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เนือ่งในวาระดถีิขึน้ปีใหม่ พุทธศกัราช 2561 ผมในฐานะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ขอส่งความสุขและ
ความปรารถนาดมีายังข้าราชการ พนักงานราชการ บคุลากร
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ตลอดจน ผูบ้รหิารสมาชกิสภา 
และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน 

ในรอบปีท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการท�างานท้ังในด้านคุณภาพงาน และ
คุณภาพบุคลากร เพ่ือให้สามารถด�าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทุกประเภท ทุกระดับ ให้ร ่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ สร้างสรรค์ มาตรฐาน ระเบยีบ
กฎหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร และการบริการ
สาธารณะของท้องถ่ินด้วยมาตรฐานการจัดการระดับ
สากล และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึง 
การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และทันสมัย 

ส�าหรับปีพุทธศักราช 2561 น้ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมี 2 เรื่องที่จะต้องท�าตามอ�านาจหน้าที่ 
ให้ส�าเร็จให้ได้ คือ 1. นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อน 
วาระส�าคญัให้ส�าเรจ็เป็นรปูธรรม น่ันคอื การบรหิารจดัการขยะ  
ซึ่งสิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่ต้องร่วมกันผลักดัน คือ การขับเคลื่อน 
ท่ีต้นทาง หรอืการบรหิารจดัการขยะตัง้แต่ท่ีครวัเรอืน โดยการ 
สร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นให้ได้ ช่วยกัน ลด ละ เลิกผลิตขยะ  
โดยใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ�้า  
(Reuse) และน�ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการจดัการ
ขยะที่ปลายทาง นั่นคือ ความชัดเจนเรื่อง Cluster หรือ 
กลุ่มขยะ ที่จะต้องด�ารงที่ตั้งของ Cluster ขยะให้แน่นอน 
และพยายามดูแลตามอ�านาจหน้าที่ โดยให้ภาคเอกชน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ได้โดยสะดวก 
และโปร่งใสที่สุด นอกจากนี้ พวกเราชาวท้องถิ่น จะร่วมกัน 
ท�าความดีทดแทนคุณแผ่นดิน โดยร่วมเป็นอาสาสมัคร 
ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) เพ่ือเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการ
อุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของพวกเรา

ส�าหรับเร่ืองท่ี 2 ท่ีชีวิต
การท�างานต้องมี คือ เร่ืองท่ี
พวกเราทุกคนต้องทุ่มเทท�างาน
ตามอ�านาจหน้าที่ของพวกเรา
ให้เกิดผลส�าเร็จให้ได้ ตามเป้า
หมายสูงสุดของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน น่ันคือ  
การบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข และ

ช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงจัดให้ม ี
ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี (หน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสามารถให้การช่วยเหลือประชาชน
ได้ทันท่วงทีและรวดเร็วด้วย

ส�าหรับการด�าเนนิโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถ่ินสุขใจ 
ที่มีผู ้ เข ้ามาลงทะเบียนร ่วมหกหมื่นราย และได ้รับ 
การตอบรับเป็นอย่างดี ในการเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม ่
ได้มีโอกาสและช่องทางค้าขาย สร้างรายได้เพ่ิมให้แก่
ครอบครัว ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ก�าลังหา 
ช่องทางการขายสินค้าเพ่ิมในลักษณะออนไลน์ เพ่ือเป็น 
ช่องทางในการรวบรวมสินค้าของดีประจ�าถ่ินในพ้ืนท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาหาร ทีพั่กท้องถ่ิน และสถานท่ี 
ท่องเที่ยวท่ีไม่ได้มีลักษณะการประกอบการทางธุรกิจ 
จ�าพวกโรงแรมมาก่อน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เร ่งส�ารวจและน�าข้อมูลดังกล่าวรวบรวมน�าเข้าระบบ 
ข้อมูลกลางต่อไป

นอกจากน้ี จะมีการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วน
ราชการในภูมิภาค ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
โดยทดลองด�าเนินการปรบัปรงุโครงสร้างส่วนราชการประจ�า
อ�าเภอเป็นการภายใน เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ินได้มีองคาพยพสามารถด�าเนินการให้เกิดประโยชน์
ต่อพ่ีน้องประชาชนได้เพ่ิมมากข้ึน ให้ปริมาณงานท่ีมี
จ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  
หรือการบริหารจัดการขยะนั้น มีความสอดคล้องเหมาะสม
กับจ�านวนบุคลากร และมีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาค 
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 นี้  
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย 
ในสากลโลกท่ีทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนสมเด็จ 
พระนางเจ้าสนุนัทากุมารรีตัน์พระบรมราชเทวฯี สิง่ศักด์ิสทิธ์ิ
ประจ�ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โปรดปกป้อง
คุ้มครองข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ตลอดจน ผู ้บริหารสมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  
สมบูรณ์พร้อมด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังสติปัญญา  
คิดหวังส่ิงใดในทางที่ชอบที่ควร ขอให้สมปรารถนาทุก
ประการ และขอเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันสร้างส่ิงที่ดี 
ให้เกิดขึ้น (Change for Good) มากกว่าปีเก่าที่ผ่านมา

(นายสทุธพิงษ์  จลุเจรญิ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ของ
นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สร้างความเข้มแข็งให้พ่ีน้องประชาชนในท้องถ่ินในทุกๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา 
ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา มคีวามพร้อม
ทีจ่ะเข้าศกึษาต่อในระดบัการศกึษาข้ันต่อไป ให้เดก็สามารถ
เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาต ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน ได้ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 2 - 5 ปี  
เป็นช่วงท่ีส�าคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงจะผลักดัน 
ให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดท้ังปี (ไม่ม ี
ปิดเทอม) เพ่ือให้เด็กได้รับโอกาสท่ีดีไปสู ่การพัฒนา 
ในทุกๆ ด้าน ทุกๆ วัน อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก 
ทางการแพทย์ เพ่ือลูกหลานของเราจะได้รับโอกาสท่ีดี  
ให้ผู ้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู ่ใน 
ความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นเรา 

ทางด้านการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความ 
เดือดร้อน ที่ก�าลังผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างน้อย 1 ที่ 
และให้มีการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ว่ามีใครที่ก�าลัง
ตกทุกข์ได้ยาก อยู ่ที่ใดบ้าง และด�าเนินการให้ความ 
ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
ของส่วนราชการ เพราะผู้ท่ีอยากมีส่วนร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือน้ันมีจ�านวนมาก แต่อาจจะไม่ได้รับรู้ถึงข้อมูล
ของผู ้ท่ีเดือดร้อน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จะเป็นเสมือนคนกลางในการรวบรวมและจัดส่งปัญหา  
รวมถึงให้มช่ีองทางรับเร่ืองขอความช่วยเหลอืของประชาชน
ที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์สายด่วน สายตรง สื่อออนไลน์ 
เพ่ือประชาชนจะได้แจ ้งข ้อมูลข ่าวสารและขอความ 

เรือ่งจากปก

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายดษุฎ ี สวุฒัวติยากร

อวยพรปีใหม่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายธนา  ยันตรโกวทิ

อวยพรปีใหม่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายขจร  ศรีชวโนทยั
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สารบัญ

ของขวญัปีใหม่

5 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมกันมอบ 

ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย รวม 3 กิจกรรม/โครงการ  ดังนี้ 

ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในปีงบประมาณ 2561 ได้บูรณาการตลาด

ประชารัฐ 10 ประเภท ภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ของประชาชนในท้องถ่ิน สร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดใหม่ด้วยการเพ่ิมช่องทางการขายสินค้า 

ในลกัษณะตลาดออนไลน์ ภายใต้ชือ่ตลาดประชารฐัท้องถ่ินสขุใจ 4.0 ขยายพ้ืนท่ีค้าขายและวนัท�าการ

ตลาดเดมิ เพ่ิมสถานท่ีจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือให้ผูท่ี้ลงทะเบยีน (เป้าหมาย 120,440 ราย) 

มีพื้นที่และช่องทางท�าการค้าขายเพิ่มขึ้น

หมู่บ้านชุมชนสดใส ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัยจากขยะอันตราย เชิญชวนให้ทุกหมู่บ้านชุมชน 

ติดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ได้ครบทุกแห่งภายในปี 2561 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะอันตรายภายในครัวเรือนและชุมชน

สถานธนานบุาลท้องถิ่นทั่วไทย จ�านวน 240 แห่ง ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในด้านค่าใช้จ่าย แยกเป็น เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 

โดยด�าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตลอดปี 2561

ฉบับหน้า..คณะท�างานฯ จะได้ติดตามความคืบหน้าและสรุปผลด�าเนินการมอบของขวัญปีใหม่  

ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดท�าเพ่ือความสุข 

ของประชาชน มาน�าเสนอต่อไป

1

2
3
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ขอบเขตการช่วยเหลอืประชาชน 

4.1 ด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  
ต้องด�าเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลัน
ทนัท ีใช้จ่ายงบประมาณตามหลกัเกณฑ์
ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม 

4.2 ด้านการส่งเสรมิและการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชนท่ีขอรับการช่วยเหลือ 
ต้องย่ืนลงทะเบยีนไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ใช้จ่ายงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนา
สั งคมและความมั่ นคงของมนุษย ์  
โดยอนุโลม 

4.3 ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
ใช ้จ ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ 
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยอนุโลม 

ท้องถ่ินจังหวัดเป็นผู้ด�าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อย 
อ�าเภอละ 1 แห่ง มีข้าราชการส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรับผิดชอบสถานที่และท�าหน้าที่ รวบรวม 
แจ้งเวียน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน 
ให้ค�าแนะน�าปรึกษา รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การด�าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน  
เปน็สิ่งทีค่ณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จะต้องช่วยกนัคิดและพจิารณาด�าเนินการ 

ประการแรก ท�าอย่างไรให้ประชาชนติดต่อศูนย์ฯ ได้ง่ายที่สุด เร็วที่สุด และติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบ
สือ่สารท่ีมอียู่ในปัจจบุนัมใีห้เลอืกอย่างหลากหลาย เช่น โทรศพัท์สายด่วน สายตรง สือ่ออนไลน์ (เช่น LINE Facebook)  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น E-mail, Website/Webboard , Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  
เลือกมาใช้ได้ให้เหมาะสม

ประการท่ีสอง ต้องมหีน่วยเคลือ่นทีเ่รว็ท่ีจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหา ทีม่คีวามพร้อมตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีที่เป็นสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (สัตว์ร้ายเข้าบ้าน/บุคคลมีอาวุธ) หากเจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยไม่มี
ความช�านาญงานในเรื่องน้ัน ต้องมีเครือข่ายเพ่ือการประสานงานรับแจ้งเหตุทันที รวมทั้งต้องลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหา 
ข้อเท็จจริงโดยเร็วในกรณีที่เป็นปัญหาอื่นเช่น ปัญหาจากบ่อขยะ น�้าเสีย มลพิษ และเหตุเดือดร้อนร�าคาญอื่น 

ประการทีส่าม ต้องแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนในกรอบอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เสียก่อน หากเกินกว่าน้ันให้หาทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือจะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
แก้ไข แล้วแจ้งผู้ร้องทราบแล้วติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นระยะ รวมท้ังเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อน 
ของประชาชนที่ได้ส�ารวจไว้แล้วส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป

การใช้จ่ายงบประมาณ

5.1 ท�าโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ
หรอืเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มให้ถูกต้องตามประเภท

5.1 กรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน จ�าเป ็น
เร่งด่วน  ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง 
ประเภทเงนิส�ารองจ่าย โดยไม่จ�าเป็น
ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ศนูย์ปฏบิตักิารร่วมฯ 
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เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมร้านกาชาด
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันพุธท่ี 29 มีนาคม 2549 ได้มีพระราชด�ารัสพระราชทานแก่ 
คณะผู้บรหิารของ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ว่า “เดีย๋วนีไ้ปทีไ่หนหรอืไปเย่ียมประชาชนท่ีใด เมือ่ได้รบั 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนก็บอกว่าให้ไปร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน" นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างย่ิงท่ีทรงห่วงใยต่อพสกนิกร  
ท่ีมีความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ซึ่งหากเป็นประชาชนท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดด้วยแล้ว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนับเป็นส่วนราชการล�าดับแรกที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อได้ง่ายที่สุด จึงควรจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น 
ให้กับประชาชนอย่างจริงจัง จากวันนั้นถึงวันน้ี การด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้มีความชัดเจนและ 
เป็นรปูธรรมย่ิงข้ึน จงึได้สรปุเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง วิธีการปฏิบติังานของศนูย์ช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดตั้งศูนย์ฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลอืประชาชน
ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 

หลกัการช่วยเหลอืประชาชน ให้เป็นส่ิงของหรอื
จ่ายเป็นเงินหรือจัดบริการสาธารณะ อยู่ในกรอบ
อ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามกฎหมาย

โครงสร้างของศนูย์ฯ มีคณะกรรมการด�าเนินงาน เรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบล) โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หรือรองนายก 
ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากนายก เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนส่วนราชการ ผูแ้ทนประชาคม 
ข้าราชการส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด เป็นกรรมการ ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  
โทร 02-2419000 ต่อ 1582

งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่

1 2

3



1. คุณสมบตัิของอาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก

1.1 บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและ
อุทศิตนในการท�างานด้านการจดัการสิ่งปฏกิลูและมูลฝอย 
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

1.2 มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต�่ากว่า 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิล�าเนา 
อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

2. การรบัสมัครอาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลและองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทาง 
สื่อต่างๆ และด�าเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และรายงานข้อมูลให ้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบอย่างต่อเนื่อง

3. การด�าเนนิงานเพื่อขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
แบ่งเป็น 2 ระดับ

3.1 ระดับพื้นที่ 

มีคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์โลก ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เป็นประธาน เพ่ือท�าหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และพิจารณารับลงทะเบียนผู ้สมัครเป็นอาสาสมัครฯ  
จัดปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือประชุม สัมมนา อาสาสมัครฯ 
เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

3.2 ระดับจังหวัด

มีคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร 
ท้องถ่ินรักษ์โลก มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน เพ่ือท�าหน้าที่วาง 
รปูแบบ ก�าหนดแนวทาง การปฏิบัติงานของเครือข่ายของ 
อาสาสมัครฯ ภายในจังหวัดให ้ เหมาะสมกับบริบท 
ของแต่ละพื้นที่ 

4. การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ 
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก และงบประมาณใช้จ ่ายเพ่ือ 
ด�าเนินการ จะถูกก�าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างและเสนอพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ถ้าคณุรกัสิ่งแวดล้อม ถ้าคุณรกัท้องถิ่น ถ้าคุณรกัโลก
ร่วมเป็นอาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก ท�าได้..ไม่ต้องรอ
ถ้าคณุรกัสิ่งแวดล้อม ถ้าคุณรกัท้องถิ่น ถ้าคุณรกัโลก
ร่วมเป็นอาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก ท�าได้..ไม่ต้องรอ
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ปัญหาขยะในประเทศไทยปัญหาขยะในประเทศไทย

ปริมาณขยะมลูฝอยทีเ่กิดขึน้ทัว่ประเทศ มแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ทกุปี ในขณะทีอ่ตัราขยะมลูฝอยทีถ่กูน�าไป 
ก�าจัด และอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ วิกฤต
ปัญหาขยะมูลฝอย จึงถือเป็นหนึง่ในปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน เนือ่งจาก 
ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย 
ทีด่�าเนนิการไม่ถกูต้องและยงัคงไม่ได้รบัการปรบัปรงุ รวมทัง้ในสงัคมเมอืงที่มกีารขยายตวัสงูตามจ�านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการบริโภค 
เพิ่มสงูขึ้นท�าให้ปริมาณขยะมลูฝอยในสงัคมเมืองเพิ่มขึ้นตามไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จะต้องมีบทบาทส�าคัญในเรื่องนี้ โดยเริ่มจาก 
การปลูกฝังจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดองค์ความรู ้
ในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมในระดบัประชาชน จงึได้รเิริม่โครงการอาสาสมคัรท้องถ่ินรกัษ์โลก ซึง่มแีนวทาง
ด�าเนินงานที่ส�าคัญซึ่งได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว                          สรุปได้ดังนี้

ท้องถิน่รกัษ์โลก (อถล.)ท้องถิน่รกัษ์โลก (อถล.)
อาสาสมคัร อาสาสมคัร

ข้อมลูแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณมลูฝอยข้อมลูแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณมลูฝอย

10,458.37
¹éÓË¹Ñ¡(µÑ¹/ÇÑ¹) 10,273.48

¹éÓË¹Ñ¡(µÑ¹/ÇÑ¹)

9,923.22
¹éÓË¹Ñ¡(µÑ¹/ÇÑ¹)

9,960.95
¹éÓË¹Ñ¡(µÑ¹/ÇÑ¹)

9,996.12
¹éÓË¹Ñ¡(µÑ¹/ÇÑ¹)

10,472.60
¹éÓË¹Ñ¡(µÑ¹/ÇÑ¹) 10,065.41

¹éÓË¹Ñ¡(µÑ¹/ÇÑ¹)

¤‹Òà©ÅÕèÂ¹éÓË¹Ñ¡
10,166.64
(µÑ¹/ÇÑ¹)

µ.¤. 59 ¾.Â. 59 ¸.¤. 59 ¡.¾. 60 ÁÕ.¤. 60 àÁ.Â. 60Á.¤. 60
ท่ีมา : สำนักสิ�งแวดล�อม (สสล.) กทม. 

ท้องถิน่รกัษ์โลก

คลิ๊กที่นี่ 
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หน่วยงานรบัผิดชอบ
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร 02-2419000 ต่อ 2311-2



เพ่ือให้มีการน�าแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุ
ตามเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
เป็นรูปธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “คนทุกวัยในสังคม
ไทยมีวัฒนธรรมการอ่านท่ีเข้มแข็ง” และเป้าหมาย 
“ภายใน 5 ปี คนไทยใช้เวลากับการอ่านหนังสือที่มี
คุณภาพมากขึน้เฉลีย่ 90 นาที ต่อวนั” คณะกรรมการ 
บูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรยีนรู ้ได้มมีตท่ีิประชมุฯ เมือ่วันท่ี 26 กรกฎาคม 
2560 ดังนี้

1. ในระดบัจงัหวัด ให้ด�าเนินการพัฒนา “เมอืงต้นแบบ 
วัฒนธรรมการอ่าน” ใน 10 จงัหวดัน�าร่อง ในภมูภิาค
ต่างๆ ได้แก่ (1) เชียงใหม่ (2) ล�าปาง (3) ขอนแก่น 
(4) อุบลราชธานี (5) สุพรรณบุรี (6) เพชรบุรี  
(7) ฉะเชิงเทรา (8) ระยอง (9) สงขลา (10) ยะลา  
พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาเมอืงวฒันธรรมการอ่าน 
ให้มี การต่อยอดขยายพ้ืนท่ีไปสู่จังหวัดอื่น เพ่ือ 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ

2. ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ให้กระทรวงมหาดไทย 
ด�าเนินโครงการ “บ้านรักการอ่าน : ห้องสมุดชุมชน/
หมูบ้่านใช้เป็นพ้ืนที/่แหล่งการอ่านในชมุชน/หมูบ้่าน
ทัว่ประเทศ จ�านวน 5,000 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2561

ป ั จ จุ บั น มี อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถ่ิ น ที่ ม ี
ทีอ่่านหนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน/ชมุชน/ต�าบล แล้วประมาณ 
2,900 แห่ง เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 
ของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินสัมฤทธ์ิผล จึงได้ตั้งเป้าหมายไว้ว ่าภายใน 
ปี พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง
จะต้องมีที่อ่านหนังสือประจ�าหมู ่บ้าน/ชุมชน/ต�าบล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินละ 1 แห่ง โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินทียั่งไม่ได้ด�าเนนิการให้พิจารณาด�าเนินการ 
ดังนี้

1. จัดให้มีสถานท่ีอ่านหนังสือประจ�าหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต�าบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินละ  
1 แห่ง โดยให้พิจารณาจากสถานที่ที่มีอยู่แล้ว เช่น 
ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีอ่านหนังสือ
ประจ�าหมู่บ้าน สถานที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
และปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสม โดยใช้ 
งบประมาณให้น้อยท่ีสุด รวมทั้งดูแลให้มีความ
สะอาดสะดวก มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพร้อม 
ให้บริการประชาชน (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มีหนังสือ 
ท่ีหลากหลาย เป็นต้น) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การอ่านหนังสือ และให้จัดท�าป้าย “ที่อ่านหนังสือ 
ท้องถิน่ รกัการอ่าน” โดยพิจารณาใช้วัสดทุีม่อียู่แล้ว  
วัสดุทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ หรอืวัสด ุทีห่าได้ง่าย 
ในท้องถิ่น 

2. ก�าหนดแผนการด�าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสร้าง
พฤติกรรมรักการอ่านของประชาชน และพัฒนา 
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู ้รับผิดชอบที่อ่านหนังสือ
ประจ�าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต�าบล

4. จัดหาหนังสือเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง หรือจัดรณรงค์
ส่งเสริมให้มีการบริจาคหนังสือ

5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการ 
ที่อ่านหนังสือ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
รักการอ่าน

6. เมื่อด�าเนินการเรียบร ้อยแล ้วรายงานผลการ 
ด�าเนินงาน (พร ้อมรูปถ ่าย) ให ้กรมส ่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
dla0816_5@dla.go.th

อยากให้เดก็ไทยมีนิสยัรกัการอ่าน อยากเห็นคนไทย
อ่านหนังสือมากกว่า 90 นาทีต่อวัน ไม่ใช่ความฝัน
อีกต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ช่วยกนัท�าได้ครบั 

+

ท้องถิน่น่าอยู่

การอ่านถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้  
อันจะเป ็นประโยชน ์ต ่อการพัฒนาคุณภาพ 
ของทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว ดังน้ัน การสร้างวัฒนธรรมสู่สังคม
แห่งการเรยีนรูจึ้งเป็นกลไกหน่ึงในการเพิม่ศกัยภาพ
ของคนให้มีความรู ้ ความสามารถและการคิด
อย่างสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ให้มีขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป แม้ท่ีผ่านมา 
คนไทยในทกุชว่งวัยมแีนวโน้มการอ่านและใชเ้วลา
การอ่านเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดความตระหนักถึง
ความส�าคัญของการอ่านและขาดแรงจูงใจ รวมทั้ง
ขาดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างพฤติกรรม 
และนิสัยรักการอ ่าน อีก ท้ังประเทศไทยให ้ 
ความส�าคัญกับการอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
เสริมสร้างความรู ้  ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพประชากร ผ่านการอ่านและการเรียนรู้  
การพัฒนาความคิด การถ่ายทอดภูมิปัญญาของไทย 
รวมท้ังการปลูกฝังผ่านมิติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิธี 

ทีอ่่านหนงัสอืท้องถิน่ รกัการอ่าน
(นโยบายการส่งเสรมิวฒันธรรมการอ่านเพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู)้

ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เริ่มจาก
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนจุดประกายให้กับ 
ทุกภาคส่วนในประเทศเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มี 
การจัดท�าแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน 
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานและบูรณาการ 
การท�างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
โดยก�าหนด 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย

อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชน 
ทั้งในชุมชนเมือง และภูมิภาคยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านยุทธศาสตร์ที่ 4

+
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นายภูวณัฏฐ์  ธนธัญเกียรติ์
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร 02-241-9021 ต่อ 112



นวตักรรมท้องถิน่

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อ 
ผลกัดนั ส่งเสรมิ เร่งรดั และตดิตามผลการด�าเนินงาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเวอร์ชัน 6 (Internet Protocol  
version 6: IPv6) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง
อาศัยการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งความ
ต้องการใช้หมายเลขอินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่า  
IP Address มากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่มาตรฐานหมายเลข 
IP Address ท่ีใช้กัน คือ โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
เวอร์ชัน 4 (IPv4) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการส่งข้อมูล
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ท�าให้
จ�านวนหมายเลข IP Address ของ IPv4 ในโลก 
ไม่เพียงพอกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคต  
จึงได้มีการพัฒนาโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต เวอร์ชัน 6  
(IPv6) ทดแทนโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเวอร์ชันเดิม 
โดยปรับปรุงโครงสร้างของโพรโทคอลให้รองรับ
หมายเลข IP Address จ�านวนมากขึ้น และปรับปรุง
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท้ังในแง่ของประสทิธภิาพและความ
ปลอดภัย เพื่อรองรับระบบโปรแกรมประยุกต์ใหม่ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ระบบสารสนเทศ
การบูรณาการ 

ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความส�าคัญ

ในการปรับเปลี่ยนจากโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเวอร์ชัน 
4 (IPv4) ไปเป็นโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต เวอร์ชัน 6 
(IPv6) โดยได้มีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์เครือข่ายและ
การตั้งค่าต่างๆ ให้รองรับการให้บริการที่เป็นโพรโทคอล
อินเทอร์เน็ตเวอร์ชัน 6 (IPv6) โดยได้เข้าร่วมประกวด
รางวัลการน�าหน่วยงานเปลีย่นผ่านไปสู ่IPv6 ซึง่มเีกณฑ์
ในการปรับปรุงระบบ DNS, Mail และ Web ให้รองรับ 
IPv6 ซึ่งได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ IPv6 Awards 2017 
รบัรองว่ากรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน เป็นหน่วยงาน 
ที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานและบริการ 
ที่รองรับมาตรฐาน IPv6 ในระบบ DNS, Mail และ Web 
จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 
 25 กันยายน 2560 ซึ่งจะท�าให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินสามารถตอบสนองต่อการขยายตัว และความ
ต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในอนาคต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาบริการ
สาธารณะของท้องถ่ิน ซ่ึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
“http://www.dla.go.th” ที่เป็นองค์ความรู ้ที่ส�าคัญ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถ่ิน
ให้มคีณุภาพ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวิีตของคนในท้องถ่ิน 
ในปี 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะด�าเนนิการ
เชือ่มโยงข้อมลูท้องถ่ินจากระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีมอียู่
มาบูรณาการด้วยมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน ได้แก่

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (L-HR)

ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS)

1
2
3
4 หน่วยงานรับผิดชอบ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2241-9000 ต่อ 1114

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  
และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)

ผลจากการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว จะช่วยลดความ
ซ�้าซ้อนในการน�าเข้าข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทั่วประเทศซึ่งเป็นผู ้น�าเข้าข้อมูล มีการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการประมวลผลโดยอัตโนมัติ พัฒนา
รายงานส�าหรับผู้บริหารในลักษณะ Executive Report  
ท่ีรวบรวมและสรุปเป็นข้อมูลส�าหรับการบริหารท้องถ่ิน
ในรูปแบบ Business Intelligence ในมิติระดับประเทศ 

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ฐานข้อมูล 
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 

ถ่ายโอนภารกิจ อาหารเสริม (นม)/อาหารกลางวัน (SIS)

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (CCIS) 

จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีท้ังท่ีเป็นระบบ iOS 
และ Android ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารขนาดเล็กท่ีสามารถ
พกพาและใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ 
ใช้ก�าหนดนโยบายได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า ในการส่งเสรมิ
และพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ อันจะ
ส่งผลเป็นการยกระดบัคณุภาพชวิีตของคนในท้องถ่ินต่อไป

5
6
7
8
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พนัธกจิ (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภททุกระดับ ให้ร่วมขับเคลื่อน 
การพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุในระดบัพ้ืนท่ี
ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สมบูรณ์ ด้วยธรรมาภิบาลท่ีทุกภาคส่วนของประเทศให้การยอมรับ เชื่อมั่นและม ี
ภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติ

2. สร้างสรรค์มาตรการ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี 
ด้วยนวัตกรรมสร้างคุณค่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล พร้อมระบบการให้ค�าแนะน�าปรึกษา  
การประสาน และการสนับสนุนด้วยความเชี่ยวชาญทางการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและการบริหาร
จัดการในระดับสากล

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของท้องถ่ินด้วยมาตรฐาน
การจัดการระดับสากล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในทุกประเภททุกระดับให้มีความมั่นคง และย่ังยืน เป็นฐานการขับเคลื่อนท้องถ่ิน 
ที่เชื่อมโยงกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความสมดุลในการพัฒนา  
ของท้องถิ่น กับความจ�าเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

4. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทุกประเภททุกระดับให้มีปริมาณและสมรรถนะท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับความจ�าเป็นในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และการรองรับภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง

5. พัฒนาองค์กรให้มสีมรรถนะสงู ทันสมยั เป็นองค์กรคณุธรรม องค์กรแห่งการเรยีนรู ้และองค์กรแห่งความสขุ  
ด้วยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากล และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การเสรมิสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแขง็ การมส่ีวนร่วม
ของประชาชนและการขบัเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถ่ิน
ให้มคุีณภาพ

3. การพัฒนาการบรหิารจดัการและส่งเสรมิธรรมาภิบาล
ท้องถ่ิน

ตามท่ีรัฐบาลได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(ฉบับท่ี 12) (2560 - 2564) ซ่ึงได้ก�าหนดเป้าหมายไปสูก่ารพฒันาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมท้ังยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (2560 - 2564) ท่ีมีเป้าหมาย (Goal) ให้หน่วยงานภาครฐัมีการบรหิารจดัการ 
ท่ีดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้มแข็ง จงึได้ก�าหนดจดุยืนในภารกิจของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ให้มีหน้าท่ี 
ส่งเสรมิและสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคกีารพัฒนาในการบรหิารจดัการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ประสานและสนับสนุนการก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

จากภารกิจดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจึงได้พิจารณาก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาในระดับชาติ  เ พ่ือใช ้ ในการ 
ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละรอบของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
เกิดความชดัเจนในการปฏบิตัแิละถ่ายทอดเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ค่านิยม

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ปีงบประมาณ 2561

ลงสู่หน่วยงาน ท้ังส่วนกลางและภูมิภาคของกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ดงัน้ัน บคุลากรของ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
จงึต้องศกึษาเกีย่วกับวิสยัทศัน์ พันธกจิ และประเดน็
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อท�าความเข้าใจและสร้าง
แรงขบัเคลือ่นองค์กรให้เป็นเอกภาพ ซึง่มรีายละเอยีด
ดังนี้

วสัิยทัศน์ (Vision)

“ท้องถ่ินเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข”

โดยก�าหนดนยิามของวสัิยทัศน์ ดงันี้

ท้องถิ่นเข้มแข็ง หมายถึง ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก ด้านการ 
บริหารงานบุคคล ด้านการเงินการคลัง และด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการด�าเนินการ 
ให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนทีไ่ด้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรบัเชือ่มัน่จากหน่วยงานภายใน และภายนอก รวมท้ัง
ประชาชนในพ้ืนทีอ่ย่างมัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน ด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขบัเคลือ่นตามโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

ร ่วมแรงพัฒนา  หมายถึง ร ่วมมือกับภาคีเครือข ่ายทุกภาคส่วน รวมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ประชาเป็นสุข หมายถึง ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มองให้ไกล ไปให้ถงึ
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4. การส่งเสรมิและพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพ่ือรองรบัภารกิจและทศิทางการพัฒนาประเทศ

5. การส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะก�าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
โดยการก�าหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพ่ือก�าหนด 
แผนงาน/โครงการ รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จะต้องด�าเนินการ 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านยิม (Value)

เพ่ือถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กรและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและ ความผูกพัน 
ให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยได้ก�าหนดค่านิยมร่วมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดม่ันธรรมาภิบาล”

มืออาชีพ หมายถึง บุคลากรของกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถ่ินทุกระดับมีคุณธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่สมบูรณ์ ทั้งสมรรถนะ
องค์กร สมรรถนะตามต�าแหน่งงาน และสมรรถนะ
สากล (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การจัดการสมัยใหม่ วัฒนธรรมสากล) มีขีดความ
สามารถในการให้ค�าปรกึษาการส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน มผีลงานทีโ่ดดเด่น สงัคมเชือ่มัน่ในศกัยภาพ
และความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

คิดสร้างสรรค์ หมายถึง บุคลากรของกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทุกระดับมีทัศนคติ

และมุมมองในการท�างานที่ยึดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง มีความคิดบวก มีผลงานการสร้างสรรค ์
องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถ่ิน และการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ของ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ยทุธศาสตร์กระทรวง
มหาดไทย และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
20 ปี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล หมายถึง บุคลากรของ 
กรมส ่งเสริมการปกครองท ้อง ถ่ินในทุกระดับ
ยึดมั่นในหลักการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยึดหลักการของนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส  
การมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า 
ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย)

โทร. 02-241-9000 ต่อ 1421

การเรียนการสอนในโรงเรียนฟินแลนด์มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายกว่าโรงเรียนในทวีปเอเชียที่ครูจะเน้นการสอน 
ทฤษฎแีต่อ่อนภาคปฏบิติั นกัเรยีนฟินแลนด์จะใช้เวลาท�าการบ้านน้อยกว่านกัเรยีนในทวปีเอเชยี นกัเรยีนอนบุาลฟินแลนด์
จะไม่มกีารบ้าน ในขณะทีน่กัเรยีนมธัยมศกึษา (Grade 7 - 9) ฟินแลนด์จะใช้เวลาท�าการบ้านอย่างน้อยวนัละ 1 ชัว่โมง 
วชิาหลงัเลกิเรยีน (after school activities) ของนกัเรยีนฟินแลนด์ คอื พลศกึษา และดนตรี

ระบบการศกึษาของฟินแลนด์ 

การศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี (Grade 1 - 9) หรอืประถมศกึษา
ปีท่ี 1 ถึง มธัยมศกึษาตอนต้นเดก็เริม่การศกึษาภาคบงัคบั ตัง้แต่
อายุ 7 ปี จนถึงอายุ 16 ปี นักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย (high 
school) จะเลือกเรียนสายสามัญเพ่ือเรียนต่อมหาวิทยาลัย 
(ต้องสอบได้คะแนนทีก่�าหนด) หรอืสายอาชพีเพ่ือเรยีนต่อ Poly  
technic ระดับปริญญา และรัฐบาลฟินแลนด์ให้การอุดหนุน 
การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาฟินแลนด์จนถึงปริญญาเอก  
โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์การเรียน การเดินทาง 
และอาหาร

ในแต่ละชั้นเรียนจะมีการสอนพิเศษ (support class) 
ส�าหรับนักเรียนท่ีเรียนรู้ได้ช้า เพ่ือให้ตามเพ่ือน ในชั้นได้ทัน  
ครูแต่ละวิชาในชั้น Grade 1 - 9 จะประเมินนักเรียนโดย 
ตัง้ความคาดหวัง (expectation) เป็นระดบั (levels) ไม่น�าคะแนน
ของนกัเรยีนมาเปรยีบเทยีบกัน การประเมนิผลนกัเรยีนไม่มกีาร 
จดัล�าดบัทีค่วามสามารถของนักเรยีนไม่มกีารประเมนิให้นกัเรยีน
ตกซ�า้ชัน้ ครแูต่ละวิชาจะประเมนิท้ังความรู ้ ความสามารถของ
นกัเรยีน ในเนือ้หาวิชาในแต่ละวิชาจะมกีารประเมนิหลายอย่าง 
อาทิ ความรูด้้านข้อมลูและการสือ่สาร การวเิคราะห์ การมส่ีวนร่วม 
ในชัน้เรยีน ประเมนิพฤตกิรรมและอปุนสิยัของนักเรยีน

ระบบการศกึษาฟินแลนด์:ระบบการศกึษาฟินแลนด์:  
การประยกุต์เข้ากบัระบบการศกึษาไทย

นายนพพร อจัฉริยวนชิ
เอกอคัรราชทตู ณ กรงุเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์

การประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (Grade 11 - 12) จะเป็นการวัดคะแนน (grading 
by scores) และนักเรยีน Grade 12 จะต้องสอบข้อสอบทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกัน ของรัฐบาลให้ผ่านจึงจะส�าเร็จการศึกษา
มธัยมศกึษาตอนปลาย และจะต้องสอบข้อสอบเพ่ือเข้าเรยีนต่อ
ในมหาวิทยาลัยรายคณะ ระบบการศึกษาฟินแลนด์คล้ายคลึง
กับระบบ International Baccalaureate curriculum (IB  
curriculum) แต่ IB curriculum ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
มคีวามเข้มข้นในเนือ้หาวชิามากกว่า ระบบการศกึษาฟินแลนด์
นกัเรยีนทีส่อบได้ IB Diploma มกัจะได้รบัการข้ามชัน้เรยีนปีที ่1 
ในมหาวิทยาลยัในสหรฐัฯ

ปัจจุบันโรงเรียนในฟินแลนด์ยังเรียนวิชาหลัก (core 
subjects) ตามหลกัสตูรแห่งชาต ิ (National core curriculum)  
ที่ก�าหนดโดย Finnish National Board of Education 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาฟินแลนด์ สังคมหรือ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และพลศึกษา ท้ังนี้ รัฐบาลฟินแลนด์ 
ได้เพ่ิมการสอนทกัษะส�าหรบัครสิต์ศตวรรษที ่ 21 (21st century 
skills) อนัได้แก่ learning and innovation skill, digital literacy 
skills, career and life skills โรงเรียนฟินแลนด์ยังมกีารเรยีนแบบ 
Phenomenon-based learning (education)

สาระน่ารู้
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+

ท้องถิน่โปร่งใส

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีส�าคัญประการหน่ึง คือ หลักความโปร่งใส  
ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ ซึ่งในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือไปจากการถูกตรวจสอบ
โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบในภาครัฐด้วยกันเอง เช่น ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น ในโครงสร้างขององค์กรก็จะมีกลุ่มงาน  
ท่ีเรียกว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยท�าหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการด�าเนินงานภายในองค์กรน้ัน 
ในเบ้ืองต้น ส�าหรับกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะปฏิบัติงานขึ้นตรง 
ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐ

การตรวจสอบภายในองค์กร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ได้สรปุผลการด�าเนินงานตรวจสอบ ดังน้ี

1. การตรวจสอบด้านการเงิน 

การปฏิบติัตามข้อก�าหนด การบริหาร และการปฏิบติังาน  
พบว่ามีการด�าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนงัสอืสัง่การท่ีเก่ียวข้อง

2. การตรวจสอบด้านการด�าเนินงาน 

กิจกรรมการใช้บตัรเครดติราชการประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 พบว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด ไม่พบจดุอ่อนท่ีมนัียส�าคญั
ที่จะท�าให้เกิดข้อผิดพลาด และความเสียหายแก่ 
ส ่วนราชการ แต่ผู ้ ถือบัตรใช้บัตรเครดิตราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมน้อยราย ซึ่งมี 
ข ้อเสนอแนะให้ส�ารวจและทบทวนความจ�าเป็น 
ในการใช้บัตรเครดิตราชการส�าหรับใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม เพื่อให้การใช้บัตรเครดิตราชการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิต
ราชการ

3. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Infomation Technology Audit) 

การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย 
ระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2560 พบว่าผูด้แูลระบบและผูใ้ช้งานระบบเครอืข่าย 
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มีการปฏิบัต ิ
เป็นไปตามนโยบายฯ

+

เรยีบเรยีงจากการบรรยายพิเศษ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปัจจยัความส�าเร็จของระบบการศกึษาฟินแลนด์

1. ครูที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธา (faith 
and trust) ครเูป็นอาชพีท่ีได้รบัการยอมรบัอย่างสงูในสงัคม
ฟินแลนด์ ทกุโรงเรยีนจงึมมีาตรฐานเดียวกัน

2. ความเป็นอิสระในการบริหารการศึกษาของเทศบาล และ
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเทศบาลกับโรงเรียน
เทศบาล

นโยบายการศกึษาของรฐับาลฟินแลนด์

รัฐบาลปัจจุบันของฟินแลนด์ปฏิรูปการศึกษาใน 3 ด้าน  
เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการและ สิ่งท้าทาย 
ในอนาคต ได้แก่ การสอนในรูปแบบใหม่ (new pedagogy)  
โดยเน้นการสอนภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพท่ีเกิดขึ้น 
ในชีวิตจริง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนแบบใหม่ (new  
learning environments) การศกึษาดจิทิลั (digital education) 
โดยใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ในการเรยีนการสอน
มากขึน้

ครใูนประเทศฟินแลนด์

1. ครูเป็นอาชีพท่ีได้รับความสนใจ (attractive profession) 
แม้เงินเดอืนครจูะไม่สงู เมือ่เทยีบกับอาชพีอืน่ในฟินแลนด์

2. ครจูะได้รบัการศกึษาและอบรมจนได้รบัความไว้เนือ้เชือ่ใจ 
(trust) จากประชาชน

3. ผูส้�าเรจ็การศกึษาวิชาคร ูจะมสีมรรถนะด้านอาชพีสงู (high 
profession competence) และมีพันธะทางจริยธรรม 
อย่างแรงกล้าต่องาน (strong ethic commitment)

4. ครจูะได้รบัความไว้วางใจ ให้มอีสิระในการวางแผนการสอน 
และการประเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน

การน�าจดุเด่นของระบบการศกึษาฟินแลนด์มาเติมเต็ม

ให้กบัระบบการศกึษาไทย

1. ครคูอืพลงัขบัเคลือ่นหลกัในการปฏริปูการศกึษาไทย

 � การพัฒนาคุณภาพ และทัศนคติครูไทย โดยการ 
ยกระดบัการสอนนกัศกึษาครู

 � ครไูม่ใช่ “เรอืจ้าง” ครคูอื “ช่างป้ันแห่งชาต”ิ

 � ครตู้องมคีวามปรารถนาอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาเด็ก
ให้เป็นก�าลงัทีเ่ข้มแขง็ของชาตใินอนาคต

 � การเพ่ิม “คุณค่า” แก่อาชีพครูให้ได้รับการยกย่อง
นับถือในสังคมไทย ท�าให้ความเป็นครูเป็นสถาบัน 
ทีป่ระชาชนมคีวามศรทัธาและเชือ่มัน่

 � การเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดกิารครู

2. การปรบัวิธีการสอนและสภาพแวดล้อมการเรยีน

 � ครูสอนให้น้อยลง กระตุ้นและแนะแนวให้นักเรียน
ค้นคว้ามากขึน้ทัง้ในและนอกห้องเรยีน

 � ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดห้องเรียนให้นักเรียน 
มส่ีวนร่วมในการเรยีนมากขึน้

 � ครูต้องรู ้จักและเข้าใจนักเรียน โรงเรียนต้องรู ้จัก 
ผูป้กครอง

 � ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินในการสอน
มากขึน้

 � สอนเพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถ 
น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการด�ารงชวีติ

3. บทบาทองค์กรปกครองท้องถ่ินในการส่งเสรมิการศกึษา

 � ร่วมหารือเพ่ือวางแผนการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน

 � ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาท้ังงบประมาณ 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนที่
อย่างทัว่ถึง

 � ใช ้หลักความร ่วมมือประชารัฐ (ความร ่วมมือ 
จากทกุภาคส่วน) เพ่ือส่งเสรมิการศกึษาในท้องถ่ิน

 � จัดสรรต�าแหน่งท่ีปรึกษาอาชีพ (ไม่ใช่ครู) ประจ�า 
แต่ละโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน เพ่ือให้ค�าปรึกษา 
แก่นักเรยีน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2241-9028, 0-2241-9000 ต่อ 1312

ส่งข้อมูล ข่าวสาร บทความเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
และคำาแนะนำาต่างๆ ได้ที่ คณะทำางาน (DLA e - Magazine)  
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
(ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ 
E-mail :  kittikabo@dla.go.th และ pajonma@dla.go.th

ที่ปรึกษาคณะทำางาน : นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานคณะทำางาน : นายธนา ยันตรโกวิท 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการคณะทำางาน : นายสุวิทย์ จันทร์หวร 
ผู้อำานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

4. การให้ค�าปรึกษาแก่ส�านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

เกี่ยวกับการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมจากเงนิค่าลงทะเบยีน 

ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได ้ก�าหนดแผน 
การตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อก�าหนด  
การบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง  
ทุกแห่ง รวม 15 ส�านัก/กอง และหน่วยงานของกรม 
ในส่วนภูมิภาค (ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด) จ�านวน 18 แห่ง ได้แก่ พัทลุง สุรินทร์ นครพนม 
หนองบัวล�าภู เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี บึงกาฬ 
ร้อยเอ็ด ศรสีะเกษ สโุขทัย ตรงั สพุรรณบรุ ีหนองคาย พังงา 
ตาก ระนอง และ น่าน 

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบด้านการด�าเนินงาน  
(Performance Audit) จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาระบบบรหิารจดัการเอกสารแบบรวมศนูย์ (Document  
Management System) การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รวมทั้ง ตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)  
กระบวนงานการตรวจสอบการน�าระบบมาใช้งานจริง  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

จะเหน็ได้ว่า การตรวจสอบภายในองค์กรมีบทบาท 
ส�าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท�างาน 
ของภาครัฐ ลดข้อบกพร่องตั้งแต่ต้นทาง หากมี 
ข้อผิดพลาดก็จะได้รับค�าแนะน�าปรึกษาเพื่อแก้ไข 
ให้ถูกต้อง เป็นการสร้างระบบปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน 
ขณะเดียวกันกลุ่มตรวจสอบภายในก็จะต้องพัฒนา
เทคนิคและวิ ธีการตรวจสอบให ้ครอบคลุมถึง 
ความคุ้มค่าของการใช้งานในระบบสารสนเทศต่างๆ 
อีกด้วย+

+
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    ติดตามอ่าน..
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