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เรือ่งจากปก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงค�านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส�าคัญ และ 
พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท�าให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  
ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริและ 
แนวพระราชด�ารต่ิางๆ เพ่ือบ�าบดัทุกข์และบ�ารงุสขุให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหน้า

เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าที่ม ี
จิตอาสา บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�า้ท่วมในเขตชมุชน ปัญหาการจราจร และอืน่ๆ เพ่ือสบืสานพระราชปณธิาน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน�้าท่วมและปัญหา 
การจราจรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันท่ี  
28 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 2560 ในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานครก่อน เพ่ือเป็นโครงการ ฯ ท่ีเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชมุชนให้มสีภาพท่ีดีข้ึน

หลังจากด�าเนินการโครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็น 
ช่วงแรกแล้ว ได้ขยายผลโครงการดงักล่าว ในช่วงที ่2 ระหว่างวนัที ่5 ธันวาคม 2560 - 28 กรกฎาคม 2561 ไปยัง 
จงัหวดัท่ีมเีขตพระราชฐาน และขยายผลต่อไป ในช่วงที ่3 ระหว่างวันที ่28 กรกฎาคม 2561 - 5 ธันวาคม 
2561 ในทุกจงัหวัดทัว่ประเทศ *

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
66 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทย 
ทีไ่ด้ลงทะเบยีนจติอาสาไว้แล้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนราชการต่างๆ ในอ�าเภอและจงัหวัด ได้จดัขึน้ เช่น การปลกูและขยายพันธ์ุต้นรวงผึง้ การขดุลอกคคูลอง 
และแหล่งน�้า การประกวดจัดสวนสาธารณะ การจัดนิทรรศการจิตอาสาฯ เป็นต้น ตามแนวทางที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งให้ทราบแล้ว                ส�าหรับประชาชนท่ัวไปขอให ้
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลและติดตามข่าวสารจิตอาสาฯ โดยสแกน QR CODE ด้านล่าง รวมทั้งเชิญชวนประดับ 
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย ตามบ้านเรือน ตามจุดส�าคัญ  
และตามสถานท่ีราชการทุกแห่ง ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นการถวายความจงรกัภกัดี และส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ 
อย่างหาท่ีสดุมไิด้

ทรงพระเจรญิ

“

“

คลิก๊ทีน่ี่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพทุธเจ้า ผูบ้รหิาร ข้าราชการ พนกังานและลกูจ้าง

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

*ขอบคณุข้อมลูจากเวบ็ไซต์ส�านกัพระราชวงั2 
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เม่ือวนัท่ี 5 มถุินายน 2561 ได้มีค�าส่ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 232/2561 เร่ือง การจัดตัง้กองการเลือกตัง้ 
ท้องถิน่ เป็นหน่วยงานภายใน ให้มีผลตั้งแต่วันที ่18 มิถนุายน 2561 จงึถอืโอกาสแนะน�าให้ชาวท้องถิน่ ได้รบัทราบ
เพือ่การตดิต่อประสานงานเก่ียวกับการเลือกตัง้ท้องถ่ินท่ีจะมีขึน้ตอ่ไป

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดตั้ง กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เป็นหน่วยงานบรหิารราชการส่วนกลาง (หน่วยงานภายใน) ท่ีรายงานตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทั้งนี้  
เพ่ือรองรับภารกิจการด�าเนินการ ประสานงานการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สจุรติ เทีย่งธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยมรีองอธิบดกีรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านอ�านวยการ ท�าหน้าที่ก�ากับ ดูแล ติดตามผล 
การด�าเนนิการของกองการเลอืกตัง้ท้องถิน่

2. บทบาท ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

3. โครงสร้างของกองการเลือกตัง้ท้องถ่ิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุม่งานอ�านวยการ จดัการและสนับสนุน
การเลอืกตัง้ท้องถ่ิน กลุม่งานประชาสมัพันธ์ การมส่ีวนร่วมและข้อมลูการเลอืกตัง้ กลุม่งานกฎหมายและระเบยีบการเลอืกตัง้ 
ท้องถ่ิน

งานของเราเพ่ือชาวท้องถิน่

 2.1 อ�านวยการ ประสานและสนับสนุนการจดัการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินให้เป็นไป
ตามกฎหมายก�าหนด

 2.2 จดัเก็บข้อมลูเก่ียวกับสมาชกิสภาท้องถ่ินและข้อมลู
อืน่ๆ ท่ีเก่ียวกับการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ินหรอื
ผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 2.3 ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ์ พัฒนาให้ความรูบ้คุลากร 
ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ิน
หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 2.4 ประสานการด�าเนนิการเก่ียวกับกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�าหนดและค�าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 2.5 จดัท�าร่างกฎหมายและให้ค�าปรกึษาและให้ความเห็น 
ทางกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัต ิ
ท้องถ่ิน และกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผู้บรหิารท้องถ่ิน

 2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมาย

แนะนำ�กองก�รเลือกตั้งท้องถิ่น
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ผลงาน ความส�าเร็จในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จากความตัง้ใจจรงิทีด่�าเนนิการภายใต้โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสนุขับ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน และก�าจัดโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ให้หมดไปจากพ้ืนที่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณและประสานงานกับ 
ส่วนราชการเครอืข่ายในพ้ืนท่ี เช่น สาธารณสขุอ�าเภอ ปศสุตัว์อ�าเภอ ฯลฯ ท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ อย่างมาก เช่น ประชาชนกลุม่เสีย่งได้รบัการ 
ฉดีวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนขับ้า ครบ 100% สนัุขและแมวได้รบัการข้ึนทะเบยีนประวัต ิครบ 100% สนุขัและแมวได้รบัการฉดีวัคซนีป้องกัน
โรคพิษสนุขับ้าเกินกว่า 80% ข้ึนไป สนุขัและแมวได้รบัการผ่าตัดท�าหมนัและคุมก�าเนิดชัว่คราวเพ่ือควบคุมปรมิาณ  มากกว่า 20% ข้ึนไป 
ผลจากการปฏิบตังิานท�าให้เทศบาลต�าบลแก้งคร้อ ได้รบัโล่รางวัลชนะเลศิท่ี 1 Thailand Rabies Awards 2017 ในระดบัเทศบาลอกีด้วย

ผลงาน  ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร

เทศบาลต�าบลแก้งคร้อ 
อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลต�าบลป่าสัก 
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

คลิก๊อ่าน รางวลั

ท้องถิน่ ดเีด่น

ปัญหาขยะของเทศบาลต�าบลป่าสักท่ีเพ่ิมข้ึน ท�าให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อเทศบาล
เข้าไปช่วยรณรงค์และสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จ�านวน 18 หมู่บ้าน และเป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนด้าน
เทคนิคและวิชาการต่างๆ มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การด�าเนินงาน เช่น จัดอบรมความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ 3Rs  
หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานติดตามและประเมินผลกิจกรรม ในการนิเทศติดตาม ให้ค�าแนะน�า รายครัวเรือน 
ทุกหมู่บ้าน จนมีการจัดประกวดและค้นหาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับส่วนราชการ เช่น  
เกษตรอ�าเภอ ทางหลวงชนบทจังหวัดล�าพูน สาธารณสุขจังหวัดล�าพูนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�าพูน รวมถึง 
ภาคเอกชน ได้แก่ บรษิทั สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน) มกีารจดัเวทแีลกเปลีย่น เรยีนรูก้ารด�าเนินงานของแต่ละหมูบ้่าน 
สรุปและถอดบทเรียน มอบรางวัลให้กับหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ในระดับต่างๆ ส�าหรับหมู่บ้านท่ีเป็นต้นแบบได้มีการพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ มีครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนครบ 100% ครัวเรือน 
ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมคีวามรู ้ความเข้าใจทีถู่กต้องเก่ียวกับการจดัการขยะแต่ละประเภท 80% มหีมูบ้่านต้นแบบทีส่ามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้
ด้านการจดัการขยะและมปีรมิาณขยะลดลงอย่างเหน็ได้ชดัเจน ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์จนได้รบัรางวลัมากมาย
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1 กรกฎาคม 2454 
รั ชกาลที่  6  ทรงประกาศตั้ งกองลูก เสือ  โดยมี 

พระราชประสงค์จะฝึกฝนเด็กชายให้มีความรู้ทางเสือป่า  
เพ่ือจะได้รู ้จักท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเมื่อ 
เติบโตขึ้น ลูกเสือกองแรกจัดตั้งขึ้นที่โรงเรียมหาดเล็กหลวง 
ประเทศไทยจดัตัง้กองลูกเสอืเป็นล�าดบัท่ี 3 ในโลก หลงัจาก  
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

2 กรกฎาคม 2476 
ศาลาเฉลิมกรุง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพที่ทันสมัย

ทีส่ดุแห่งหน่ึงในเอเชยี ในขณะนัน้ เปิดให้บรกิารเป็นวันแรก 
โดยการฉายภาพยนตร์เร่ือง “มหาภัยใต้ทะเล” ท้ังยังเป็น
อาคารท่ีใช้ เครื่องปรับอากาศระบบไอน�้า (Chilled Water 
System) แห่งแรกในประเทศไทย สถาปนิกผู้ออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้างคือ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร  
และนายนารถ โพธิปราสาท เป็นวิศวกร ใช้สถาปัตยกรรม
แบบเรียบง่าย ผสมผสานระหว่างตะวันตกกับไทย รัชกาล 
ที่ 7 ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า  
9 ล้านบาทในการก่อสร้าง ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ ์
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2473 โดยพระราชทานนามว่า  
“ศาลาเฉลิมกรุง” เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู ้ออกแบบ และ 
เป็นอนุสรณ์แห่งงานฉลองพระนครครบ 150 ปี (ปี 2475)

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2387 
“บางกอกรีคอร์เดอร์” (Bangkok Recorder) หรือ  

“หนังสือจดหมายเหตุ” เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย 
ฉบบัปฐมฤกษ์เริม่ออกวางแผง หนังสอืพิมพ์ฉบบันีจ้ดัพิมพ์ 
โดย หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley, M.D.)  
มชิชนันารอีเมรกัิน โดยใช้ตวัพิมพ์ท่ีเรยีกว่า “บรดัเลย์เหลีย่ม”  

จัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในระยะแรกเริ่มออก
ฉบบัรายเดอืน ต่อมาเปลีย่นเป็นรายปักษ์หรอืรายครึง่เดอืน  
แต่ออกได้เพียงสองปีก็ต้องเลกิกิจการ หนงัสอืพิมพ์บางกอก
รีคอร์ดเดอร์ได้น�าเอาวิธีการรายงานข่าวและการเขียน
บทความแบบวิพากษ์วิจารณ์ ซึง่เป็นของใหม่ในสมยันัน้เข้า
มาด้วย

7 กรกฎาคม 2510  
เปิดสะพานสารสิน ซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับ 

จังหวัดภูเก็ต ท�าให้สามารถเดินทางไปภูเก็ตได้โดยทาง
รถยนต์เป็นครัง้แรก

9 กรกฎาคม 2524  
หมูเ่กาะสรุนิทร์ ได้รบัการประกาศจดัตัง้ให้เป็น “อทุยาน

แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์” เป็นอุทยานแห่งชาติล�าดับที่ 29 
ของประเทศไทย นับเป็นหมู่เกาะท่ีมีแนวปะการังน�้าตื้น 
และน�้าลึกที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทยท่ีมี 
ชือ่เสยีงติดอนัดับโลก หมูเ่กาะสรุนิทร์อยู่ในทะเลฝ่ังอนัดามนั  
ที่ต�าบลพระทอง อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ี 135 
ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) ร้อยละ 76 ของพ้ืนทีเ่ป็นทะเล 
ส่วนท่ีเหลือเป็นแผ่นดิน ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ ได้แก่ 
เกาะสรุนิทร์เหนอื เกาะสรุนิทร์ใต้ เกาะตอรนิลา (เกาะราบ) 
เกาะปาจมุบา (เกาะมงักร) และเกาะสต๊อร์ก (เกาะไฟแว่บ) 
ในบรเิวณนียั้งมกีองหินโผล่พ้นน�า้อกี 2 แห่ง ได้แก่ หินแพ
และหินกอง และกองหินปริ่มน�้า “ริเชลิว” ซึ่งเป็นจุดด�าน�้า
ส�าคญัทีส่ดุแห่งหน่ึง

วนัส�าคญั
ในเดอืนกรกฎาคม
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ยุทธศาสตร์ชาติ คือ แผนแม่บทที่ก�าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ซึง่จะวางแนวทางในการพฒันา และด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้รฐับาลใดก็ตาม ซึง่แผนระยะยาวน้ี 
จะเป็นกรอบท่ีช่วยให้แผนการขับเคล่ือนพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างเหมาะสม  
ซึ่งภายใต้แผนการ 20 ปี จะมีจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆ ทุกๆ 5 ปี แบ่งออกเป็น ระยะ 5 ปี, 10 ปี,  
15 ปี และ 20 ปี เพื่อน�าประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
คืออะไร?

มองให้ไกล ไปให้ถงึ
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ม่ันคง
หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในทุกระดับตั้งแต่ปัจเจกบุคคลไปจนถึง 

ระดบัสงัคม รวมไปถึงความมัง่คงในมติต่ิางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและการเมอืง

มัง่คัง่
หมายถึง ประเทศไทยจะต้องมกีารขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัให้เป็นกลุม่ประเทศท่ีมรีายได้สงู ลดความเหลือ่มล�า้ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี เศรษฐกิจของประเทศจะต้องมีความสามารถ 
ในการแข่งขนัทีส่งูขึน้ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสงัคมในอนาคต

ยัง่ยืน
หมายถึงแผนพัฒนาตามกรอบท่ีวางไว้จะต้องสร้างความเจริญท้ังรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องไม่ใช้ทรัพยากรที่เกินพอดี การผลิตและการบริโภคจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให ้
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือความย่ังยืน ที่ส�าคัญคือประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องยึดถือ 
และปฏิบตัติามปรชัญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความสขุท่ีย่ังยืน

ยทุธศาสตร์มีท้ังหมด 6 ด้าน คอื

เป้าหมายใน 5 ปีแรก
เศรษฐกจิและสงัคมไทยมีการพฒันาอย่างม่ันคงและยัง่ยนื

ในช่วง 5 ปี แรก ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นครัง้ย่ิงใหญ่ โดยแก้ไขสิง่ท่ีเป็นจดุอ่อนและข้อจ�ากัดของประเทศซึง่เป็นปัญหา 
ที่สะสมมานาน ในขณะเดียวกันก็ต้องด�าเนินยุทธศาสตร์ชาติในเชิงรุก เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ โดยจะ 
มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในกระบวนการผลิตและบริการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น  
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี และรปูแบบธุรกิจ รวมถึงการใช้ชวิีตของประชาชน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ซึง่นอกจากจะได้ประโยชน์
ในการเพ่ิมมลูค่าให้สนิค้าและบรกิารแล้ว ยังมผีลต่อคณุภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง

กลยุทธ์ส�าคญั คอื การก�าหนดวาระวิจยัแห่งชาต ิให้มจีดุเน้นทีช่ดัเจน โดยส่งเสรมิความร่วมมอืของทกุฝ่ายท้ังภาครฐั ภาคการศกึษา 
ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ ซึ่งการวิจัยของประเทศต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาสังคม ส่วนภาคเอกชน 
จะต้องเข้ามามส่ีวนร่วมโดยการสนบัสนุนเงนิทนุ ความรูแ้ละความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน และทรพัยากรด้านอืน่ๆ รวมถึงการสนบัสนนุ
ชมุชนในการใช้ความคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างสงัคมคณุภาพ

1 ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวิีตทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

2
3
4
5
6
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เป้าหมายใน 10 ปี 
ระบบเศรษฐกิจมคีวามเป็นชาติการค้า มีระบบเศรษฐกิจดจิติอลท่ีเข้มข้น ทัง้ภาคเกษตร 
อตุสาหกรรรม บรหิาร วสิาหกิจ

การท�าให้ประเทศมรีะบบเศรษฐกิจทีด่ ีต้องเริม่จากการสนบัสนุนการวิจยัพัฒนา เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งให้กับสนิค้าและบรกิารท่ีมอียู่แล้ว  
สามารถต่อยอดไปได้อกี โดยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน อาทิ อาหาร การเกษตร กลุม่สาธารณสขุ และเทคโนโลยีการแพทย์ รวมถึง 
เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีใ่ช้เทคโนโลยีควบคมุ นอกจากน้ียังต้องพัฒนาผู้ประกอบการให้ตามทันเทคโนโลยี โดยเชือ่มโยงผู้ผลิตกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ อย่างเช่น เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ สถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา เพือ่ร่วมกันน�าผลวิจยัมาใช้
ต่อยอดสนิค้าและบรกิาร และต้องท�าควบคูไ่ปกับการส่งเสรมิให้สงัคมผูป้ระกอบการต้องผลติได้และขายเป็น และยังต้องเร่งสร้างบุคลากร
ทางการวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ตอบสนองได้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด การปรบักลไกต่างๆ ต้องท�าให้มคีวามสอดคล้อง และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายได้ตามทีต้่องการ

เป้าหมายใน 15 ปี
ประชากรทีมี่คณุภาพ มีศกัยภาพในการพฒันาประเทศ สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรม

หน่ึงในส่วนส�าคญัของท่ีขาดไม่ได้เลย คอื การพัฒนาคณุภาพคนทกุช่วงวัยให้มศีกัยภาพสงู เพ่ือเตรยีมพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลง 
เนื่องจากจ�านวนประชากรวัยแรงงานในประเทศก�าลังลดลงอย่างต่อเน่ือง คุณภาพคนยังมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อเนื่อง อีกท้ัง 
ผลการศกึษาของเดก็ไทยมค่ีาเฉลีย่ค่อนข้างต�า่ ท�าให้ต้องมแีผนในการพัฒนาประชากรทกุวัย โดยมุง่เน้นทกัษะท่ีเหมาะสมกับวัยต่างๆ  
เช่น พัฒนาให้เดก็วยัเรยีนและวัยรุน่มกีารคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ส่วนวยัแรงงานก็จะเน้นการสร้างความรูแ้ละทกัษะในการประกอบ
อาชีพขั้นพื้นฐาน และทักษะเฉพาะ เป็นต้น ต่อมาคือ การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นธรรม เพื่อความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้า และ 
จะพัฒนาบรกิารทางสงัคมให้ทัว่ถึงมากขึน้ โดยเฉพาะในด้านการศกึษาและสาธารณสขุ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม สนับสนนุ
ในการสร้างอาชพี รายได้ และเชือ่มโยงการเพ่ิมผลติภาพส�าหรบัคนท่ีรายได้ต�า่ หรอืผูด้้อยโอกาส  กระจายบรกิารจากภาครฐัให้ท่ัวถึง 
ทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ รวมถึงจดัสรรทรพัยากรให้กระจายตวั เพ่ือสร้างปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจอย่างทัว่ถึง

เป้าหมายใน 20 ปี
เศรษฐกจิและสงัคมพฒันาอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ระบบราชการมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส

เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพมากขึ้น ต้องท�าการเพ่ิมทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
สนับสนุนการเตบิโตท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมมากขึน้ เพ่ือความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน และน�า้โดย ได้มกีารต้ังเป้าในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ 
ให้ได้ 40% ของพ้ืนท่ีในประเทศ เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดการกับขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก  

เรยีบเรยีงจากเวบ็ไซต์ ส�านกังานบรหิารนโยบายของนายกรฐัมนตรี 
www.pmdu.soc.go.th

และรักษาคุณภาพน�้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต 
ส่วนการพัฒนา ในภาครัฐ ต้องสร้างความมั่นคง และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นต่อนานาชาติ บริหารระบบราชการให้ทันสมัย  
มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการกระจายอ�านาจ
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัล 
เป็นช่องทางบริการประชาชน ปรับปรุงปัญหาคอรัปช่ัน และ
จดัการบรหิารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอีสิระมากขึน้

สรปุ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ทีม่แีผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่ 12  

เป ็นแผนการขับเคลื่อนประเทศไปตามกรอบที่ก�าหนด  
จะต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายภายใน
ระยะเวลา 20 ปี และเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ 
และประชาชนอย่างย่ังยืน

ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
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เม่ือวนัท่ี 5 มถุินายน 2561 ได้มีค�าส่ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 232/2561 เร่ือง การจัดตัง้กองการเลือกตัง้ 
ท้องถิน่ เป็นหน่วยงานภายใน ให้มีผลตั้งแต่วันที ่18 มิถนุายน 2561 จงึถอืโอกาสแนะน�าให้ชาวท้องถิน่ ได้รบัทราบ
เพือ่การตดิต่อประสานงานเก่ียวกับการเลือกตัง้ท้องถ่ินท่ีจะมีขึน้ต่อไป

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดตั้ง กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เป็นหน่วยงานบรหิารราชการส่วนกลาง (หน่วยงานภายใน) ที่รายงานตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทั้งนี้  
เพ่ือรองรับภารกิจการด�าเนินการ ประสานงานการจัดการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สจุรติ เทีย่งธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยมรีองอธิบดกีรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านอ�านวยการ ท�าหน้าที่ก�ากับ ดูแล ติดตามผล 
การด�าเนนิการของกองการเลอืกต้ังท้องถิน่

2. บทบาท ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

3. โครงสร้างของกองการเลือกตัง้ท้องถ่ิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุม่งานอ�านวยการ จดัการและสนับสนนุ
การเลอืกตัง้ท้องถ่ิน กลุม่งานประชาสมัพันธ์ การมส่ีวนร่วมและข้อมลูการเลอืกตัง้ กลุม่งานกฎหมายและระเบยีบการเลอืกตัง้ 
ท้องถ่ิน

งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่

 2.1 อ�านวยการ ประสานและสนบัสนุนการจดัการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินให้เป็นไป
ตามกฎหมายก�าหนด

 2.2 จดัเก็บข้อมลูเก่ียวกับสมาชกิสภาท้องถ่ินและข้อมลู
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถ่ินหรอื
ผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 2.3 ส่งเสรมิ ประชาสมัพันธ์ พัฒนาให้ความรูบ้คุลากร 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ิน
หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 2.4 ประสานการด�าเนนิการเก่ียวกับกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�าหนดและค�าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 2.5 จดัท�าร่างกฎหมายและให้ค�าปรกึษาและให้ความเห็น 
ทางกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัต ิ
ท้องถ่ิน และกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมาย

แนะนำ�กองก�รเลือกตั้งท้องถิ่น
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4. หน้าท่ีของกลุ่มงานอ�านวยการ จัดการและสนับสนุน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

 4.1 ด�าเนินงานเก่ียวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 4.2 อ�านวยการ ประสาน สนับสนุนการด�าเนินงานเก่ียวกับ 
การจดัการเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิาร
ท้องถ่ิน กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 4.3 จดัท�างบประมาณและการเบกิจ่ายงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผูบ้รหิารท้องถ่ินและการจดัท�าแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี

 4.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาให้ความรู้บุคลากร 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ิน
และผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 4.5 การให้บริการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามบุคคลในหน่วยงาน/ส่วนราชการ/องค์กร
อิสระ

6. หน้าท่ีของกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบการเลือกตัง้
ท้องถิ่น

 6.1 ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตอบข้อหารือด้านระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 6.2 รับเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 6.3  ประสานการด�าเนนิการเก่ียวกับกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�าหนดและค�าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 6.4 จัดท�าร่างกฎหมาย ให้ค�าปรึกษาและให้ความเห็น
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ิน

7. สถานที่ตั้งของกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

 อาคาร 3 ชัน้ 3 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

 โทร. 02 - 2419000 ต่อ 2371 - 3

5. หน้าท่ีของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
และข้อมูลการเลือกตั้ง

 5.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ผูบ้รหิารท้องถ่ินและข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวกับ
การเลอืกตัง้ท้องถ่ิน

 5.2 ส่งเสรมิ สนับสนนุและพัฒนารปูแบบ กระบวนการ 
วิธีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน 
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ 
ผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 5.3 ส่งเสรมิ สนับสนนุ ด�าเนินการประชาสมัพันธ์เก่ียวกับ
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ิน

 5.4 เผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกตั้ง การสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น
ประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
และการให้ความรูท้ีถู่กต้องเก่ียวกับรบัธรรมนญู

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทสตรีในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ 
ท้องถ่ิน
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รู้ก่อนใคร กฎหมายท้องถิน่

1. ร่างพระราชบญัญัตกิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ พ.ศ. .... ซึง่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณา (ร่างแรก) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาปรบัปรงุแก้ไขร่างพระราชบญัญัตดิงักล่าว

2. สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. .... (ร่างแรก)

ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ�านาจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจมอบหมายให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัการเลอืกตัง้ หรือจดัการเลอืกตัง้เอง 
หรอืมอบหมายให้หน่วยงานอืน่ของรัฐซึง่มใิช่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการแทน 
(มาตรา 6)

ก�าหนดให้จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ภายใน 45 วัน นับ 
แต่วนัทีส่มาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ินด�ารงต�าแหน่งครบวาระหรอืภายใน 60 วัน 
นบัแต่วันทีส่มาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ินพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตอุืน่นอกจาก
ครบวาระ เว้นแต่กรณีสมาชิกสภาท้องถ่ินมีวาระด�ารงต�าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน  
จะไม่จดัให้มกีารเลอืกตัง้ก็ได้ ท้ังน้ี กรณีมคีวามจ�าเป็นคณะกรรมการการเลอืกตัง้จะมคี�าส่ัง
ให้ย่นหรอืขยายระยะเวลา ให้มกีารเลอืกตัง้โดยให้ระบเุหตผุลไว้ด้วย (มาตรา 11)

การบรหิารจดัการการเลอืกตัง้ ดงัน้ี

1) ผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้ ก�าหนดให้หวัหน้าพนกังานส่วนท้องถ่ินเป็นผู้อ�านวยการการเลอืกตัง้ 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น โดยมีหน้าที่ในการรับสมัครเลือกตั้ง ก�าหนด 
หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกต้ัง  
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ ด�าเนินการเกี่ยวกับการ 
ลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผลการคะแนนเลือกตั้ง และการตั้ง 
งบประมาณส�าหรบัการเลอืกตัง้

2) คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั ดงันี้ 

2.1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งได้รับ 
การแต่งตัง้จากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ มหีน้าท่ีเสนอแนะและให้ความเหน็ชอบ 
ในการก�าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน 
ผูด้�าเนินการเลอืกตัง้ เป็นต้น (มาตรา 26)

2.2) คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
จากผู้อ�านวยการเลือกต้ังประจ�าองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ี 
ด�าเนินการเก่ียวกับการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนของหน่วยเลอืกตัง้ 
(มาตรา 28(1))

2.3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 2 คน มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
และสนับสนุนการปฏิบัติหน ้า ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ�า 
หน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 28(2))

3) การก�าหนดเขตเลอืกตัง้ หน่วยเลอืกตัง้และท่ีเลอืกตัง้

3.1) เขตเลือกตั้ง ส�าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ินกรณีกรุงเทพมหานคร ถือเขตเป็น 
เขตเลือกต้ัง กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเขตอ�าเภอเป็นเขตเลือกต้ัง  
กรณเีทศบาลต�าบลแบ่งเป็น 2 เขต กรณีเทศบาลเมอืงแบ่งเป็น 3 เขต กรณี

หน้าที่และอ�านาจ
การจัดการเลือกตั้ง

ก�าหนดระยะเวลา
การจัดการเลือกตั้ง

การบริหารจัดการ
การเลือกตั้ง

ดาวโหลดร่างพระราชบัญญัติที่นี่ 

เรื่อง สาระส�าคัญ
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เทศบาลนครหรือเมืองพัทยา แบ่งเป็น 4 เขต กรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ถือเขตหมูบ้่านเป็นเขตเลอืกตัง้ (มาตรา 19) ส�าหรบัการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเขตเลอืกตัง้ (มาตรา 22)

3.2) หน่วยเลอืกตัง้และท่ีเลอืกตัง้ ก�าหนดให้ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินก�าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 20 วนั

4) การรับสมัครเลือกตั้ง ให้ผู ้สมัครรับเลือกตั้งย่ืนต่อผู ้อ�านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม 
การสมคัรตามท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนด และด�าเนนิการตรวจสอบคณุสมบตัิ
และลกัษณะต้องห้าม รวมทัง้ให้จดัท�าบญัชรีายชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ (มาตรา 51)

5) การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง ก�าหนดให้ผู ้อ�านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูม้สิีทธิเลือกตัง้ทีผู้่อ�านวยการ 
ทะเบียนกลางจัดท�าข้ึน และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 20 วนั และแจ้งรายชือ่ให้เจ้าบ้านทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วัน (มาตรา 43)

6) ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ของผู้สมัครรบัเลอืกตัง้ ก�าหนดให้ผูอ้�านวยการ การเลอืกตัง้
ประจ�าจงัหวัดประกาศก�าหนดจ�านวนเงนิค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ของผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด รวมท้ัง 
การจดัท�าบญัชรีายรบัและรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจรงิต่อผูอ้�านวยการ 
การเลอืกต้ังประจ�าจงัหวัด (มาตรา 61)

7) การออกเสียงลงคะแนน ก�าหนดให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 
หรอืการลงคะแนนโดยใช้วิธีการอืน่ทีม่ใีช่การใช้บตัรเลอืกตัง้ (มาตรา 75)

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ 
ผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด 
มีรายได้ไม่เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรค่าใช้จ่าย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ตามความจ�าเป็น (มาตรา 14)

9) ระยะเวลาการออกเสยีงลงคะแนน ก�าหนดให้เปิดการออกเสยีงลงคะแนนตัง้แต่เวลา 
08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (มาตรา 77)

10) การนบัคะแนนเลอืกตัง้และการประกาศผลการเลอืกตัง้

10.1) การนับคะแนน ก�าหนดให้นับคะแนนเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 
โดยเปิดเผย ณ ท่ีเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ห้ามมิให้เล่ือนหรือประวิง
เวลานับคะแนน และเมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังของหน่วยเลือกต้ังนั้น  
และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยทันที (มาตรา 96 และ 101)

10.2) การประกาศผลการเลอืกตัง้ ก�าหนดให้ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวัด
หากเหน็ว่าการเลอืกตัง้และการนบัคะแนนเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติและเท่ียงธรรม
ให้รายงานผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้เพ่ือประกาศผล
การเลอืกตัง้ (มาตรา 105)

ก�าหนดให้ผู้ใดก็ตามที่เห็นว่า การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปด้วยความสุจริต 
และเที่ยงธรรม โดยมีหลักฐานตามสมควร มีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการตรวจสอบ หากไม่มีเหตุให ้
ยุติเรือ่ง หากมเีหตใุห้ด�าเนนิการไต่สวนโดยพลนั (มาตรา 112) และให้การกระท�าผดิตาม 
พระราชบญัญติันีอ้ยู่ในอ�านาจของ ศาลอทุธรณ์ในการพิจารณาพิพากษา

การตรวจสอบการเลือกต้ัง
และการฟ้องคดี

เรื่อง สาระส�าคัญ
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เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหามลพิษขยะ 
ในแม่น�้าล�าคลองต่าง ๆ โดยที่ผู ้ใช้งานสามารถควบคุม 
การท�างานของหุ่นยนต์ได้จากทุกท่ีทั่วโลก นวัตกรรมชิ้นนี ้
มีชื่อว่า Trashbot ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม Urban Rivers  
ซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรในเมอืงชคิาโกของสหรัฐฯ 
โดยมีเป้าหมายส�าคัญในการแก้ปัญหาขยะตามแม่น�้า 
ล�าคลองในเขตเมอืง ในเบือ้งต้นหุน่ยนต์ต้นแบบ Trashbot  
ได้ถูกน�าไปทดลองใช้ในแม่น�้าชิคาโก ซึ่งหุ ่นยนต์ตัวนี้ 
ถูกออกแบบมาให้มีกล้องและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
ท�าให้สามารถควบคุมการท�างานจากระยะไกลได้ นคิ เวสลย์ี 
ผูร่้วมก่อตัง้ Urban Rivers เล่าว่า ตอนแรกทมีงานต้ังใจว่า 
จะลองควบคุมมันกันเอง หรือหาอาสาสมัครมาช่วย  
แต่พอได้เริ่มเล่นไปก็รู้สึกว่าการบังคับหุ่นยนต์ให้เก็บขยะ 
ในแม่น�้าเป็นกิจกรรมท่ีสนุกมาก พวกเขาเลยได้ความคิด 
ทีจ่ะท�าให้มันเป็นเกม โดยใช้ชือ่ว่า "Trashbot Game" ท่ีให้ 
คนท่ัวโลกได้ลองเป็นอาสาสมัครขจัดขยะในแม่น�้า และ 
ช่วยบริจาคเงินเป็นค่าบ�ารุงรักษาหุ่นยนต์ ผู้ใช้สามารถ 
บงัคบัหุน่ยนต์ Trashbot ให้น�าขยะไปใส่ถังแล้วกลบัเข้าฐาน 
เพ่ือชาร์จไฟ นอกจากน้ีผู ้ใช้ยังสามารถแจ้งการกระท�า 
ไม่เหมาะสม เช่น การทิ้งขยะในแม่น�้าล�าคลองได้ด้วย 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี ้
ให ้สามารถท�างานได้เองอัตโนมัติ  คือการที่หุ ่นยนต ์
แยกแยะได้ว่าอะไรคอืขยะและอะไรไม่ใช่ขยะ เนือ่งจากขยะ
ตามแม่น�า้ล�าคลองมหีลากหลายประเภทมาก Urban Rivers  
หวังว่าจะพัฒนาโปรแกรมจดจ�าและจ�าแนกประเภทขยะ 
ให้หุ่นยนต์ตัวน้ีท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือ 
น�าไปใช้ตามแหล่งน�า้ต่างๆ ในเมอืงอืน่ต่อไป

เรือดูด เลนแบบพ้ืนฐานและแบบเอนกประสงค ์ 
มปีระสิทธิภาพเทียบเท่าเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลต่างประเทศ 
จากเดิมท่ีต้องน�าเข้าราคาเคร่ืองละประมาณ 2 ล้านบาท 
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พัฒนาจนมคีณุภาพ
เทียบเท่าของต่างประเทศ แต่มีต้นทุนเหลือเพียงเครื่องละ  
1 ล้านบาท โดยสามารถเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
รวมถงึผกัตบชวาได้ 2 ลกัษณะ คอื

1.	เรือดูดเลนแบบพื้นฐาน มีความสามารถการลอยล�า
ขับเคลื่อนได้บนผิวน�้า ติดตั้งอุปกรณ์ดูดเลนตะกอน 
ท้องน�้าได้ลึกถึง 3 เมตร พร้อมด้วยอุปกรณ์ตักขยะ 
และวัชพืชน�้าได้น�้าหนักมากถึง 200 กิโลกรัม พร้อม 
ส่วนเชื่อมต่อเพ่ือล�าเลียงผ่านท่อส่งเพ่ือโกยขึ้นสู ่ฝั ่ง 
ให้รวมกันเป็นก้อนส�าหรบัการตกัขึน้บนฝ่ังด้วยเคร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ และมป๊ัีมดดูเลนก�าลงัสงู เหมาะส�าหรับใช้งาน
ในร่องสวน คคูลอง ท่ีมขีนาดกว้างพอสมควร

2.	เรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ สามารถขับเคลื่อนได ้
ทัง้บนพ้ืนราบ พ้ืนถนน และขอบบงึแหล่งน�า้ท่ีไม่ชนัมากนัก  
และยังขับเคลื่อนในน�้าได้อีกด้วย อุปกรณ์ท่ีติดตั้ง 
เช่นเดียวกับเรือดูดเลนแบบพ้ืนฐาน ยังติดตั้งแขนกล
ส�าหรับงานขุดดินและตักโคลนและเก็บกอวัชพืชน�้า 
ท่ีมีรากยาว สามารถขุดลอกคูคลอง เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ตืน้เขนิของแหล่งน�า้อปุโภคบรโิภค

ติดต่อสอบถามได้ท่ีศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุ
แห่งชาต	ิส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต	ิ

โทร	 :	0-2564-6500, 086-3826658 (คณุดสุติ ตัง้พิสฐิโยธิน) 
E-mail	:	dusitt@mtec.or.th

ขจัดมลพิษในแม่น�้ำ

แบบพื้นฐำน

หุ่นยนต์เก็บขยะ

เรือดูดเลน

และแบบอเนกประสงค์

นวตักรรมท้องถิน่
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สรุปสาระส�าคัญการสัมมนาร่วมไทย-ญี่ปุ่น 
เรื่อง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

Odawara TRY Plan (แผนพัฒนาโดยรวม)

แผนท่ีเป็นหลักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหาร
ราชการไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นแบบแผน โดยมี
โครงสร้าง 3 ระดบั คอื

กรอบความคดิหลกั (นโยบาย) คอื การแสดงแนวคดิและ
เป้าหมายในการสรรค์สร้างเมือง (มะจิซึคุริ/Machizukuri) 
รวมถงึทศิทางของนโยบายในการด�าเนนิงาน

แผนแม่บท (มาตรการ) คอื การแสดงทิศทางของมาตรการ
สร้างเมืองอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เพ่ือให้ภาพเมือง 
ในอนาคตปรากฏเป็นรปูธรรมและบรรลเุป้าหมาย

แผนปฏบิตักิาร (โครงการ) คือ การแสดงโครงการทีต้่อง
ด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรม ตามแผนแม่บท

วันที ่5 - 6 กรกฎาคม 2561 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ
แห่งญ่ีปุน่ (J.CLAIR) ประจ�าสาธารณรฐัสงิคโปร์ และกระทรวงกิจการภายในและการสือ่สารของญ่ีปุน่ (MIC) ได้จดัให้มโีครงการสมัมนา
วิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรูเ้ก่ียวกับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปัญหาการจดัการส่ิงแวดล้อม 
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการน�าเสนอความรู้ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทยบรรยายและอภิปรายร่วมกัน รวมท้ังมีการแบ่งกลุ่มย่อยจากผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือสรุปปัญหาและความ
ท้าทายของท้องถ่ินไทยในปัจจุบันกับโอกาสและแนวโน้มของความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต มีบุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน (ผูอ้�านวยการส�านกักองและท้องถ่ินจงัหวดั) ปลดัเทศบาล ผูแ้ทนจากหน่วยงานภายนอก และผูร่้วมสงัเกตการณ์เข้าร่วม
สมัมนาประมาณ 300 คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรงุเทพมหานคร ซึง่ในการนีค้ณะท�างานฯ ได้มโีอกาสเข้าร่วมการสมัมนาดงักล่าว 
และเห็นว่ามสีาระส�าคญัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตังิานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงึขอน�าเสนอโดยสรปุ ดงันี้

เมือง Odawara มีประชากรประมาณ 200,000 คน  
และพ้ืนที่ประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร และมีอัตราการ
ลดลงของประชากรเพิ่มขึ้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับ
ประเทศไทย “โมเดลสงัคมทีย่ั่งยืน” ทีเ่ทศบาลเมอืง Odawara 
มองเป้าไว้ คือ มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่จะ
สนับสนุนการด�ารงชวีติอยู่ และ ชมุชนในพ้ืนท่ีมคีวามผกูพันกัน 
ในสงัคมระดบัรากหญ้า 

แผนพฒันาโดยรวม หรอื Odawara TRY Plan เป็นแผน 
ที่เป็นหลักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหาร
ราชการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นแบบแผน โดย
กระบวนการจัดท�าแผนถือเป็นรากฐานของความร่วมมือ
ในการด�าเนินงานระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ 
และการพัฒนาการด�าเนินงานในรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึง่ภายใต้แผนพัฒนาโดยรวมนัน้ มกีารจดัท�า 
แผนพัฒนาระดบัพ้ืนทีเ่พ่ือให้การสรรค์สร้างเมอืง (มะจซิคึรุ)ิ  
ที่น�าโดยประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นสามารถด�าเนินการได้ใน
ทศิทางเดยีวกับแผนโดยรวม และข้ันตอนสดุท้ายคอืการจดัท�า 
การวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) ซึง่เป็น 
วิธีการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีอย่างมีอิสระทางความคิด 
ในการจัดท�าแผนพัฒนาโดยรวม เพ่ือให้สามารถจัดท�า
แผนปฏิบัติการของแต่ละมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
พร้อมท้ังได้มกีารจดัท�า “สถานการณ์” (Scenario) ส�าหรบั 
ทุกมาตรการนั้นๆ ท้ังน้ี การท่ีทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ 
ท้องถ่ินได้ใช้ความรู้และความสามารถที่มีในฐานะ ผู้ท่ีต้อง 
มีส่วนในการแก้ไขปัญหา ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  
หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ที่เป็นแกนกลางในการรับผิดชอบ
หน้าท่ีสาธารณะต่างๆ จะก่อให้เกิดการสร้างงานสาธารณะ

ในรปูแบบใหม่ทีไ่ร้ขดีจ�ากัดในทางปฏิบตั ิโดยใช้แนวคดิและ 
Know-how ของประชาชนในการวางแผนและด�าเนินงาน
โครงการเพ่ือให้เมอืงมชีวิีตชวีา (หน่วยงานราชการเป็นเพียง
ผูส้นับสนนุเบือ้งหลงั) ซึง่จะก่อให้เกิดการสร้างความก้าวหน้า
ให้กับเศรษฐกิจพ้ืนท่ี และพัฒนาพลงัของประชาชน ตวัอย่าง
การด�าเนินการ เช่น กิจกรรมป้องกันโรคร้ายจากการใช้ชีวิต 
(การออกก�าลังกาย) กิจกรรมส่งเสริมแนวคิด Care Town 
(ศนูย์กลางทีค่นมารวมตวักันท�ากิจกรรมเพ่ือป้องกันการเป็น
โรคอัลไซเมอร์) กิจกรรมเผยแพร่การท�าปุ๋ยกล่องกระดาษ 
(ซึ่งน�าขยะเปียกมาหมักแล้วท�าเป็นปุ๋ยกล่องกระดาษและ
เป็นการลดขยะ)

ท้องถิน่ อนิเตอร์

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

บรรยายโดย Mr.Kazunori KATO
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2. การอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดย รศ.ดร.ศภุสวสัดิ ์ชชัวาลย์ และ ผศ.ดร. อรทยั ก๊กผล

มีการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างท้องถ่ินไทยและญ่ีปุ่น
ในหลายด้าน โดยยกตัวอย่างการปกครอง เช่น การปกครองใน
ประเทศไทยมส่ีวนกลาง ภมูภิาค และท้องถ่ิน แต่ประเทศญ่ีปุน่น้ัน 
มเีพียงส่วนกลางและท้องถ่ินเท่าน้ัน ท�าให้การบรหิารจดัการนัน้
ท�าได้ง่ายข้ึน โดยสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากญ่ีปุ่นน้ันมีหลายด้าน  
ทั้งด้านการจัดท�าข้อมูลเท็จจริงในพ้ืนที่ การสร้างความรู้สึก
ในการมีอนาคตร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น และการจัดท�า  
checklist ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนและ
เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ รวมถึงกลไกในการปฏิบตัต่ิางๆ เช่น 
กลไกในระบบในราชการ กลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเครือ่งมอืวิเคราะห์ผล ผู้มส่ีวนได้ประโยชน์หรอืเสียประโยชน์ 
(Stakeholder Analysis) เป็นต้น ท้ังนี ้ได้มข้ีอเสนอให้ออกแบบ 
ระบบให้คนมีส ่วนร ่วม โดยให้ทดลองว ่าหากประชาชน 
เป็นคนที่เสนอโครงการต่างๆ จะมีผลเป็นอย่างไร และให้มีการ 
ร่วมประเมินผล ในขณะที่กรมควรท�าหน้าที่สนับสนุนโดยการ
ละเว้นกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้อ�านาจท้องถ่ินได้จัดท�าแผน 
ของตวัเอง

ข้อแตกต่างระหว่างท้องถ่ินประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงาน Odawara TRY Forum (งาน
พบปะพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับการสุ่มเลือก) ซึ่งเป็นวิธีการ 
ทีเ่ป็นรปูแบบเฉพาะของเทศบาล Odwara ในการให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ กลุ่มประเภทต่างๆ 
และหน่วยงานราชการเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อ 
การบรหิารราชการของเทศบาลในหลายๆ ประเดน็ ตามสถานะ
และบทบาทของตน โดยผลการอภิปรายจะถูกน�าไปสะท้อนอยู ่
ในแผนพัฒนาโดยรวมเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมท้ังเผยแพร ่
ในโฮมเพจ และอืน่ๆ และท้ายทีส่ดุ การจดัท�าการวางแผนด้วย
สถานการณ์ (Scenario Planning) ซึง่เป็นวิธีการมส่ีวนร่วมของ
เจ้าหน้าที่อย่างมีอิสระทางความคิดในการจัดท�าแผนพัฒนา 
โดยรวม เพ่ือให้สามารถจดัท�าแผนปฏบิตักิารของแต่ละมาตรการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้มีการจัดท�า “สถานการณ์” 
(Scenario) ส�าหรบัทุกมาตรการนัน้ๆ

สิ่งท่ีส�าคัญท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการจัดท�าแผน คือ 
การหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดในการรับฟังความเห็นและการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน การสะท้อนประกาศเจตนารมณ ์
ของนายกเทศมนตรี และการมีส่วนเก่ียวข้องของเจ้าหน้าท่ี 
ท้ังน้ี กระบวนการจดัท�าแผน ถือเป็นรากฐานของความร่วมมอื 
ในการด�าเนินงานระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ 
และการพัฒนาการด�าเนินงานในรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนาโดยรวมน้ัน มีการจัดท�า
แผนพัฒนาระดบัพ้ืนทีเ่พ่ือให้การสรรค์สร้างเมอืง (มะจซิคุึร)ิ 
ซึง่น�าโดยประชาชนในพ้ืนทีส่ามารถด�าเนนิการได้โดยเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกับแผนโดยรวม

แผนพฒันาระดบัพืน้ท่ี คอื แผนพัฒนาทีแ่ยกตามพ้ืนท่ี 
ของสมาพันธ์องค์กรประชาชนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีท้ัง  
25 เขต โดยระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีพ้ืนทีป่ระสบอยู่  
และแนวทางการด�าเนินงานเพ่ือใช้ทรัพยากรในพ้ืนที ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินงาน โดยมุ่งให้เกิด
สภาพพ้ืนท่ีทีต้่องการ

โดยเป้าประสงค์ของการจัดท�าแผน คือ การมุ่งหวัง
ให้เกิดการสรรค์สร้างเมืองภายใต้การน�าของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์และ
เจตนารมณ์ร่วมกันของชาวเมือง ในขณะเดียวกันก็ 
มุ ่งหวังให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภายในท้องถ่ินผู้ที่ 
รบัผดิชอบในการแก้ไขปัญหาอนัมลีกัษณะเฉพาะภายใน
พ้ืนท่ีน้ันๆ โดยเน้นให้ชาวเมืองทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาการสรรค์สร้างเมือง 
ในพ้ืนท่ีของตนจากมมุมองใกล้ตวั

โดยความส�าคัญในการจดัท�า “สถานการณ์” (Scenario) 

คือการสร้างความตระหนักของประชาชนต่ออนาคตของ
เทศบาลเมือง Odawara การเปิดมุมมองของเจ้าหน้าที ่
ต่ออนาคตของเทศบาลเมือง Odawara และการส�านึกต่อ 
การอทุศิตนเพ่ืออนาคตของเทศบาลเมอืง Odawara

ญี่ปุ่นมีแค่ส่วนกลางและท้องถิ่น

เท่านั้น ท�าให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น  

เพราะไม่มีส่วนภูมิภาคเหมือนที่ไทย 

ในไทยมีส่วนกลาง  

ภูมิภาค และท้องถิ่น 

คลิกอ่านเพิ่มเติม

เปิดพื้นที่ให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม
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3. ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

3.1 การด�าเนินงานของเทศบาลเมืองโออติะในการส่งเสริม 4R 
บรรยายโดย Mr. Eishin ANDO และ Mr.Shintaroh 
KANAMARU ฝ่ายส่งเสรมิการลดขยะ แผนกสิง่แวดล้อม 
เทศบาลเมืองโออิตะ

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนที่เล็ก และสองใน
สามของพ้ืนทีป่ระเทศเป็นภูเขา ไม่ใช่ท่ีราบ ดงัน้ัน พ้ืนที่
อยู่อาศยัจงึมน้ีอย ประกอบกบัลกัษณะภูมปิระเทศท่ีเป็น
เกาะและมปีระชากรเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ประเทศต้อง
มกีารจดัระเบยีบในการด�ารงชวิีตร่วมกันของคนในสงัคม 
ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ตระหนักถึงการจัดระเบียบดังกล่าว
เป็นอย่างดี และให้ความส�าคัญกับการจัดระเบียบโดย
เฉพาะอย่างย่ิงเรือ่งการก�าจดัขยะ เมอืงโออติะ เป็นเมอืง 
ที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ยุค 1960 
โดยเน้นการผลิตอุตสาหกรรมหนักด้านเหล็กกล้า เคมี 
ปิโตรเลยีม เครือ่งใช้ไฟฟ้า เป็นส�าคญั 

3.2 ข้อเสนอมาตรการลดขยะ 

อภปิรายโดย ดร.สจิุตรา วาสนาด�ารงดี

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยสร้างขยะ 27.06 ล้าน
ตนั โดยแต่ละวัน มขียะเกิดขึน้ 74,130 ตนั เฉลีย่ 1.14 
กก./คน/วัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศก�าลัง
พัฒนาท่ีมีระดับรายได้ใกล้เคียงกัน (Lower Middle 
Income) 0.79 กก./คน/วนั ทัง้นี ้สาเหตขุองปัญหาขยะ
น้ันมต้ัีงแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึง่สามารถแยกแยะ 
ได้ดงัน้ี

การด�าเนนิงานเพ่ือส่งเสรมิมาตรการ 4R ของญ่ีปุน่ใน
ขณะน้ี คอืการเพ่ิมมาตรการใหม่ชือ่ “Refuse” เข้าไปด้วย 
โดยถือว่าขัน้ตอนดงักล่าวจะสร้างเสรมิสงัคมท่ีเน้นการใช้
ของ “รไีซเคลิ” ได้ดย่ิีงขึน้

ปัญหาขยะต้นทาง เช่น ประชาชนไม่คดัแยกขยะก่อนทิง้ 
ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ ใช้วัสดทุีย่่อยสลายยาก

ปัญหาขยะระหว่างทาง ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประสบปัญหาหลายด้าน ท้ังด้านงบประมาณ, ด้าน
ระเบียบ, และด้านข้อกฎหมาย การขาดการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด

ปัญหาขยะปลายทาง เช่น ความพร้อมของฝ่ายบรหิาร, 
การขาดความต่อเน่ืองในเชงินโยบาย, การมองขยะเป็น
ทรพัย์สิน, ความขาดแคลนพ้ืนท่ีจ�ากัด/ติดขัดข้อกฎหมาย
ผงัเมอืง และการต่อต้านจากประชาชน (NIMBY)

การก�าจัดขยะในประเทศญี่ปุ่น

คลิกอ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ “Refuse”

คลิกอ่านเพิ่มเติม

หมุนเวียนมาใช้ซ�้า

Reuse

น�ามาผลิตเป็นของใหม่

Recycle

ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้

Refuse

Reduce

ลดปริมาณการใช้
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การศึกษาของโรงเรียนประถมในประเทศญี่ปุ่น

คลิกอ่านเพิ่มเติม

3.3 การบริหารจัดการขยะต้นทาง โดยหลักธรรม พุทธศาสนา 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 3R กับปัญหาการจัดการขยะ 

อภปิรายโดย นายยทุธพงษ์ วฒันะลาภา

ประเทศท่ีประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการ
ขยะ โดยใช้หลัก 3R เช่น ประเทศญ่ีปุ ่น ไต้หวัน  
และบราซิล ส�าหรับประเทศไทยในการน�าพุทธศาสนา 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 3R มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการขยะอย่างย่ังยืน มีตัวอย่างโครงการต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะโดยใช้หลักการเหล่าน้ี 
เช่น โครงการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลี
เป๊ะอย่างยั่งยืน กิจกรรมการด�าเนินกิจกรรมธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง กิจกรรมการเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ กิจกรรมส�ารวจ 
องค์ประกอบขยะเปรียบเทียบ และโครงการสามอาร ์
สามเณร ณ วัดครึง่ใต้ จ.เชยีงราย เป็นต้น

4. การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถ่ิน

4.1 การศึกษาเพื่อแบบแผนทางสังคมของโรงเรียนประถม
ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 

โดย Mr.Kaoru MUROGA ผู้อ�านวยการโรงเรยีน 
สมาคมไทย-ญ่ีปุน่

การเรียนการสอนของญ่ีปุ ่นจะมีแบบแผนที่ต่าง
จากไทย โดยในช่วงประถมศึกษาตอนต้น จะยังไม่เน้น 
วิชาการมากนัก แต่จะเน้นสอน “ทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคม” เป็นส�าคัญ ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะการพูดคุย  
การสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัว ภัยพิบัติ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นการสอนเรื่อง “ศีลธรรม” ตามแบบ
ปรชัญาขงจือ้อกีด้วย ซึง่จะช่วยสอนระเบยีบวินัยแก่เด็กๆ
ได้โดยตรง

โดยข้อเสนอเพื่อแก้ ไขปัญหามีดังนี้

ข้อเสนอระยะสัน้

แก้ไขกฎหมายปัจจบุนัท่ีบงัคบัใช้อยู่ เช่น พระราชบญัญัติ
สาธารณสขุฯ กฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมต่างๆ

จดัสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิ และออกกฎหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมอี�านาจ จดัเก็บรายได้เพ่ิมมากขึน้  
เช่น เก็บค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว และค่าธรรมเนยีมนักท่องเท่ียว เป็นต้น

ข้อเสนอระยะยาว

ออกกฎหมายบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืนท่ีเน้น 
การจดัการขยะต้นทาง ส่งเสรมิการ น�าทรพัยากรกลับ
มาใช้ใหม่ และให้ผู้ผลิตมารับผิดชอบในการเรียกคืน
ซากผลติภัณฑ์มากขึน้

เพ่ิมมาตรการจูงใจทางภาษีให้ผู้ผลิตเลือกใช้วัตถุดิบ 
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม สามารถใช้ซ�า้และน�ากลบัมา
ใช้ใหม่ได้

จดัท�าประมวลกฎหมายเก่ียวกับการจดัการขยะมลูฝอย

ข้อเสนอในการลดขยะต้นทางส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ส่ิงส�าคัญท่ีสุดท่ีโรงเรียนญ่ีปุ ่นให ้ความส�าคัญ 
ในปัจจบุนัคือเรือ่ง “Individual Thoughts” ท่ีอาจลดลง 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบเคร ่งครัด  
ทางแก้ไขมอียูว่่า ควรเพ่ิมโอกาสให้เดก็ๆ สามารถแสดง
ความเห็นในชั้นเรียนได้มากขึ้น และได้ก�าหนดทิศทาง 
การเรยีนการสอนหรอืกิจกรรมเองได้ เป็นต้น

4.2 การสร้างระเบียบวินัยในเด็ก 

อภปิรายโดย ผศ.ดร.ปนดัดา ธนเศรษฐกร

การสร้างวินัยในเด็กแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การ
เข้าใจพัฒนาการมนุษย์ (ปัญหาการศึกษาในภาพรวม)  
การเข้าถึงทักษะสมอง EF (ความส�าคัญของระเบียบ
วินัย) และการเข้าสู่การสร้างวินัย เชิงบวก (แนวทาง 
การสร้างระเบยีบวินยั)

4.3 การคุ้มครองเด็ก/Child Protection 
โดย ผู้แทนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF)

จากข้อมูลการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก พบว่ากว่า 75 
% ของการทารุณกรรมเด็ก มาจากความพยายามของ
พ่อแมท่ี่สั่งสอนเด็ก โดยการกระท�าเหล่านีส้ง่ผลกระทบ 
ในหลายด้าน ท้ังด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก โดย
ผลกระทบข้างต้นอาจก่อให้เกิดการส่งความรุนแรงได้  
ซึง่ปัญหาเหล่านีไ้ม่ใช่ปัญหาไกลตวั เราจงึควรมส่ีวนร่วม 
ในการคุ ้มครองเด็กจากการใช ้ความรุนแรง เช ่น  
การปฏิบัติหน้าท่ีของท้องถ่ินในฐานะผู ้ดูแลบริการ 
ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนโดยการใช้นโยบายคุ้มครอง
เดก็ และการใช้แบบคดักรองเพ่ือสนบัสนุนการเลีย้งดูเดก็ 
ตามมาตรฐานขัน้ต�า่ (CMST) เป็นต้น

ส�าหรับผู้ที่สนใจเน้ือหาการบรรยายและเอกสารการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการคร้ังน้ี โดยละเอียด
(กรณุาตดิตัง้แอพพลเิคชัน่เพ่ืออ่าน QR CODE บนสมาร์ทโฟนเพ่ือความสะดวก)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ 

ออกกฎหมายและ 

เพิ่มมาตรการจูงใจต่างๆ
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ผลงาน ความส�าเร็จในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จากความตั้งใจจริงท่ีด�าเนินการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน และก�าจัดโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ให้หมดไปจากพ้ืนที่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณและประสานงานกับ 
ส่วนราชการเครอืข่ายในพ้ืนท่ี เช่น สาธารณสขุอ�าเภอ ปศสุตัว์อ�าเภอ ฯลฯ ท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ อย่างมาก เช่น ประชาชนกลุม่เสีย่งได้รบัการ 
ฉดีวัคซนีป้องกันโรคพิษสนุขับ้า ครบ 100% สนัุขและแมวได้รบัการข้ึนทะเบยีนประวัต ิครบ 100% สนุขัและแมวได้รบัการฉดีวัคซนีป้องกัน
โรคพิษสนุขับ้าเกินกว่า 80% ขึน้ไป สนุขัและแมวได้รบัการผ่าตดัท�าหมนัและคมุก�าเนิดชัว่คราวเพ่ือควบคมุปรมิาณ  มากกว่า 20% ข้ึนไป 
ผลจากการปฏิบตังิานท�าให้เทศบาลต�าบลแก้งคร้อ ได้รบัโล่รางวัลชนะเลศิท่ี 1 Thailand Rabies Awards 2017 ในระดบัเทศบาลอกีด้วย

ผลงาน ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร

เทศบาลต�าบลแก้งคร้อ 
อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลต�าบลป่าสัก 
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

คลิก๊อ่าน รางวลั

ท้องถิน่ ดเีด่น

ปัญหาขยะของเทศบาลต�าบลป่าสักที่เพ่ิมขึ้น ท�าให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อเทศบาล
เข้าไปช่วยรณรงค์และสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จ�านวน 18 หมู่บ้าน และเป็นพ่ีเล้ียงสนับสนุนด้าน
เทคนิคและวิชาการต่างๆ มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การด�าเนินงาน เช่น จัดอบรมความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ 3Rs  
หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานติดตามและประเมินผลกิจกรรม ในการนิเทศติดตาม ให้ค�าแนะน�า รายครัวเรือน 
ทุกหมู่บ้าน จนมีการจัดประกวดและค้นหาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับส่วนราชการ เช่น  
เกษตรอ�าเภอ ทางหลวงชนบทจังหวัดล�าพูน สาธารณสุขจังหวัดล�าพูนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�าพูน รวมถึง 
ภาคเอกชน ได้แก่ บรษิทั สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน) มกีารจดัเวทแีลกเปลีย่น เรยีนรูก้ารด�าเนินงานของแต่ละหมูบ้่าน 
สรุปและถอดบทเรียน มอบรางวัลให้กับหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ในระดับต่างๆ ส�าหรับหมู่บ้านท่ีเป็นต้นแบบได้มีการพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ มีครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนครบ 100% ครัวเรือน 
ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมคีวามรู ้ความเข้าใจทีถู่กต้องเก่ียวกับการจดัการขยะแต่ละประเภท 80% มหีมูบ้่านต้นแบบทีส่ามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้
ด้านการจดัการขยะและมปีรมิาณขยะลดลงอย่างเหน็ได้ชดัเจน ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์จนได้รบัรางวลัมากมาย
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ผลงาน เกษตรอินทรีย์พึ่งตนเอง

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลต�าบลหวันา เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
มีการใช้สารเคมีทางเกษตรสูงส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่
มีสารเคมีตกค้างในเลือด และจากปัญหาดังกล่าวเทศบาล
ต�าบลหัวนาร่วมกับชุมชน ได้ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย ์
ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึนใน ปี 2554 โดยใช้พ้ืนท่ี 
รอบคันหนองนาสาธารณะกุดตาแมว เป็นสถานที่ด�าเนินการ
และได้น�าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ ต่อมาได้มีการขยายพ้ืนที่ด�าเนินการ  
ในพ้ืนท่ีท้ิงขยะเดิมของบ้านโพธ์ิศรีส�าราญ โดยใช้หลักการ 
ให้เกษตรกรบรหิารจดัการทรพัยากรเองและพ่ึงตนเองให้มากทีส่ดุ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแวง 
อ�าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ผลงาน ระบบประปามาตรฐาน

จากสภาพความแห้งแล้งในภาคอีสาน  ปัญหาน�้ากินน�้าใช้                                                                                                           
ท่ีไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อวถีิชวีติของประชาชนมาโดยตลอด 
ด้วยงบประมาณก่อสร้างระบบประปาซึ่งได้รับการจัดสรร 
เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นเงนิทัง้สิน้ 8.8 ล้านบาท องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองแวง   
จึงสร้างสถานีผลิตน�้าประปาผิวดินขนาดกลาง ขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่มาก รวม 3 แห่ง ท�าให้ประชาชนจ�านวน 1,396 ครวัเรอืน 
5,936 คน ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองแวงมนี�า้ประปา 
คุณภาพดีใช้อย่างเพียงพอตลอดปี หลังจากท่ีได้ก่อสร้างระบบ
ประปาและพัฒนาคุณภาพน�้าจนได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ของประชาชนแล้ว องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแวงยังได้
พัฒนาระบบบริหารจัดการประปาอย่างต่อเน่ืองโดยใช้รูปแบบ
ของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
คิดค้น ออกแบบเพ่ิมเติมระบบการผลิตน�า้ประปาแบบอตัโนมตัิ 
และเพ่ิมก�าลงัการผลติน�า้ประปาให้มากขึน้ เพียงพอต่อการใช้น�า้
ของประชาชน ท�าให้กลไกการผลติน�า้ประปาเป็นระบบอตัโนมตั ิ
ง่ายต่อการดูแลบ�ารุงรักษา ลดต้นทุนการผลิต รักษาคุณภาพ
น�า้ประปาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เปิดการจ่ายน�า้ประปาเป็นไป 
อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา และมแีรงดนัน�า้สงู กรณท่ีอแตก รัว่ ซมึ 
หรอืระบบการผลติเสยี จะซ่อมบ�ารงุอย่างรวดเรว็ ไม่ส่งผลกระทบ 
กับผู้ใช้น�้าเป็นระยะเวลานาน การบริการติดตั้งมิเตอร์ให้กับ 
ผู ้ขอใช้น�้าประปาครั้งแรก เน้นความรวดเร็วไม่เกิน 2 วัน  
มรีะเบยีบการบรหิารกิจการประปาทีช่ดัเจน มกีารจดัท�าข้อบญัญัต ิ
งบประมาณเฉพาะการกิจการประปาโดยเฉพาะ มกีารจดัท�าบญัชี  
จัดพิมพ ์ใบแจ ้งหน้ี ใบเสร็จรับเงินด ้วยระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อตัราค่าน�า้คดิในอตัราคงท่ี 6 บาทต่อหน่วย (ลบ.ม.)  
และค่าบรกิาร 10 บาท/เดอืน ระบบประปาขององค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลหนองแวง  จงึเป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่หลายแห่งในจงัหวัดสรุนิทร์และจงัหวัดข้างเคยีง

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรปลูกผักอินทรีย์ มีจ�านวน 38 ครัวเรือน 
ผลิตผักอินทรีย์ได้ทั้ง 38 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูกพืชผักอินทรีย์ 
จ�านวน 8 ไร่ 2 งาน มีรายได้จากการจ�าหน่ายผักอินทรีย์เฉลี่ย 
12,528 บาท/เดอืน/ครวัเรอืน หรอืมรีายได้เฉลีย่ 153,337 บาท/ปี/ 
ครัวเรือน จนกระทั่งจังหวัดหนองบัวล�าภู ได้ก�าหนดให้พ้ืนที ่
ต�าบลหัวนา เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบด้านเกษตรอนิทรย์ี (หวันาโมเดล)  
เป็นส่วนหนึง่ของยุทธศาสตร์พัฒนาจงัหวัดหนองบวัล�าภู โดยม ี
หน่วยงานของทางราชการ เช่น ส�านักงานพลังงานจังหวัด
หนองบวัล�าภู องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหนองบวัล�าภู สนับสนนุ
การติดตั้งระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส�านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดหนองบัวล�าภู ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
มีการขยายผลของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง โครงการดังกล่าวได ้
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีศึกษาดูงานของเกษตรกร 
ในพ้ืนท่ีใกล้เคยีงหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

เทศบาลต�าบลหัวนา
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู
จังหวัดหนองบัวล�าภู
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สาระน่ารู้

1 กรกฎาคม 2454 
รั ชกาลที่  6  ทรงประกาศตั้ งกองลูก เสือ  โดยมี 

พระราชประสงค์จะฝึกฝนเด็กชายให้มีความรู้ทางเสือป่า  
เพ่ือจะได้รู ้จักท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเมื่อ 
เติบโตขึ้น ลูกเสือกองแรกจัดตั้งขึ้นที่โรงเรียมหาดเล็กหลวง 
ประเทศไทยจดัตัง้กองลกูเสอืเป็นล�าดับที ่3 ในโลก หลังจาก  
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

2 กรกฎาคม 2476 
ศาลาเฉลิมกรุง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพที่ทันสมัย

ทีส่ดุแห่งหน่ึงในเอเชยี ในขณะนัน้ เปิดให้บรกิารเป็นวันแรก 
โดยการฉายภาพยนตร์เรื่อง “มหาภัยใต้ทะเล” ทั้งยังเป็น
อาคารท่ีใช้ เครื่องปรับอากาศระบบไอน�้า (Chilled Water 
System) แห่งแรกในประเทศไทย สถาปนิกผู้ออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้างคือ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร  
และนายนารถ โพธิปราสาท เป็นวิศวกร ใช้สถาปัตยกรรม
แบบเรียบง่าย ผสมผสานระหว่างตะวันตกกับไทย รัชกาล 
ที่ 7 ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า  
9 ล้านบาทในการก่อสร้าง ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ ์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2473 โดยพระราชทานนามว่า  
“ศาลาเฉลิมกรุง” เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู ้ออกแบบ และ 
เป็นอนุสรณ์แห่งงานฉลองพระนครครบ 150 ปี (ปี 2475)

4 กรกฎาคม 2387 
“บางกอกรีคอร์เดอร์” (Bangkok Recorder) หรือ  

“หนังสือจดหมายเหตุ” เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย 
ฉบบัปฐมฤกษ์เริม่ออกวางแผง หนังสอืพิมพ์ฉบบันีจ้ดัพิมพ์ 
โดย หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley, M.D.)  
มชิชนันารอีเมรกัิน โดยใช้ตัวพิมพ์ท่ีเรยีกว่า “บรดัเลย์เหล่ียม”  

จัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในระยะแรกเริ่มออก
ฉบบัรายเดอืน ต่อมาเปลีย่นเป็นรายปักษ์หรอืรายคร่ึงเดอืน  
แต่ออกได้เพียงสองปีก็ต้องเลกิกิจการ หนงัสอืพิมพ์บางกอก
รีคอร์ดเดอร์ได้น�าเอาวิธีการรายงานข่าวและการเขียน
บทความแบบวิพากษ์วิจารณ์ ซึง่เป็นของใหม่ในสมยัน้ันเข้า
มาด้วย

7 กรกฎาคม 2510  
เปิดสะพานสารสิน ซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับ 

จังหวัดภูเก็ต ท�าให้สามารถเดินทางไปภูเก็ตได้โดยทาง
รถยนต์เป็นครัง้แรก

9 กรกฎาคม 2524  
หมูเ่กาะสรุนิทร์ ได้รับการประกาศจดัตัง้ให้เป็น “อทุยาน

แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์” เป็นอุทยานแห่งชาติล�าดับที่ 29 
ของประเทศไทย นับเป็นหมู่เกาะท่ีมีแนวปะการังน�้าตื้น 
และน�้าลึกที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทยท่ีมี 
ชือ่เสยีงตดิอนัดบัโลก หมูเ่กาะสรุนิทร์อยู่ในทะเลฝ่ังอนัดามนั  
ที่ต�าบลพระทอง อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ี 135 
ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) ร้อยละ 76 ของพ้ืนทีเ่ป็นทะเล 
ส่วนท่ีเหลือเป็นแผ่นดิน ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ ได้แก่ 
เกาะสรุนิทร์เหนอื เกาะสรุนิทร์ใต้ เกาะตอรนิลา (เกาะราบ) 
เกาะปาจมุบา (เกาะมงักร) และเกาะสต๊อร์ก (เกาะไฟแว่บ) 
ในบรเิวณนียั้งมกีองหินโผล่พ้นน�า้อกี 2 แห่ง ได้แก่ หินแพ
และหินกอง และกองหินปริ่มน�้า “ริเชลิว” ซึ่งเป็นจุดด�าน�้า
ส�าคญัทีส่ดุแห่งหน่ึง

วนัส�าคญั
ในเดอืนกรกฎาคม
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11 กรกฎาคม 2231 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง 

กรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่พระองค์หนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ไทย เสด็จสวรรคต ณ พระท่ีน่ังสุทธาสวรรย์ 
พระราชวังนารายณ์ราชนเิวศ เมอืงลพบรุี

18 กรกฎาคม 2521  
วันสถาปนาหน่วยทหารพราน ซึ่งเป็นกองก�าลังของ 

กองทัพบกหน่วยหน่ึงที่มีจุดก�าเนิดมาจากประชาชน โดย
กองทัพบกได้รับอนุมัติหลักการจากที่ประชุมผู้บัญชาการ
เหล่าทพั ให้ด�าเนินการ “โครงการชดุปฏิบตักิารพิเศษทหาร
พรานชายแดนไทย – กัมพูชา หน่วยทหารพรานนบัว่ามส่ีวน
ส�าคญัในการระงบัยบัยัง้การขยายอทิธพิลของผูก่้อการร้าย
คอมมวินิสต์ กองทพับกจงึได้มอบหมายให้หน่วยทหารพราน
ท�าการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนร่วมกับหน่วยทหาร
ประจ�าการ

18 กรกฎาคม 2538  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” 

เสด็จสวรรคตท่ีโรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมายุ 95 
พรรษา

20 กรกฎาคม 2512 
คณะปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มบินปฏิบัติการทดลอง

ฝนเทียมกับเมฆฝนบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรก บริเวณท้องฟ้า
เหนืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา

TAXI

28 กรกฎาคม 2495  
วันพระราชสมภพ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรางกูร

29 กรกฎาคม 2524 
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ (HRH the Prince Charles, The Prince 

of Wales) มกุฎราชกุมารแห่งเวลส์ พระราชโอรสองค์โต 
แห่งสมเดจ็พระราชนิ ีอลซิาเบธ ที ่2 (Queen Elizabeth II)  
เข้าร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ ไดอานา สเปนเซอร์ 
(Diana Frances Spencer) ทีม่หาวหิารเซนต์ปอล ในกรงุ
ลอนดอน ขณะพระองค์มพีระชนมายุ 30 พรรษา ส่วนเลดี้ 
ไดอานาเป็นสตรสีามญัชนแห่งตระกูล “สเปนเซอร์” อายุ 19 ปี

31 กรกฎาคม 2466 
รถแท็กซี่ (Taxi) เริ่มมีข้ึนเป็นครั้งแรกในเมืองไทย โดย 

พลโทพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เพื่อ 
ช่วยทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้มีอาชีพหลังจาก 
ปลดจากราชการ เป็นการ น�าเอารถเก๋งออสติน (Austin) 
ขนาดเลก็ออกว่ิงรับจ้าง โดยตดิป้ายรบัจ้างไว้ข้างหน้า-หลงั
ของตวัรถ คดิค่าโดยสารเป็นไมล์ โดยตกไมล์ละ 15 สตางค์

24 กรกฎาคม 2508  
อาภสัรา หงสกุล (Apasra Hongsakula) นางสาวไทยคนที่  

14 ประจ�าปี 2507 ได้รบัเลอืกเป็น “นางงามจกัรวาล” หรอื 
“Miss Universe” ในเวทีประกวดที่ชายหาดไมอามี มลรัฐ
ฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา นับเป็นนางงามจกัรวาลคนที ่14 เป็น
นางงามจกัรวาลคนแรกของไทย และเป็นคนท่ี 2 จากเอเชยี

ท่ีมาข้อมูล
www.catholichaab.com/
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สิ่งท่ีเราควรเรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น 

ด้านข้อมูลและข้อเท็จจรงิในพืน้ท่ี 

ประเทศญ่ีปุ่นมีการอัพเดตฐานข้อมูลปีต่อปี ท�าให้ทราบ
ตวัเลขท่ีชดัเจน แต่ในประเทศไทยจะไม่มตีวัเลขประชากร
ในแต่ละพ้ืนทีอ่ย่างชดัเจน และมกัจะอ้างว่าในแต่ละพ้ืนท่ี
มปีระชากรแฝงและประชากรท่ีย้ายถิน่ฐานไปมาอยู่เสมอ 
ท�าให้ไม่สามารถจดัท�าฐานข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัได้ 

ในแต่ละพ้ืนทีม่ปัีญหาในการจดัการทีแ่ตกต่างกันถึงแม้ว่า
จะเป็นปัญหาในด้านเดยีวกันก็ตาม ดงันัน้ หากมกีารจดัท�า
ฐานข้อมลูอยู่สม�า่เสมอจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึง่ขณะน้ี
ประเทศไทยยังไม่มจีดัการด้านข้อมลูท่ีดี 

“โครงการไร้ขดีจ�ากดั” เป็นกิจกรรมทีส่ะท้อนข้อเท็จจรงิ 
ในพ้ืนที่น้ัน โดยสะท้อนวัฒนธรรมในชุมชนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ 

การให้ความรูส้กึของการมีอนาคตร่วมกัน 

ประเทศญ่ีปุ่นได้ให้ความส�าคัญในการสร้างความรู้สึกท่ี
เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกันระหว่างรฐักับประชาชน

แทนที่จะถามประชาชนว่าพวกเขาต้องการอะไร เราควร
ถามว่า “อยากให้อนาคตเป็นอย่างไร” เพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้สึกที่ว่ารัฐอยู่ข้างๆคุณและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง
เพ่ืออนาคตทีป่ระชาชนต้องการ 

Silent majority 

ในไทยเรามักจะใช้คนกลุ่มเดิมๆ เป็นตัวแทนในการ
ออกเสียงแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนทีน้ั่นๆ  
แต่นี่เป็นการส่อให้เห็นถึงคุณภาพของการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เน่ืองจากจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพวกเขา
เป็นตวัแทนของเสยีงส่วนมากอย่างแท้จรงิ 

ประเทศญ่ีปุ ่นเน ้นการท�าให้ประชาชนตระหนักว่า 
เสยีงของพวกเขามคีวามหมาย 

การจัดท�า checklist ความต้องการและความคิดเห็น
ของประชาชนและเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น  
สือ่ออนไลน์ และอพัเดตความคบืหน้าอย่างสม�า่เสมอ
เพื่อให้ประชาชนทราบว่าความต้องการและความเห็น
ของพวกเขาได้ถกูด�าเนินการส�าเรจ็แล้ว

การด�าเนินการเช่นนี้ถือเป็นการกระตุ ้นให้ประชาชน 
มส่ีวนร่วมมากย่ิงขึน้ 

กลไกราชการของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 

โครงสร้างของระบบราชการประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่น่มีความแตกต่างกันอย่างมาก  

ญ่ีปุ ่น-หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้ถูกประเทศ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาจัดการระบบต่างๆ ในประเทศ  
รวมไปถึงระบบราชการของญ่ีปุน่เองด้วย ท�าให้จารตีการ
ท�างานของประเทศญีปุ่น่ไม่ได้มคีวามซบัซ้อนเท่ากับของ
ไทย นอกจากนีห้น่วยงานของส่วนกลางท่ีไปประจ�าอยู่ตาม
ท้องถ่ินในญ่ีปุน่มจี�านวนน้อยกว่าทีไ่ทยอยูม่าก 

ระบบราชการไทยมคีวามซบัซ้อนกว่าของญีปุ่น่มาก 

ยกตัวอย่างปัจจุบัน ประเทศไทยมีแผนพัฒนาต่างๆ
มากมาย เช่น แผนพัฒนาชาต ิแผนปฏริปู แผนจงัหวัด 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ฯลฯ เน่ืองจากว่ามหีลายแผนมาก 
ท�าให้ไม่รูว่้าจะเอาขัน้ตอนการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ไปวางไว้ตรงไหน (ทกุอย่างถูกก�าหนดมาแล้ว) 

กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเทศญีปุ่น่ได้มีการท�าตวัอย่าง (sampling) โดยแบ่ง
ตามจ�านวนประชากรให้มีขอบเขต (scope) ท่ีกว้างขึน้ 
เพ่ือให้ครอบคลุมไปถึงประชากรทุกหมวดหมู่ และ
เปิดโอกาสให้ทุกหมวดหมู่ของประชากรมโีอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นทีเ่ท่าเทียมกัน 

ข้อจ�ากัด หากประเทศไทยต้องการจะท�าตาม คือ ต้อง
ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรในแต่ละท้องถ่ินให้เป็น
ปัจจบุนั 

กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 
(Stakeholders analysis) 

รวบรวมรายชือ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ท�าข้อมลูเกีย่วกับ stakeholders ในแต่ละพืน้ท่ี 

วเิคราะห์อิทธิพลของแต่ละ stakeholders

คุณภาพของประชาชนไทยและญี่ปุ่นก็มีความต่างกันอยู่มาก 

ในประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียง 
10% เท่าน้ันทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
(อ้างอิงจากจากการรบัรางวลัท่ีสถาบนัพระปกเกล้า)



ประเทศญีปุ่น่มวิีธีการหลกัในการก�าจดัขยะนับตัง้แต่ปี ค.ศ. 1870 เป็นต้นมา คอืการ “เผา” และ “ฝัง”  
ต่อมาในปลายทศวรรษท่ี 1990 ได้ประสบปัญหาเร่ืองการก่อสร้างและการรักษาสภาพหลุมฝังกลบ 
ขั้นสุดท้าย จึงส่งผลให้มีการส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลตามกฎหมายรีไซเคิลประเภทต่างๆ ท่ีได้รับ 
การบญัญัตขิึน้ นับตัง้แต่ทศวรรษที ่ 2000 จนถึงปัจจบุนั การส่งเสรมิมาตรการ 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle) ท�าให้ปรมิาณขยะหรอืของเสยีทีถู่กทิง้มจี�านวนลดลง/ ได้รบัการควบคมุ ส่งผลให้ประเทศญ่ีปุน่
หลดุพ้นจากภาวะสงัคมบรโิภคมาก ทิง้มาก และสร้างสงัคมท่ีเน้นการรไีซเคิล (Recycling-based Society)

ปัจจบุนัเทศบาลเมอืงโออติะ ได้มกีารด�าเนนิงานเพ่ือส่งเสรมิ รณรงค์ และท�าให้มาตรการ 4R (Refuse, Recycle, Reduce, 
and Reuse) เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย เช่น กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมในงานประเภทต่างๆ การจัดประชุมเพ่ืออธิบายให้ประชาชน 
รบัทราบ กิจกรรมรณรงค์ท่ี Oita ECO Plaza และการด�าเนินการให้การศกึษา/เรยีนรูเ้รือ่งสิง่แวดล้อม เป็นต้น



ตัวอย่างการด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว (Refuse)  
ในขณะนี ้ได้แก่ การลดถุงพลาสติก หรอืภาชนะหุ้มห่อสิง่ของ 
หรอื เก็บค่าถุงพลาสตกิเพ่ิมเตมิ เป็นต้น

กรณีขยะเปียกทีเ่กิดจากการทานอาหารไม่หมด ทางการญีปุ่น่
มีการรณรงค์การรับประทานอาหารให้หมด ท้ังในโรงเรียน 
และชุมชน มีการใช้มาตรการเก็บเงินขยะครัวเรือน และ 
ส่งเสรมิให้น�าขยะเปียกไปหมกัไว้ส�าหรบัใช้เป็นปุย๋ต่อไป และ
ทีส่�าคญัท่ีสดุ มกีารรณรงค์โครงการ “3 หมด” 

หากประชาชนท้ิงผิดวันหรือเวลา จะมีมาตรการลงโทษ 
ตามเทศบาล/กฎหมายระบไุว้ แต่ไม่ร้ายแรงนกั โดยเทศบาล
อาจจะท�าเองหรือจ้างบริษัทเอกชนมาท�าเองก็ได้ (ส�าหรับ
เทศบาลเมืองโออิตะ จะเก็บเฉพาะขยะครัวเรือนเท่านั้น  
หากเป็นร้านค้าจะเป็นหน้าที่ของเอกชน) การเก็บขยะครัว
เรอืน จะมกีารก�าหนดประเภทถุงขยะทีส่ามารถทิง้ได้ ณ จดุเก็บ
ขยะ ซึง่ถุงแต่ละใบมรีาคาตัง้แต่ 10 - 100 บาท ขึน้กับขนาด 
ประเภท และคณุภาพของถุง โดยท้ังนี ้กระบวนการเก็บขยะ 
จะเป็นหน้าท่ีของประชาชนและเทศบาลท่ีจะต้องรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะส่วนหน่ึงแยกจากภาษีทั่วไป  
ทีจ่่ายให้กับรฐั ซึง่ข้อดขีองการท�าเช่นน้ี คอื 1) ส่งเสรมิให้เกิด
การลดขยะ 2) สร้างความเท่าเทยีมในการแบกรบัค่าใช้จ่าย 
ในการจดัการขยะ ใครท้ิงมาก ก็จ่ายมาก ประเภทถุงขยะนัน้ 
จะแบ่งออกเป็น 1) ขยะท่ีเผาได้ 2) ขยะท่ีเผาไม่ได้

มาตรการส่งเสรมิการใช้ถังก�าจดัขยะเปียก เกิดจากเทศบาล 
ให้ยืมถังหมักปุ๋ยชีวภาพให้แก่ประชาน ในการเอาขยะเปียก
มาใส่หมักเอาไว้ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือลดปริมาณขยะ 
โดยรวม (ขยะเปียกมจี�านวนมากกว่าครึง่หน่ึงของขยะทีเ่ผาได้)

นอกเหนือจากเรื่องของภาษี การยืมถังหมักปุ ๋ยชีวภาพ  
หรอืการโฆษณาแล้ว เทศบาลยังมหีน้าท่ีร่วมมอืกับชมุชนหรอื
เอกชนในการจดังานกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสรมิ
การลดปรมิาณขยะ หรอืมาตรการ 4R ได้ เช่น ตลาดนดัรไีซเคลิ 
โครงการจกัรยานรไีซเคลิแจกฟร ีงานแลกเปลีย่นของ เป็นต้น 
ซึง่นอกจากจะช่วยปลกูจติส�านกึของประชาชนแล้ว ยังเป็นการ
เพ่ิมอาชีพ และเพ่ิมความสนิทสนมกันของชาวเมืองอีกด้วย  
เน่ืองจากโครงการเหล่าน้ีมักริเริ่มด้วยประชาชนเป็นหลัก  
โดยมรีฐับาล/เทศบาล คอยจดัประชมุเพ่ือวางแผน ให้ความรู้ 
หรอืสนับสนนุเงนิทนุและความช่วยเหลอือืน่ๆเพ่ิมเตมิ

มาตรการการเก็บขยะครัวเรือนนั้น ทางการจะตั้งจุดส�าหรับ
ทิง้ขยะเอาไว้ชดัเจน และมกีารก�าหนดเวลาทีท้ิ่งและประเภท
ขยะที่สามารถทิ้งได้ในแต่ละวันเอาไว้ในปฏิทิน 365 วัน 

คือ การลดอาหารที่ทานไม่หมด  

(รวมไปถึงปริมาณน�้าที่อยู่ในขยะปียก)

1
3หมด“

“

ซ่ึงกระบวนการเหล่านีจ้ะสามารถลดปรมิาณขยะเปียกได้ และ

ยังช่วยให้กระบวนการก�าจัดขยะเปียกเป็นไปได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

การรณรงค์โครงการ 3 หมด มีท้ังผ่านวทิย ุโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพมิพ์ 

ประเภทต่างๆ และในต�าราเรียนทั่วประเทศญี่ปุ่น

2
3

ใช้วัตถุดิบในการท�าอาหาร
อย่างพอดี ไม่เหลือทิ้ง

อาหารต้องทานให้หมด

ขยะเปียก ก่อนทิ้งให้บีบน�้าออก
ให้หมดก่อน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
จะสามารถลดปริมาณขยะเปียกได้



ข้อเสนอในการลดขยะต้นทางส�าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้

สร้างเส้นทาง (ปลายทาง) และการจัดระบบเก็บรวบรวม
ขยะแต่ละประเภท แล้วจึงท�าการชี้แจงประชาชน/ร้านค้า 
ให้ท�าการแยกขยะ

ควรมีระบบจัดการขยะอินทรีย์ ขยะเศษอาหาร ท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการแยกขยะอื่นๆ โดยอาจให้ประชาชน 
ในภาคครัวเรือนท�าการแยกเพ่ือท�าปุ๋ยหมัก และน�้าหมัก 
หรืออาจให้ตลาด และหน่วยงานขนาดใหญ่สนับสนุน 
การใช้เครือ่งก�าจดัขยะเศษอาหาร (Composter)

ควรมุ่งเน้นที่แหล่งก�าเนิดขยะขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี เช่น  
ห้างสรรพสนิค้า ตลาด โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั โรงเรยีน 
และอื่นๆ โดยอาจะใช้มาตรการ Carrot and Stick  
หรือ การสนับสนุนและการใช้กฎหมายบังคับ เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมอื

ด้วยข้อจ�ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้านบคุลากร 
จงึควรเร่งสร้างภาคกัีบองค์กรชมุชน มลูนธิิ มหาวทิยาลัย
ให้ช่วยส่งเสรมิให้ประชาชน ร้านค้า ลดขยะและแยกขยะ  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท�าการสนับสนุน 
ด้านงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องท�างานใกล้ชดิกับโรงเรยีน
โดยการเข้าไปสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์และแหล่งข้อมูล 
เพ่ือฝึกวินยัและปลกูฝังเยาวชนรุน่ใหม่ในการแยกขยะ

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีโรงปูนซีเมนต์ โรง
ผลติไฟฟ้าในพ้ืนที ่ควรให้ประชาชน/องค์กรธุรกิจแยกขยะ
แห้ง เช่น RDF พลาสติกท่ีใช้ได้ครั้งเดียว และกระดาษ
เคลอืบพลาสตกิ เพ่ือส่งเผาเป็นเชือ้เพลงิทดแทนถ่านหนิ ลด
ขยะท่ัวไปทีต้่องส่งไปฝังกลบ และไม่ต้องสร้างเตาเผาขยะ

ท้ังน้ีทุกอย่างต้องท�าอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพราะการ
เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา หากมาตรการ
ใดไม่ส�าเร็จ ต้องหาทางแก้ไขและหามาตรการใหม่ๆ มา
ด�าเนนิการ



การเรียนรู้ของเด็กประถมญ่ีปุ่น จะต้องได้รับการสอนจาก 
ผู ้ปกครองและโรงเรียน โดยโรงเรียนญ่ีปุ่นก�าหนดชัดเจนว่า 
 “เดก็ๆ จะต้องได้รบัการฝึกทักษะพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นแล้วจากท่ีบ้าน 
ก่อนจะเข้าสูร่ัว้โรงเรยีน” เช่น การแต่งตวั การใช้ตะเกียบ การใส่
รองเท้า การเก็บทีน่อน การเดนิไปโรงเรยีน เป็นต้น โดยผูป้กครอง 
จะต้องให้ความร่วมมือในการสอนทักษะดังกล่าวให้แก่เด็ก  
รวมถึงจดัเตรยีมสภาพแวดล้อมทีดี่ให้แก่เดก็ด้วย เช่น ต้องให้เด็ก
ทานมือ้เช้า ต้องให้เดก็พักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นต้น

รูปแบบห้องเรียนและโรงเรียนของญ่ีปุ ่นจะเน้นความมี
ระเบียบแบบแผน ห้องเรียนจะมีการจัดระเบียบอยู่ตลอด  
มีการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อย เช่น การตากผ้าข้ีริ้วอย่างเป็น
ระเบียบ การวางรองเท้าบนชั้นเก็บอย่างถูกต้อง รวมไปถึงให ้
เด็กนักเรียนท�าความสะอาดห้องเรียนของตนเองด้วยไม้กวาด
และผ้าเช็ดพ้ืน และมีการเข้าเวรตักอาหารให้แก่เพ่ือนๆ และ 
ล้างภาชนะบรรจุอาหารกันเองอีกด้วย การกระท�าดังกล่าว  
เป็นการน�าเอาหลกัปรชัญาขงจือ้มา “ใช้ปฏบิตัจิรงิ” ไม่ใช่แค่เรยีนรู้ 

แต่ในต�ารา เน่ืองจากทักษะการท�าความสะอาดน้ัน แท้จริง คือ  
การปลูกฝังและขัดเกลาจติใจของเด็กๆให้สะอาดข้ึน และยังสร้าง 
ระเบียบวินัย และความอดทนให้แก่เด็กๆ อีกด้วย (Holistic  
Education)

การเรยีนการสอนของญ่ีปุน่ ไม่ว่าจะเป็นวชิาอะไรกต็าม จะม ี
การเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ซักถามและแสดงความเห็นทุกครั้ง 
เพ่ือสร้างมมุมองการเรยีนรูใ้ห้แก่เด็กๆ ซึง่เป็นการส่งเสรมิให้เดก็ 
ม ี Individual Thoughts ท่ามกลางสงัคมทีเ่ป็นระเบยีบ รปูแบบ
ต�าราเรียนของญ่ีปุ่นจะมีสีสันสวยงาม บางภาพจะไม่มีค�าตอบ
ระบ ุ เพ่ือให้เดก็ๆ ได้ใช้วิจารณญาณ ได้ฝึกสงัเกต และร่วมสนกุ
ไปกับการคดิหาค�าตอบด้วยตนเอง

ส�าหรับการส ่งสัญญาณในโรงเรียน เช ่น กริ่ ง /ระฆัง 
บอกเวลาต่างๆ จะมีเวลายาวนานเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นสัญญาณ
ว่า ในระหว่างท่ีออดดังข้ึน เด็กๆจะต้องรีบกลับเข้าท่ีของตน 
และเตรียมเอกสารการเรียนให้พร้อมก่อนท่ีเสียงกริ่ง/ระฆัง 
จะหยุดลง ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการสอนว่า เด็กๆควรจะ “ท�าอะไรเผ่ือเวลา  
5 นาที” เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
ท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างสม�่าเสมอ กิจกรรมในห้องเรียน เช่น  
การเลอืกหัวหน้าห้อง การท�าบอร์ดหน้าห้อง/หลงัห้อง จะมแีนวคดิ
ท่ีสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนในระยะยาว  
เช่น ก�าหนดเป้าหมายของชัน้เรยีน เป็นต้น มากกว่าจะเป็นบอร์ด
สาระเนือ้หาทีค่ดัลอกมาจากอนิเตอร์เนต็




