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เรือ่งจากปก

วนัคล้ายวนัสถาปนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
ครบ 16 ปี 3 ตลุาคม 2561

เมือ่วนัพธุที ่3 ตลุาคม 2561 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 16 ปี 

โดยในเวลา 08.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน น�าคณะกรรมการสภาสมาคม 
สตรีแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เข้าร่วมพิธีสักการะและ
บวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป  
โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมมุนี รองเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจริญชัยมงคลคาถา ณ อาคารสุวัทนา

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นประธานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลของ “โครงการ
เฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561” ร่วมกับ นายขจร ศรีชวโนทัย  
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อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การบังคับใช้กฎหมาย

การศึกษาดงูาน 
Municipal Solid Waste Management – Waste to Energy Solutions 
ของโครงการ EEP MEKONG ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจกัรสวเีดน 

2. ด้านการบงัคับใช้กฎหมาย

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการห้ามก�าจัดโดยวิธี 
ฝังกลบขยะมลูฝอยภายในปี พ.ศ. 2559 จงึท�าให้สดัส่วนการก�าจดั
ขยะปลายทางมแีนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมาก เมือ่เทยีบกับ
ปีที่ผ่านมาภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

นวตักรรมท้องถิน่

การน�าขยะกลับมาใช้ใหม่
ปี 2010 : 0.75 ล้านตัน
ปี 2016 : 1.1 ล้านตัน

การแปรสภาพขยะเป็นพลังงาน
ปี 2010 : 0.5 ล้านตัน
ปี 2016 : 1.5 ล้านตัน

การฝังกลบ
ปี 2010 : 1.25 ล้านตัน
ปี 2016 : 0.1 ล้านตัน

  รวม ปี 2010 : 2.5 ล้านตนั
 ปี 2016 : 2.7 ล้านตนั

1. ด้านนโยบายการจดัการขยะ

ด้านนโยบายการจัดการขยะได้น�าการจัดการขยะมูลฝอย 
ของสหภาพยุโรป 6 ข้อ มาเป็นแนวทางส�าคญัในการขบัเคลือ่น
การจดัการขยะในระดบัชมุชน ดงัน้ี

Prevention คือ การป้องกันหรือการเลี่ยง 
วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะมากที่สุด

The Polluter Pays คือ ผู้ก่อก�าเนิดขยะ 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ  
เก็บ ขน และก�าจัด (300 ยูโร/ครัวเรือน/ปี)

Producer Responsibility คือ ผู้ผลิตสินค้าหรือ 
ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตน 
กลายเป็นขยะ เช่น กระป๋องน�า้อดัลม จะต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการในราคา 0.2 - 0.4 ยูโร

The Precautionary Principle คือ การคาดการณ์ 
สาเหตุปริมาณขยะ และหาวิธีการลดของแต่ละสาเหตุ

The Proximity Principle คือ ขยะจะได้รับการก�าจดั 
ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงแหล่งก�าเนิด

The Self-Sufficiency Principle คือ การทีค่�านึงถึง 
ความเพียงพอโดยตระหนักถึงความยากของการก�าจดัขยะ

เทคโนโลยกีารจัดการขยะของ  
Ammassuo - Waste handling in Capital area
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ท้องถิน่ อนิเตอร์

ประเทศไทย
กบัการเป็นประธานอาเซียนในปี 2561
ประธานอาเซยีนเป็นตาํแหน่งสูงสุดของอาเซยีน โดยผู้นําประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น 

วาระละ 1 ปีสลับกนัไป ตาํแหน่งนีน้อกจากจะเป็นประธานในการประชมุใหญ่ของอาเซยีนแล้วต้องรัง้ตาํแหน่งตามกลไกทกุส่วน 
ของอาเซียนด้วย เช่น เป็นประธานมนตรีประสานงานอาเซียน เป็นประธานมนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่างๆ ตลอดจน
เป็นประธานผู้แทนถาวรประจําอาเซียน โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 รัฐสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน  
ซึง่ได้กาํหนดให้รฐัสมาชกิหมนุเวียนกันดาํรงตาํแหน่งประธานอาเซยีนทกุปี ตามลาํดบัอกัษรของชือ่ภาษาองักฤษของรัฐสมาชกิ 
โดยไทยจะดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยท่ีกฎบัตรอาเซียน
กําหนดให้รัฐสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
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สารบัญ



แนะน�ำรองอธบิดี

ประวตักิำรศึกษำ/อบรม
• รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (รฐัศาสตร์)  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ประวตักิำรด�ำรงต�ำแหน่ง
• ปลัดอ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
• บุคลากร ส�านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ส�านักงาน ก.ถ. สป.มท 
• หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  

ส�านักงานจังหวัดนครปฐม
• ผู้อ�านวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงาน 

บุคคลท้องถิ่น ส�านักงาน ก.ถ. สป.มท
• หัวหน้าส�านักงานจังหวัดสระบุรี
• หัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.มท
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
• พ.ศ. 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์
• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ประวตักิำรศึกษำ
• รัฐศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  

สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

ประวตักิำรด�ำรงต�ำแหน่ง
• นายอ�าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
• นายอ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
• นายอ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
• นายอ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
• นายอ�าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
• ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
• ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
• พ.ศ. 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์
• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นำยสันตธิร ยิม้ละมยั
รองอธบิดกีรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่

นำยทว ีเสริมภกัดกีลุ
รองอธบิดกีรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่
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เรือ่งจากปก

วนัคล้ำยวนัสถำปนำ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ 
ครบ 16 ปี 3 ตลุำคม 2561

เมือ่วนัพธุที ่3 ตลุาคม 2561 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 16 ปี 

โดยในเวลา 08.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน น�าคณะกรรมการสภาสมาคม 
สตรีแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เข้าร่วมพิธีสักการะและ
บวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป  
โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมมุนี รองเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจริญชัยมงคลคาถา ณ อาคารสุวัทนา

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นประธานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลของ “โครงการ
เฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561” ร่วมกับ นายขจร ศรีชวโนทัย  
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อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ผลการประกวด

รองอธิบดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ซึง่เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาต ิ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดข้ึน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ 
ส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ ตลอดจนเพ่ือเสรมิสร้างให้เดก็
และเยาวชนมคีวามตระหนักรู ้ส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
โดยให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสังกัดหน่วยงานอื่น
หรือภาคเอกชน จัดส่งผลงานการวาดภาพความประทับใจ
แม่ของแผ่นดิน 

ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา 11.00 น. มีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่น  
จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
นายสมพร ใช้บางยาง อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน นายสมศักด์ิ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายมานพ ปัทมาลัย  
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ 
นายกัมพล กลั่นเนียม เลขาธิการสมาคมองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวชลรัศมี งาทวีสุข  
เป็นผู ้ด�าเนินการเสวนาครั้งนี้ ซึ่งผู ้เข้าร่วมการเสวนาท้ัง  
4 ท่าน ได้พูดถึงทิศทางการด�าเนินงานของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน การปรับบทบาทให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินขับเคล่ือนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล
และการพัฒนาสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 การบูรณาการ 
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และแนวทางการปฏริปูท้องถ่ินเพ่ือก้าวสูอ่นาคต
ได้อย่างย่ังยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ 
การเปล่ียนแปลง น�านวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
ทนัต่อสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุด 

ในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการก่อตั้ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จะร่วมสร้างท้องถ่ินทีเ่ข้มแขง็ มธีรรมาภบิาล 
ก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยืน สนับสนนุ
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ่ึงพาตนเองได้
อย่างมีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
มุ่งมั่นในการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่พี่น้องประชาชนตลอดไป
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มหกรรมกำรจดักำรศึกษำท้องถิน่ ระดบัประเทศ

งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่

คร้ังที่ 10 ประจ�ำปี 2561

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รบัมอบหมายจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินให้เป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ประจ�าปี 2561 (ระดบัประเทศ) ระหว่างวนัท่ี 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม 4,000 ท่ีน่ัง (สะพานหิน)  
ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทุกแห่งท่ัวประเทศ ผูบ้รหิารสถานศึกษา เด็กนักเรยีน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เยาวชน และประชาชนทั่วไป มากกว่า 50,000 คน 
ถือเป็นกิจกรรมส�าคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษา
ท้องถ่ินมีความพร้อม ด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
บุคลากรด�าเนินงานอย่างมีพัฒนาการ นักเรียนนักศึกษา 
ในสังกัดประสบผลส�าเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต จึงถือเป็น
ระบบการศึกษาที่สามารถสร้างคน สร้างชุมชนและสร้างชาติ
ได้อย่างแท้จริง

โดยการจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นดังกล่าว เป็นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประชาชน 
โดยทั่วไปได้ทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการจัดการศกึษา และมุง่เน้น
การรวมพลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ กิจกรรม
ประกอบด้วยการแข่งขันทกัษะทางการวชิาการ การแสดงผลงาน
ทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถ่ินอันแสดงถึงศักยภาพ 
และขีดความสามารถขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน 
ในการบรหิารจดัการศกึษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนา 
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อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

Smart Learning

Smart หมำยถึง ฉลำด Learning หมำยถึง กำรเรียนรู้
Smart Learning จงึหมายถึง 

กำรเรียนรู้อย่ำงฉลำดหรือมีควำมฉลำดในกำรเรียนรู้

มหกรรมกำรจดักำรศึกษำท้องถิน่ ระดบัประเทศ

แนวควำมคิดกำรจดัมหกรรมกำรจดักำรศึกษำท้องถิน่ 
ประจ�ำปี 2561

คุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และเป็นการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษา โดยรูปแบบวิธีการเรียน นับเป็นจุดมุ่งหมาย 
ทีส่�าคญัของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 11  
(พ.ศ.2555 - 2559) ท่ีต้องการให้ประเทศมีความพร้อมในการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแผนการศึกษาแห่ง
ชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ท่ีต้องการมุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาคุณภาพของบุคคลอย่างรอบด้านและสมดุล 
อย่างยั่งยืนด้วยการศึกษา 

ดงัน้ัน ในยุคทีวิ่ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นกลไก
ส�าคัญในการผลักดันส่วนของขีดความสามารถและการพัฒนา
ศักยภาพมิติของนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน
จึงมีบทบาทอย่างมากต่อกระบวนการเรียนของผู้เรียน และ 
การก�าหนดรปูแบบของการเรยีนการสอนยุคใหม่ทีไ่ม่ใช่เป็นเพียง
การจดัการเรยีนการสอนอยู่ในชัน้เรยีนเพียงอย่างเดยีว แต่ได้มุง่เน้น 
ไปที่ตัวผู้เรียนเป็นส�าคัญ (Student - centered learning)  
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้เน้น  
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนให้ผู ้เรียน
สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู ้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว  
จากแหล่งทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งถือเป็นการ
ปรบัปรงุการเรยีนการสอนอย่างบรูณาการ โดยใช้ระบบเครอืข่าย 
อนิเตอร์เนต็เข้ามาสนบัสนนุการเรยีนการสอน เพ่ือส่งผลให้ผูเ้รยีน 
เกิดการพัฒนาคุณภาพด้วยสารสนเทศที่มีอยู่อย่างรอบด้าน

เนือ่งจากการจดัการศกึษาในโลกปัจจบุนัได้เน้นการเปลีย่นแปลง
รปูแบบและวิธีการเรยีนการสอน ทัง้ในและนอกห้องเรยีน เพ่ือให้
ผูเ้รยีนสามารถเข้าถึงชดุข้อมลูความรูส้ารสนเทศได้อย่างรวดเรว็
จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบ 
เครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนนุการเรยีนการสอน ส่งผลให้ 
ผูเ้รยีนเกิดการพัฒนาคณุภาพชวิีตและเกิดการเรยีนรูต้ลอดชวิีต
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรอบด้าน
และไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งผู้เรียนจะต้องฉลาดเลือกข้อมูลเหล่าน้ัน  
เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และท�าให้เกิด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

นวตักรรมด้ำนเทคโนโลยกีำรเรียนกำรสอน

มีวิวัฒนาการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางกระแส 
การเปลี่ยนแปลงกับบริบทเชิงสั งคม และการก ้าวทัน 
ความเปลี่ยนแปลงกับโลกแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทีเ่ข้ามามบีทบาทต่อการจดัการศกึษาค่อนข้างสูง  
จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิด 

ท่ีมาข้อมูล
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มตคิณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 เหน็ชอบในหลักการให้ด�าเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร บริษทัประชารัฐรักสามัคควีสิาหกิจเพือ่สังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด  
โดยบูรณาการ ตลาดประชารัฐ ท้ัง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารฐั และ 
ให้ด�าเนินการพร้อมกัน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 เป้าหมาย จ�านวน 6,540 แห่ง 
กลุ่มผูค้้ารายใหม่ 107,844 ราย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับมอบหมายขับเคลื่อน 
โครงการตลาดประชารัฐท้องถ่ินสุขใจ ซึ่งจ�านวนตลาดใน
ความรับผิดชอบ 3,822 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร 
ในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกลุม่ประมงพ้ืนบ้าน  
ซึง่ต้องเพ่ิมผูป้ระกอบรายใหม่ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10-15 ราย 
ต่อตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ขับเคลื่อน 
ตามนโยบายของของรัฐบาล ในการพัฒนาตลาดของท้องถ่ิน
ให้มีความสะอาด จ�าหน่ายสินค้าท่ีปลอดภัย รวมถึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหาพ้ืนทีข่ายเพ่ิม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูค้้าขาย 
รายใหม่ท่ีเป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจหารายได้เพ่ิม ได้เข้ามา 
ท�าการค้าขาย รวมทัง้ส�ารวจพ้ืนท่ีว่างท่ีสามารถจดัให้เป็นตลาดได้  
เพื่อรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ด้วย

ตลำดประชำรัฐท้องถิน่สุขใจ 4.0
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คล๊ิกเพื่อดู

เว็บไซต์ตลำดประชำรัฐ

คู่มือกำรจัดท�ำตลำดประชำรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน
โครงการตลาดประชารัฐ ดังนี้

1. กำรอบรม Chief Marketing Officer (CMO) 
ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัด�าเนินการอบรม
แล้วเสรจ็ จ�านวน 31 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 23.56 อยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรอบรมฯ 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  
28.88 อยู่ระหว่างประสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพ่ือด�าเนนิโครงการฯ 7 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 5.32

2. กำรด�ำเนินโครงกำรตลำดประชำรัฐท้องถิ่นสุขใจ : 
ตลำดรักษ์โลก (Green Market) โดย กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน และองค์การตลาด (อต.) ได้ร่วมลงนาม
บนัทกึความเข้าใจ โครงการ สถ. อต. ร่วมใจ สร้างตลาดอาหาร
ปลอดภยัให้คนไทยอยูด่กิีนดี เมือ่วันพุธที ่23 มกราคม 2561  
ณ ห้องประชุมส�านักงานกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น อาคารส�านักงานกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ชัน้ 2 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน  
โดยก�าหนดให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีหน้าท่ี 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาด 
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ องค์การตลาด ส่งเสรมิ
การจัดจ�าหน่ายสินค้า ระบายสินค้าและการบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยก�าหนดคัดเลือก
ตลาดท่ีมีความพร้อมและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ  
จ�านวน 15 แห่ง เพ่ือพัฒนาเป็นตลาดรกัษ์โลก (Green Market)

3. กำรเพิ่มพื้นท่ีและหำพื้นท่ีค้ำขำยใหม่ในสถำนท่ีค้ำ 
ของเอกชน สถานท่ีค้าปลีกขนาดใหญ่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ได้ด�าเนนิการจดัตลาดประชารฐัท้องถ่ิน
สขุใจ สดุยอดของดวิีถีท้องถ่ิน ดงัน้ี 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาหัวหินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ 
หัวหิน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มียอดรวม
จ�าหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 5,956,641 บาท 

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี  
ต�าบลท่าล้อ อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มียอดรวม
จ�าหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 770,904 บาท 

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี  
ต�าบลตะกุด อ�าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มียอดรวม
จ�าหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 1,813,410 บาท 

โดยทางบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  
จะพิจารณาสถานท่ีเพ่ิมเติมให้ภายในศูนย์การค้าโฮมโปรเพ่ือ
ด�าเนินโครงการน�าร่อง จ�านวน 5 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาอมตะ จังหวัดชลบุรี

2. สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4. สาขาลพบุรี จังหวัดลพบุรี

5. สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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กำรประกวดจงัหวดัสะอำด
ประจ�ำปี 2561

เพือ่ให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัตกิารอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท
การบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) นโยบายของรัฐบาลและนายกรฐัมนตร ีให้บังเกิดผล 
เป็นรปูธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จึงได้ด�าเนินการจัดท�า “แผนปฏบิตักิำรจดักำรขยะมลูฝอยชุมชน 
“จงัหวดัสะอำด” ตำมแนวทำงประชำรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561” โดยมีกรอบการด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัตกิารฯ 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คอื การลดปริมาณขยะ และการส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีต้นทาง กลางทาง  
คอื การจัดท�าระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คอื ขยะมูลฝอยได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวชิาการ โดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ�า้ และน�ากลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) 
และหลักการ “ประชารัฐ” เพือ่เป็นการตดิตามและประเมินผลการจัดการขยะมลูฝอยชมุชน “จังหวดัสะอาด” และ 
สร้างขวญัก�าลังใจ รวมท้ังประกาศเกียรตคิณุให้แก่จังหวดัท่ีมีผลการจัดการขยะมูลฝอยชมุชนดเีด่น

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดบัจงัหวดั แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1 อ�ำเภอสะอำด ระดบัจงัหวดั จ�ำนวน 5 อนัดบั ได้แก่ อนัดับที ่1,2,3 และชมเชยอกี 2 อนัดบั

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิ ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง

2. ระดบัประเทศ แบ่งกลุม่การประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

2.1 กลุ่มจงัหวดัขนำดใหญ่ จ�านวน 26 จงัหวัด

2.2 กลุ่มจงัหวดัขนำดกลำง จ�านวน 26 จงัหวัด

2.3 กลุ่มจงัหวดัขนำดเล็ก จ�านวน 24 จงัหวัด

ท้องถิน่ดเีด่น
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อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์กำรประกวด จังหวัดสะอำด

โดยได้ด�าเนินการคดัเลอืกและจดัอนัดบัจงัหวัดทีม่ผีลงานดีเด่น จ�านวน 3 อนัดับ ของแต่ละกลุ่มจงัหวัด เมือ่เดือนกรกฎาคม - สงิหาคม 
2561 ผลการคัดเลือก ดังนี้

2. จงัหวดัท่ีมกีำรจดักำรขยะมลูฝอยชุมชน “จงัหวดัสะอำด” ระดบัประเทศ ระดบักลุ่มจงัหวดัขนำดกลำง  
จ�านวน 3 รางวัล จะได้รบัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือขยายผลการด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยเป็นรางวลัและโล่รางวัล ดงัน้ี

3. จงัหวดัท่ีมกีำรจดักำรขยะมลูฝอยชุมชน “จงัหวดัสะอำด” ระดบัประเทศ ระดบักลุ่มจงัหวดัขนำดเล็ก  
จ�านวน 3 รางวัล จะได้รบัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือขยายผลการด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยเป็นรางวลัและโล่รางวัล ดงัน้ี

1. จงัหวดัท่ีมกีำรจดักำรขยะมลูฝอยชุมชน “จงัหวดัสะอำด” ระดบัประเทศ ระดบักลุ่มจงัหวดัขนำดใหญ่  
จ�านวน 3 รางวัล จะได้รบัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือขยายผลการด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยเป็นรางวลัและโล่รางวัล ดงัน้ี

โดยก�าหนดมอบรางวัลในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ท�าเนียบรัฐบาล

รำงวลัชนะเลิศ 
จงัหวดัลพบรีุ 

จ�ำนวน 1,000,000 บำท

รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1
จงัหวดัเชียงรำย 

จ�ำนวน 800,000 บำท

รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 
จงัหวดัสกลนคร 

จ�ำนวน 500,000 บำท

รำงวลัชนะเลิศ 
จงัหวดัเลย 

จ�ำนวน 1,000,000 บำท

รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1
จงัหวดัสุโขทัย 

จ�ำนวน 800,000 บำท

รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2
จงัหวดัจนัทบรีุ 

จ�ำนวน 500,000 บำท

รำงวลัชนะเลิศ
จงัหวดัล�ำพนู

จ�ำนวน 1,000,000 บำท

รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1
จงัหวดับงึกำฬ

จ�ำนวน 800,000 บำท

รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2
จงัหวดัอทัุยธำนี

จ�ำนวน 500,000 บำท
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ีมหีน้าที ่
ความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ค�าปรึกษา แนะน�า
และช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท�าบริการ
สาธารณะตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงมหีน้าทีใ่นการปรบัปรงุแก้ไข 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย ประกอบกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้รับมอบหมายจากกระทรวง
มหาดไทยให้เป็นหน่วยงานในการด�าเนินการพิจารณาและ 
ให้ความเห็น เพ่ือจัดท�าเป็นความเห็นและข้อเสนอในนาม
กระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 6 ฉบับ และเสนอให้ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ดังกล่าว โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับด�าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. ร่างพระราชบัญญตักิารเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ในประเด็นการก�าหนดลักษณะของบุคคลซึ่งต้องห้ามมิให ้
ใช้สิทธิเลือกต้ัง การก�าหนดลักษณะต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธิสมคัร 
รับเลือกตั้ง และการเพิ่มบทก�าหนดโทษ กรณีบุคคลซึ่งสมัคร
รบัเลอืกตัง้โดยรูอ้ยู่แล้วว่าตนเป็นบคุคลต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธิ
สมัครรับเลือกตั้งและการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของบุคคล
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยก�าหนดให้เป็น “มีอายุไม่ต�่ากว่า 
สิบแปดปีในวันเลือกตั้ง” เพ่ือสอดคล้องกับมาตรา 95  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

บทความน้ีจัดท�าขึน้เพือ่เป็นความเหน็ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่ียวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรวม 6 ฉบับ ซึ่งสืบเน่ืองมาจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า กรณีท่ีผู้บริหารท้องถ่ินถูกร้องเรียน
ว่ากระท�าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
หรอืปฏิบัตกิารไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าท่ี แต่ในระหว่าง 
กระบวนการสอบสวนปรากฏว่าผูน้ั้นได้รับเลือกตัง้ให้เป็น
ผูบ้รหิารท้องถ่ินอกี ซึง่ปัญหาดงักล่าวได้เกิดบ่อยครัง้ 
ในกรณีเช่นน้ีการสอบสวนหรือการด�าเนินการเพื่อให้
ผูม้อี�านาจสัง่การใหผู้น้ัน้พน้จากต�าแหน่งตามเงื่อนไข
ท่ีกฎหมายก�าหนดจะท�าได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นปัญหาน้ี 
เกิดขึ้นเน่ืองจากเกิดความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้
กฎหมาย จึงเห็นสมควรแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท�าผิด
สามารถกระท�าได้ในทุกกรณ ีแม้ผูน้ั้นจะพ้นจากต�าแหน่ง
ไปแล้วก็ตาม โดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้พิจารณายกร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาท้องถ่ินหรือผูบ้รหิารท้องถ่ิน และกฎหมาย 
จัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 6 ฉบับ เสนอต่อ
คณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณา โดยมีประเดน็ส�าคญั คอื 
เพือ่ให้ได้มาซึง่สมาชกิสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
ท่ีไม่มีพฤตกิรรมการทุจรติหรอืประพฤตมิิชอบเข้ามาสู่ 
ต�าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจน
กระบวนการสอบสวนและวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าท่ี 
ท่ีมิชอบด้วยอ�านาจหน้าท่ีของสมาชกิสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้รหิารท้องถ่ิน

ควำมเห็นในกำรแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำยเกีย่วกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวม 6 ฉบบั
นายสวุชิชา เพง็ไพบลูย์

นิตกิรช�านาญการพเิศษ รกัษาการในต�าแหน่ง 

ผู้เชีย่วชาญด้านกฎหมายและระเบยีบท้องถิน่

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่

รู้ก่อนใครกฎหมายท้องถิน่
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อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ร่ำงบทบัญญัติของกฎหมำย
    ว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ร่างบทบัญญตัขิองกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 5 ฉบับ (องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล เทศบาล องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด เมอืงพัทยา 
และกรงุเทพมหานคร) ควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเตมิในประเดน็ 
ดงันี้

2.1 กรณแีก้ไขเพิม่เตมิกระบวนการสอบสวนและวนิิจฉัย 
กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินให้เกิดความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพซึ่งจะมีผลเป็นการป้องกันมิให้บุคคลท่ี 
ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห ้ามกลับเข ้ามา 
ด�ารงต�าแหน่งอีกคร้ังหนึ่ง ควรเพ่ิมเติมว่า กรณีอ�านาจ 
การสอบสวนและวินิจฉัยในส่วนของสมาชิกสภา 
และผู ้บริหารขององค ์การบริหารส ่วนต�าบลและ 
เทศบาลต�าบล น้ัน ควรให้นายอ�าเภอเป็นผูม้อี�านาจสอบสวน 
และท�าความเห็นเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย
และสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง กรณีผลการสอบสวนมีมูล  
ส�าหรับกรณีผลการสอบสวนไม่มีมูลให้นายอ�าเภอ 
มอี�านาจสัง่ยุตเิรือ่ง

2.2 กรณลีกัษณะต้องห้ามของผูด้�ารงต�าแหน่งของสมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ควรเพ่ิมเติมว่า  
ให้น�าบทบญัญัตว่ิาด้วยเรือ่งการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ตามมาตรา 184 (2) (3) และวรรคสาม กรณีตนเองหรือ 
คูส่มรสเข้าเป็นคูส่ญัญากับรฐัหรอืได้รบัเงนิหรอืประโยชน์ใดๆ  
จากหน่วยงานของรฐั นอกเหนือจากท่ีหน่วยราชการ ฯลฯ  
ปฏิบตัต่ิอบคุคลอืน่ในธุรกิจการงานปกตแิละมาตรา 185  
กรณีใช ้สถานะต�าแหน ่งก ้าวก ่ายหรือแทรกแซง 
เพ่ือประโยชน์ของตนหรือของผู้อ่ืนหรือพรรคการเมือง
ไม ่ว ่าโดยทางตรงหรือทางอ ้อมของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาก�าหนดไว้ 
ในร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้ง 5 ฉบับดังกล่าว

3. ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
3.1 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินสามารถน�าความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับประเดน็
สาระส�าคัญในร่างกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เสนอต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎกีาไปเป็นสาระส�าคัญในการปรบัปรงุ 
ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของกองกฎหมาย
และระเบียบท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

3.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินควรจะทบทวนกฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในประเด็นส�าคัญอื่น ๆ  เพิ่มเติมจากข้อ 3.1 
อาทิ การก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างที่มาของสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หน้าที่และอ�านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่องของการเงิน การคลัง 
และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เรื่องการก�ากับดูแลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�า 
ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ร่างกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้เมอืงพัทยา (แก้ไขเพ่ิมเตมิ) 
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถ่ินตามที่ก�าหนดไว้
ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถ่ินของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ต่อไปด้วย

2.3 ตามร่างบทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ฉบับ 

ทีก่�าหนดเรือ่งการพ้นจากต�าแหน่งของสมาชกิสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีก่�าหนดจ�านวนไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ�านวนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ทีม่าลงคะแนนเสยีง 
เห็นว่า ผูด้�ารงต�าแหน่งน้ันไม่สมควรด�ารงต�าแหน่งต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินน้ัน ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการ 
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย โดยมีการเสนอให้ปรับลดจ�านวน 
ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 
ลงจากจ�านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่เป็นกึ่งหนึ่ง
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อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กำรบังคับใช้กฎหมำย

กำรศึกษำดงูำน 
Municipal Solid Waste Management – Waste to Energy Solutions 
ของโครงกำร EEP MEKONG ณ สำธำรณรัฐฟินแลนด์และรำชอำณำจกัรสวเีดน 

2. ด้ำนกำรบงัคับใช้กฎหมำย

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการห้ามก�าจัดโดยวิธี 
ฝังกลบขยะมลูฝอยภายในปี พ.ศ. 2559 จึงท�าให้สดัส่วนการก�าจดั
ขยะปลายทางมแีนวโน้มท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก เมือ่เทยีบกับ
ปีที่ผ่านมาภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

นวตักรรมท้องถิน่

กำรน�ำขยะกลับมำใช้ใหม่
ปี 2010 : 0.75 ล้านตัน
ปี 2016 : 1.1 ล้านตัน

กำรแปรสภำพขยะเป็นพลังงำน
ปี 2010 : 0.5 ล้านตัน
ปี 2016 : 1.5 ล้านตัน

กำรฝังกลบ
ปี 2010 : 1.25 ล้านตัน
ปี 2016 : 0.1 ล้านตัน

  รวม ปี 2010 : 2.5 ล้ำนตนั
 ปี 2016 : 2.7 ล้ำนตนั

1. ด้ำนนโยบำยกำรจดักำรขยะ

ด้านนโยบายการจัดการขยะได้น�าการจัดการขยะมูลฝอย 
ของสหภาพยุโรป 6 ข้อ มาเป็นแนวทางส�าคญัในการขบัเคลือ่น
การจดัการขยะในระดบัชมุชน ดงัน้ี

Prevention คือ การป้องกันหรือการเลี่ยง 
วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะมากที่สุด

The Polluter Pays คือ ผู้ก่อก�าเนิดขยะ 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ  
เก็บ ขน และก�าจัด (300 ยูโร/ครัวเรือน/ปี)

Producer Responsibility คือ ผู้ผลิตสินค้าหรือ 
ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตน 
กลายเป็นขยะ เช่น กระป๋องน�า้อดัลม จะต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการในราคา 0.2 - 0.4 ยูโร

The Precautionary Principle คอื การคาดการณ์ 
สาเหตุปริมาณขยะ และหาวิธีการลดของแต่ละสาเหตุ

The Proximity Principle คอื ขยะจะได้รบัการก�าจดั 
ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงแหล่งก�าเนิด

The Self-Sufficiency Principle คอื การทีค่�านึงถึง 
ความเพียงพอโดยตระหนกัถึงความยากของการก�าจดัขยะ

เทคโนโลยกีารจัดการขยะ 
ของ Ammassuo - Waste handling  

in Capital area
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3. กำรก�ำจดัขยะเพือ่ผลิตพลังงำน

3.1 สนับสนุนการก�าจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงานความร้อนและ
ไฟฟ้า (พลังงานความร้อน District Heating โดยใช้เพ่ือ
ความร้อนตามบ้านเรือน) โดยมุง่เน้นการก�าจดัขยะมลูฝอย
เป็นส�าคัญ ไม่มุ ่งหวังผลก�าไร และที่ส�าคัญสุดคือการ 
ให้ความส�าคัญในดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการลงทุน
ระบบบ�าบัดอากาศท่ีปล่องไอเสียของโรงงานก่อนปล่อย 
สู่ชั้นบรรยากาศ ตัวอย่างโครงการ เช่น

FINLAND Fortum Circular Economy Village and 
Gasum biogas plant, wet technology - Fortum 
เป็นบริษัทในธุรกิจปิโตรเคมีและพลาสติกของประเทศ
ฟินแลนด์ ท่ีร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมฟินแลนด์
เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแบบครบวงจร 
ศนูย์จดัการขยะครบวงจรตัง้อยู่ทีเ่มอืง Riihimäki ภายใน
ศูนย์นี้ ประกอบด้วย 

โรงคดัแยกประเภทขยะเพือ่รีไซเคลิ  
การจัดการพลาสติกก่อนน�าไปรีไซเคิล 

โรงไฟฟ้าเผาขยะโดยตรงหรือ Incinerator  
ท�าหน้าที่เผาท�าลายขยะและน�าความร้อนที่ได้มาผลิต
ไฟฟ้า ส่วนกากจากการเผาทิ้งหมดน�าไปฝังใน Landfill 
หลักการท�างานของโรงไฟฟ้าแบบ Incinerator  
เหมอืนกับโรงไฟฟ้า Tammervoima ท่ีเมอืง TEMPERE

Landfill  
ส�าหรับฝังกลบขยะอันตรายจากการเผาในพื้นที่

โรงรีคฟัเวอร์พลาสตกิ  
น�าพลาสติกประเภทที่มีมูลค่าจากการคัดแยกขยะ 
มาหลอมใหม่ให้กลายเป็นวัตถุดิบ Raw Material 
ส�าหรับอุตสาหกรรมพลาสติก

โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ  
เป็นโรงไฟฟ้าที่รับของเสียชีวภาพมาผลิตก๊าซชีวภาพ 
โดยก๊าซชวีภาพนีใ้ช้ได้ทัง้กับการผลติไฟฟ้า ผลติน�า้ร้อน 
จ�าหน่ายในชุมชนรอบๆ และใช้กับภาคขนส่ง 
ของโรงไฟฟ้า

โรงเพิม่คณุภาพก๊าซชวีภาพ 
เป็นโรงส�าหรับท�าให้ก๊าซชีวภาพคุณภาพด ี
เทียบเท่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

เทคโนโลยกีารจัดการขยะแบบการหมักเป็นก๊าซชวีภาพของ  
Mustankorkea LTD - Jyvaskyla region waste  

management, biogas plant

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเป็นแบบถังปฏิกรณ์แบบ Completely 
Stirred Tank Reactor หรือ CSTR ท�างานโดยน�าขยะชีวภาพ 
ที่มาจากโรงคัดแยกป้อนเข้าสู ่ ถังหมัก ผสมคลุกเคล้ากับ 
กากชีวภาพจากโรงผลิตก ๊าซชีวภาพอื่นเ พ่ือเป ็นหัวเชื้อ  
และท�าการกวนในถังเพ่ือส่วนผสมเข้ากันได้ท่ัวถึงและหมัก 
จนเกิดก๊าซชวีภาพและน�าก๊าซไปเก็บ ใช้ หรอืเพ่ิมคุณภาพต่อไป
แล้วแต่ความต้องการ

3.2 สาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจักรสวีเดน พลังงาน
ไฟฟ้าจากขยะยังเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด 
โดยกลไกการแข่งขันในแบบราคาตลาด (Energy Market 
Price) ของสหภาพยุโรป ซึ่งสามารถแข่งขันกับพลังงาน
ประเภทอื่นๆ ได้ ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศทางเอเชีย 
ที่ต ้องใช้วิธีการสนับสนุนโครงการเหล่าน้ีผ ่านกลไก 
การสนับสนุนราคา เช่น ประเทศไทย ท่ีสนับสนุนราคา
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งหาก
พิจารณาในทุกมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการจัดการ
ขยะของประเทศฟินแลนด์ ทีม่หีลายมตด้ิานเศรษฐศาสตร์
ที่ภาครัฐขับเคลื่อนผ่านนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี  
ค่าธรรมเนียมการก�าจัดขยะ ด้านกฎหมายการยกเลิก 
วิธีการก�าจดัแบบหลมุฝังกลบขยะ ท�าให้โครงการก�าจดัขยะ 
ด้วยวิธีเตาเผาท่ีได้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า
มีราคาพลังงานไฟฟ้าที่แข่งขันได้ในตลาดและไม่มี 
การสนับสนุนอัตรารับซื้อไฟฟ้า

3.3 เทคโนโลยีในการก�าจัดขยะเ พ่ือผลิตพลังงานของ
สาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจักรสวีเดนส่วนใหญ่
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะกับประเภทขยะ 
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งส�าคัญคือ
ขยะมีการคัดแยกและรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ต้นทางจนกระท่ังส่งถึงโรงงาน ขยะจะมีการเตรียม
และแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF/SRF ก่อนส่งเข้า 
เตาเผา เทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่ มีท้ังแบบ Incineration 
แบบ Circulating Fluidized Bed Combustion โดย
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อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ข้อมูลโครงกำรก�ำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำของสำธำรณรัฐฟินแลนด์และรำชอำณำจักรสวีเดน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ตำรำงศึกษำดูงำน เร่ือง Municipal Solid Waste Management – Waste to Energy Solutions 
                                               ณ สำธำรณรัฐฟินแลนด์และรำชอำณำจักรสวีเดน

4.4 เน้นน�าเทคโนโลยีเข้าช่วยจัดการ การพัฒนานวัตกรรม 
การลงทุนกับการวิจัยในเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะ 
ซึ่งรวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นน�า 
และสนับสนุนการศึกษาวิจัยทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติในสาขาต่าง ๆ ของการบริหารจัดการขยะ  
ที่ท�าอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างโรงงานผลิตพลังงาน
จากขยะโดยเทคโนโลยีขั้นสูง และลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ ภาครัฐ-บริษัทอุตสาหกรรม
ให้เงนิสนบัสนุนกับมหาวทิยาลยั เพ่ือพัฒนาระบบพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะการเพ่ิมสัดส่วนของการใช้พลังงาน
ทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง
ขยะชีวภาพ

เทคโนโลยกีารจัดการขยะแบบผสมผสานของ  
Malarenergi W2E plant

สามารถน�าชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ 
(Landfill Gas) ถ่านหนิ PEAT มาใช้ร่วมในกระบวนการด้วย  
โดยปัจจุบัน PEAT ของสาธารณรัฐฟินแลนด์ยังจัดอยู่ใน 
กลุ ่มของเสีย WASTE ที่ส่งก�าจัดรวมกับขยะมูลฝอย
ชุมชน แต่ในอนาคตอันใกล้รัฐบาลจะมีประกาศให้ PEAT  
จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อเพลิงฟอสซิล

4. ปัจจยัสู่ควำมส�ำเร็จของกำรจดักำรขยะ

4.1 การบังคับใช้กฎหมายท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงกับบริบท
ประเทศและไม่ซ�้าซ ้อนในการให้เอกชนเข ้ามาร ่วม 
ด�าเนินการก�าจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงาน การออกกฎหมาย 
ทั้งระเบียบข้อบังคับท้องถ่ินเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์การบริหาร
จัดการด้านขยะ ท้ังการห้ามเผาขยะ การจ�ากัดการปล่อย
สารเคมท่ีีเป็นอนัตราย การก�าหนดให้น�าขยะกลบัมาใช้ใหม่ 
แทนการฝังกลบ ใช้หลักการจัดการขยะตามล�าดับขั้น 
(Waste Hierarchy) กล่าวคือ ลดจ�านวนขยะ (reduce)  
น�ากลับไปใช้ใหม่ (reuse) รีไซเคิล (recycle) น�าไปผลิต 
เป็นพลังงานเมื่อไม่สามารถน�ากลับไปใช้ใหม่ได้อีก  
(recover energy) 

4.2 การคัดแยกขยะต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่ง
ประเภทขยะออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะทั่วไป  
2) ขยะอินทรีย์ 3) ขยะประเภทกระดาษ 4) ขยะแก้ว  
5) ขยะโลหะ 6) ขยะประเภทไม้ 7) ขยะพลาสติก 8) ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 9) ขยะอื่นๆ ซึ่งท�าให้ประชาชนเข้าใจง่าย
เก่ียวกับการแยกขยะ การปลูกฝังให้คัดแยกขยะออกเป็น
ประเภทท�าให้ง่ายต่อการน�าขยะไปแปรรูป ด้วยเหตุน้ี  
ขยะท่ีมาจากครัวเรือนได้รับการน�ากลับมารีไซเคิลและ
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โดยง่าย เมื่อแยกเอาขยะ 
ที่รีไซเคิลได้และของเสียที่ย่อยสลายไม่ได้ออกไปแล้ว  
จะเหลือขยะส่วนที่น�าไปท�าเป็นเชื้อเพลิงได้หรือที่เรียกว่า 
Refuse Derived Fuel (RDF) โดยผ่านกระบวนการขึ้นกับ
เทคโนโลยีที่ใช้ เชื้อเพลิงท่ีได้สามารถน�าไปใช้ผลิตไฟฟ้า
หรือจ�าหน่ายก็ได้ 

4.3 สานพลงัความร่วมมอืภาครฐั-เอกชน-ประชาชน ความร่วมมอื
อย่างเป็นระบบระหว่างเทศบาลท้องถ่ินซึง่เป็นผูม้บีทบาทหลกั 
ในการบรหิารจดัการขยะในครวัเรอืน บรษิทัและหน่วยงาน 
อื่นๆ ของภาครัฐต่างก็มีส่วนท�าให้ประสบความส�าเร็จ 
ในการบรหิารจดัการขยะอย่างย่ังยืน การเก็บ ขน และก�าจดั 
ราชการส่วนท้องถ่ินมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการ
อย่างเป็นเอกภาพและประชาชนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 
ให้กับเอกชนโดยตรง จงึท�าให้การเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไป
ตามที่กฎหมายก�าหนด
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ท้องถิน่ อนิเตอร์

ประเทศไทย
กบักำรเป็นประธำนอำเซยีนในปี 2562
ประธานอาเซยีนเป็นต�าแหน่งสูงสุดของอาเซยีน โดยผู้น�าประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น 

วาระละ 1 ปีสลบักนัไป ต�าแหน่งน้ีนอกจากจะเป็นประธานในการประชมุใหญ่ของอาเซยีนแล้วต้องรัง้ต�าแหน่งตามกลไกทุกส่วน 
ของอาเซียนด้วย เช่น เป็นประธานมนตรีประสานงานอาเซียน เป็นประธานมนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่างๆ ตลอดจน
เป็นประธานผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน โดยเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2550 รัฐสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน  
ซึง่ได้ก�าหนดให้รฐัสมาชิกหมนุเวียนกันด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซยีนทกุปี ตามล�าดบัอกัษรของชือ่ภาษาองักฤษของรฐัสมาชกิ 
โดยไทยจะด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยที่กฎบัตรอาเซียน
ก�าหนดให้รัฐสมาชิกที่ด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
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หลงัจากท่ีอาเซยีน ได้เข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)  
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซียนได้จัดท�าแผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เรียกว่า AEC Blueprint 
2025 เพ่ือก�าหนดทิศทางการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจ 
ของอาเซียนในระยะ 10 ปี (2559-2579) โดยมุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการรวมกลุ ่ม และรับมือต ่อ 
ประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยอาเซียน 
ได้จัดการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส รัฐมนตรี และผู้น�าประเทศ เพ่ือร่วมกัน 
ขบัเคลือ่นการท�างานของอาเซยีนไปสูเ่ป้าหมาย 

ในแต่ละปีสมาชกิอาเซียนจะผลดักันท�าหน้าทีเ่จ้าภาพ 
จดัการประชมุ ในปี 2562 เป็นวาระทีไ่ทยจะด�ารงต�าแหน่ง
ประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ที่เป็นประธานอาเซียน
ในปี 2561 โดยในการเตรียมการของไทยเพ่ือรับไม้ต่อ 
จากสิ งคโปร ์ ได ้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาต ิ

เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และ 
การประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ได้แก่  
ด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอ�านวยการ ด้านการรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร และด้านประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทย ไม่ว่าจะเป็น 
การรกัษาเสถียรภาพทางการเมอืง การพัฒนาความร่วมมอื 
ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทนุ ตลอดจนการแลกเปลีย่น 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงการหลอมรวมวัฒนธรรม 
ผ่านการเคลื่อนย้ายของผู ้คนในอาเซียนล้วนเป็นการ 
ขับเค ล่ือนให ้ประชาคมท่ีมีประชากรรวมกันกว ่า  
600 ล้านคนเดินหน้าอย่างมั่นคงเสมอมา การก้าวขึ้น
เป็น "ประธานอาเซียน" ของประเทศไทยในปี 2562  
จึงมีนัยส�าคัญต่อความเปลี่ยนแปลง และบทบาท 
ของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอย่างยิ่ง

แน่นอนว่า บทบาทน้ีไม่ใช ่เป ็นของรัฐฝ่ายเดียว  
แต่ยังรวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกฝ่าย 
ท่ีจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพท่ีดีในปีหน้า คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบให้การด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน 
ของไทยในปี 2562 เป็นวาระแห่งชาต ิโดยให้หน่วยราชการ 
องค์กรต่างๆ และทุกภาคส่วน ร่วมให้การสนับสนุน 
การจดัการประชมุและกิจกรรม ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อรเิริม่ 
อาเซียนต่างๆ ของไทยในช่วงที่ด�ารงต�าแหน่งประธาน
อาเซียนให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของไทยให้เป็นท่ียอมรับในเวทีระหว่างประเทศ และ 
เชิญชวนให ้ ทุกภาคส ่วนร ่ วมกันจัด กิจกรรมเ พ่ือ 
เสรมิสร้างความตระหนักรูเ้ก่ียวกับอาเซยีน ในประเทศไทย
อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ประชาชนไทยได้ตระหนักถึง 
โอกาสและความท้าทาย สามารถเตรียมพร้อมที่จะ 
ปรับตัวเ พ่ือให ้ ได ้ รับประโยชน ์จากความร ่วมมือ 
ของอาเซียนอย่างเต็มที่ต่อไป

เรยีบเรยีงจาก
https://www.ryt9.com/s/cabt/2816535

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20170629150421.pdf
https://www.prachachat.net/economy/news-175369

การบ้าน "ไทย" ประธานอาเซยีน
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1. ส่งเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน์  

และควำมเป็นอยู่ที่ดีของอำเซียน 

อย่ำงแข็งขัน รวมถึงควำมพยำยำม 

ในกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนโดยกำรริเร่ิม

ทำงนโยบำยกำรประสำนงำนฉันทำมติ 

และควำมร่วมมือ

2. ท�ำให้แน่ใจถึงควำมเป็นแกนกลำง 

ของอำเซียน (ASEAN Centrality)

3. ท�ำให้แน่ใจถึงกำรตอบสนองต่อ 

ประเด็นเร่งด่วนหรือสถำนกำรณ์วิกฤตที่มี 

ผลกระทบต่ออำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และทันท่วงที รวมถึงเป็นคนกลำง 

ที่น่ำเช่ือถือและจัดกำรให้มีกำรจัดกำรอื่น 

เพื่อสนองตอบข้อกังวลเหล่ำน้ีโดยทันที

4. เป็นผู้แทนของอำเซียนในกำรเสริมสร้ำง

และส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับ 

หุ้นส่วนภำยนอกภูมิภำคให้ใกล้ชิดข้ึน

ที่มำ : กฎบัตรอำเซียน



หม่ันสังเกตควำมเปล่ียนแปลงและอำกำร 
ซ่ึงเป็นสัญญำณเตือนต่ำงๆ เช่น  
อำกำรปวดหัวเป็นประจ�ำ นอนไม่หลับ  
น�้ำหนักเพิ่มหรือลดผิดปกติ เพื่อจะได้รีบปรึกษำแพทย์

บริโภคอำหำรให้เหมำะสมกับวัย  
เช่น เลือกทำนอำหำรที่มีไขมันแต่พอควร  

หลีกเล่ียงอำหำรรสจัดเป็นต้น

ออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพอย่ำงสม�่ำเสมอ  
และให้เหมำะสมกับสภำพร่ำงกำยของแต่ละคน

ท�ำจิตใจให้แจ่มใส สนใจบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
รอบตัวให้มำกข้ึนฐำนะกำรเงินรำบร่ืน

สุขภำพดี
ต้องมำก่อน

สาระน่ารู้

เกษียณอย่ำงไร
ให้มีควำมสุข

ค�าว่า "เกษยีณ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน มคีวามหมายว่า "ส้ินไป" ซึง่ใช้เก่ียวกับการก�าหนดอายุ 
เช่น เกษยีณอายรุาชการ ก็จะหมายถึงการส้ินก�าหนดเวลารบัราชการ หรอืการท�างาน โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศต่างๆ  
ในแถบเอเชยี รวมถึงประเทศไทย มักถือก�าหนดให้บุคคลท่ีมอีาย ุ60 ปีบริบูรณ์ต้องเกษยีณอายุพ้นจากสภาพการท�างาน  
เพือ่ให้ร่างกายได้พกัผ่อนจากการตรากตร�า ท�ามาหาเล้ียงชพีตลอดช่วงชวีติท่ีผ่านมา

เมื่อต้องก้าวสู ่ วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด  
ความรู้สึก และความหมายของการเกษียณ ส�าหรับแต่ละคน 
ย่อมมีความแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับทัศนคติ และความพร้อม
ของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวและวางแผนล่วง
หน้าไว้เป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในชวิีต และอาจมคีวามสขุเสยีด้วยซ�า้ทีจ่ะได้พ้นจากภาระหน้าท่ี 
การงานเสยีท ีแต่ส�าหรบัผูท่ี้ขาดการเตรยีมความพร้อม การเกษยีณ 
อาจส่งผลในทางลบมากกว่า ท้ังในด้านสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย สาเหตุต่างๆ 
อาทิ การหมดอ�านาจและบทบาทในทางสังคม การสูญเสีย 
รายได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งส�าคัญที่จะต้องท�าเสียแต่วันนี้ก็คือ การเตรียมตัวเอง 
ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้
แน่ใจว่า ในอีกหลายๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่เกษียณไปแล้ว 
จะยังคงสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข จวบจนวาระ
สุดท้ายของชีวิต เพราะสมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์  
และแนวโน้มการให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ  
ท�าให้อายุขยัเฉลีย่ของมนษุย์ มรีะยะเวลายาวนานขึน้ และท�าให้  
"การเกษียณ" เป็นเรื่องของการก�าหนดเวลาเพ่ือพ้นจากการ
ท�างานเท่านั้น ไม่ใช่ว่าคนอายุ 60 ปี จะต้องเปลี่ยนสถานภาพ
ไปเป็น "ผู ้สูงอายุ" เสมอไป อย่างเช่นในอดีต ดังนั้นเพ่ือให ้
การด�ารงชวีติภายหลงัเกษยีณเป็นไปอย่างราบรืน่และมคีวามสขุ  
จึงควรใส่ใจกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
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เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ เช่นเดียวกับ "การเกษียณ" ท่ีบางคนอาจมองว่าเป็นความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปจากชีวิต และ 
ไม่อาจยอมรับได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากมีความพร้อมและลองมองโลกในแง่ดี จะพบว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้พักผ่อน และแสวงหา
ความสุขให้กับชีวิตได้อย่างเต็มที่เสียที

การออม จะดีมำกถ้ำมีกำรวำงแผนและได้เก็บออมไว้แต่เน่ินๆ 
ตั้งแต่ยังท�ำงำนอยู่ และมีระยะเวลำกำรออมที่ยำวนำน  
เม่ือถึงวันที่ต้องเกษียณ ก็จะมีควำมพร้อม และไม่กังวล 

ว่ำจะอยู่ต่อไปอย่ำงไร จะพึ่งพำลูกหลำนได้แค่ไหน เจ็บป่วยข้ึนมำ 
จะใช้เงินที่ไหนรักษำตัว เพรำะเงินออมเพื่อกำรเกษียณก้อนน้ัน  
ก็จะท�ำหน้ำที่ของมันตำมวัตถุประสงค์ของกำรออมน่ันเอง

กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจ�ำวัน คนวัยเกษียณ 
ควรค�ำนึงถึงควำมม่ันคงทำงกำรเงินเป็นเร่ืองส�ำคัญ  

เพรำะวันหน่ึงข้ำงหน้ำจะต้องเกิดค่ำใช้จ่ำย ซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ได้  
อย่ำงน้อยที่สุดก็คือ ค่ำรักษำพยำบำล ดังน้ันกำรใช้จ่ำย 
ในชีวิตประจ�ำวัน จึงควรเป็นไปอย่ำงเข้มงวด มีวินัย  

และประหยัดมำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้  
เพื่อที่เวลำถึงครำวจ�ำเป็นต้องใช้เงินจะได้ไม่ล�ำบำก

xxxx  xxxxxx xxxx

xxxx  xxxxxx xxxx

xxxx  xxxxxx xxxx

กำรหำเงินเพิ่ม เพรำะ "อัตรำเงินเฟ้อ"  
คือ ศัตรูตัวฉกำจต่อกำรด�ำรงชีวิต 
และกำรออม จึงไม่ควรที่จะประมำท  
ถึงแม้ว่ำจะมีเงินออมอยู่แล้วก็ตำม  
กำรหำเงินเพิ่มท�ำได้โดยตรงด้วยกำร 

ท�ำงำนอดิเรก ท�ำงำนพิเศษที่สร้ำงรำยได้  
และอยู่ในวิสัยที่สภำพร่ำงกำย 

ยังเอื้ออ�ำนวย หรือกำรท�ำธุรกิจส่วนตัว 
เป็นอำชีพใหม่ ซึ่งเหมำะสมกับวัย 

และควำมถนัดของตนเอง นอกจำกนี ้
ยังมีวิธีเพิ่มมูลค่ำเงินออมด้วยกำรลงทุน 
ซึ่งมีอยู่มำกมำยหลำยช่องทำงและรูปแบบ 

ให้เลือกลงทุน ตำมควำมเหมำะสม 
กับช่วงอำยุ ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

และเป้ำหมำยของกำรลงทุน

เป็นอีกประเด็นส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตหลังเกษียณว่า จะเป็นไปอย่างมีความสุข ราบรื่น เลี้ยงดูตนเองได้ หรือ 
ต้องเป็นภาระให้กับครอบครัวและลูกหลาน ซึ่งฐานะการเงินภายหลังเกษียณจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ 3 กิจกรรมส�าคัญคือ

แนวทำง

สร้ำงควำมสุข

ฐำนะกำรเงิน
รำบร่ืน

อยู่ได้ด้วยตนเอง 
และพึ่งพำตนเองให้มำกที่สุด

อย่ำให้ชีวิตไร้คุณค่ำ  
เป็นที่พึ่งทำงปัญญำให้กับลูกหลำน 
และท�ำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

พงึตระหนักในสจัธรรมทีว่่ำ  
ชีวิตย่อมมีกำรเปล่ียนแปลง อย่ำยึดตดิ  
และจงมีชีวิตอยู่กบัปัจจุบนั

ศึกษำธรรมะ และหลักค�ำสอนของศำสนำ  
เพื่อจิตใจที่สุขสงบ

เรยีบเรยีงจาก http://www.ku.ac.th/e-magazine/nov48/know/secret.htm
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Smart Learning
นวัตกรรมการศกึษาในยุคปัจจบุนัได้น�าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหน่ึง 

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึนในศตวรรษท่ี 21 
รวมถึงให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทค่อนข้างสูง 
ต่อการจัดการศึกษา

Smart Learning คือ การเรียนรู้อย่างฉลาด มีจุดเน้น
ด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันกับเทคโนโลยี 
ที่หลากหลายของสื่อในรูปแบบต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดเป็นการ 
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู ้มีปฏิสัมพันธ์ และเกิดวิธีคิดตามกระบวนการสร้าง 
องค์ความรูแ้ละหลกัการทางวทิยาศาสตร ์อกีทั้งยงัชว่ยให้ผู้เรยีน
เกิดการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิด 
เชิงสร้างสรรค์ และสามารถประมวลผลข้อมูลความรู ้นั้นได้ 
ด้วยตนเอง พร้อมทัง้ช่วยส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะ การสือ่สาร  
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 
โดยทัง้หมดผูส้อนท�าหน้าทีเ่ป็นเพียงผูอ้�านวยความสะดวก ชีแ้นะ 
และกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเท่านั้น

Smart Learning ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
และลดปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านการเรียนรู ้ในโลกดิจิทัล  
ซึ่งเป็นยุคแห่งความหลากหลายของเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร  
ชดุความรูต่้างๆ ท่ีมอีย่างไม่จ�ากัด ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนรูใ้นระบบ 
หรือนอกระบบการศึกษา ทุกคนสามารถเข้าถึง ฉลาดเรียน  
ฉลาดเลือกในสิ่ง ท่ีเป ็นประโยชน์ต ่อการพัฒนาตนเองได  ้
อย่างแท้จริง “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น” ในปีนี้ จึงจัดขึ้น 
ภายใต้แนวคิด “Smart Learning” เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและ 
จุดประกายการเรียนรู ้ในยุคดิจิทัล อันจะเป็นแนวทางไปสู ่ 
การเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิตได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด



การบงัคับใช้กฎหมาย
สรุปคือภาคราชการส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้ท�าตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงท�าให้ปริมาณขยะที่เข้าสู่หลุมฝังกลบ 

ลดลงอย่างชดัเจน จงึท�าให้ท้ังสองภาคส่วนน�ำขยะกลบัมำใช้ใหม่และแปรสภำพขยะเป็นพลงังำนเพิม่ขึน้ถงึเท่ำตวั แสดงให้เหน็ว่า 
ประเทศดงักล่าวสามารถใช้ทรพัยากรต่างๆ ได้อย่างคุม้ค่าและเป็นการผลกัดนัเศรษฐกิจหมนุเวยีน หรอื Circular Economy โดยท�าให้
ระบบเศรษฐกิจเตบิโตโดยไม่มกีารผลติเพ่ิมข้ึน แต่เป็นการเตบิโตทีย่ั่งยืนโดยไม่มขียะและสามารถน�าวัตถุดบิกลบัมาใช้ใหม่ การรไีซเคลิ
กลบัมาผลติซ�า้ การออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีเน้นการรกัษาต้นทนุธรรมชาต ิเพ่ิมประสทิธิภาพในการใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังงานหมุนเวียน  
ที่เป็นระบบอันมีประสิทธิภาพของธรรมชาติที่ไม่เคยมีของเหลือของเสียเกิด ขึ้นเลยในธรรมชาติ แต่มีกลไกในการน�าทรัพยากร แร่ธาตุ 
พลังงาน หมุนเวียนกลับมาใช้อย่างสมบูรณ์ มากกว่าระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง หรือ Linear Economy



ข้อมลูโครงการก�าจดัขยะเพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้า
ของสาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจกัรสวเีดนเพิม่เตมิ

1. FINLAND Ammassuo/Capital region 
waste management - Ammassuo เป็นแหล่ง
คัดแยกจัดการขยะของเอกชนในความร่วมมือกับรัฐบาล
ท้องถ่ินของกรุงเฮลซิงกิ ตั้งอยู่ที่ เมืองด้านตะวันตกของ 
กรงุเฮลซงิกิ รบัจดัการขยะของ 4 เมอืงโดยรอบกรงุเฮลซงิกิ 
บ่อขยะแห่งนี้รับคัดแยกและจัดการขยะเก่าใน Landfill  
ให้น�าก๊าซชีวภาพมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (เริ่มเดินเคร่ือง 
ปี พ.ศ. 2553) และหมกัขยะชวีภาพใหม่เพ่ือได้ก๊าซชวีภาพ
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (เร่ิมเดินเคร่ืองปี พ.ศ.2558) การน�า 
ก๊าซชวีภาพจากการหมกัไปใช้ผลติน�า้ร้อนและพลงังานไฟฟ้า  
และกากจากการหมักก๊าซชีวภาพจะน�าไปท�าสารปรับปรุง 
ผิวดินต่อไป คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 17 MW พลังงาน 
ความร้อน 13 MW โดยไฟฟ้าจะขายเข้ากรดิและความร้อน
จะขายให้กับชมุชนในเมอืงใกล้ๆ ส่วนขยะผสมจะไม่ก�าจดั
เองแต่จะส่งไปก�าจดัท่ีโรงไฟฟ้าแบบเผาขยะโดยตรง 

2. FINLAND Tammervoima W2E plant/ 
Pirkanmaan Jatehuolto - โรงไฟฟ้า  
Tammervoima ด�าเนินการโดยบริษัท Pirkanmaan 
Jätehuolto เป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งในเมือง TEMPEPE มีการ
คัดแยกกลุ่มขยะชีวภาพออกจากขยะท้ังหมด และน�าขยะ
ชวีภาพส่งไปทีศ่นูย์จดัการขยะ Ämmassuo เพ่ือผลติก๊าซ
ชวีภาพ ส่วนขยะผสมทีเ่หลอืจะน�าไปเผาท�าลายด้วยเตาแบบ  
Incinerator และน�าความร้อนจากน�า้ทีต้่มได้มาผลติไฟฟ้า 
และน�้าร้อนส่งกระจายในพ้ืนที่รอบๆ เมือง TEMPEPE  
โรงไฟฟ้าเป็นแบบ Combine Heat and Power (CHP) 

ใช้ขยะผสมท่ีคัดแยกแล้ว ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 13 MW 
(ปรมิาณพลงังาน 40 - 100 GWh) และก�าลงัการผลติน�า้ร้อน 
43 MW (ปรมิาณพลงังาน 430 - 370 GWh) ประสทิธิภาพ
การผลติไฟฟ้า 25% และผลติน�า้ร้อน 70% รวมสทุธิ 95% 
COD ในปี 2016 ในส่วนของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขยะท่ีเก็บ 
ในบังเกอร์ ไม่ได้น�าน�้าชะขยะ Leachate ออกสู่ภายนอก 
แต่น�าไปเผาไหม้ด้วย และไอเสียที่ออกจากเตาเผาไหม ้
จะถูกส่งไปดกัจบัมลพิษ ทีร่ะบบ Flue gas cleaning ก่อน
ปล่อยสูช่ัน้บรรยากาศ โดยประกอบไปด้วย ระบบดกัจบัฝุน่
ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatic Precipitator (ESP) ระบบบ�าบดั
ก่ึงแห้ง Semi-dry gas scrubber โดยไฟฟ้าจะขายเข้ากรดิ
และความร้อนจะขายให้กับชมุชนในเมอืงใกล้ๆ 

3. FINLAND Mustankorkea Jyvaskylaregion  
waste management, Biogas plant - บริษทั 
ได้รับขยะจากชุมชนแล้วจะน�าไปสู่บ่อขยะของบริษทั 
มพ้ืีนทีป่ระมาณ 60 เฮกเตอร์ แบ่งการจดัการเป็นประเภท
ดงันี ้ขยะผสมจะน�าไปส่งรวมกับขยะของเมอืง TEMPERE, 
ขยะชีวภาพจะน�ามาท�าก๊าซชีวภาพในพ้ืนที่โรงผลิตก๊าซ
ชวีภาพ ขยะเศษไม้จะน�ามาตากและให้เกิดการย่อยสลาย
แบบแห้ง (Composting) จนกลายเป็น Soil garden และ
น�าฝังใน Landfill ของบรษิทั, ขยะพลาสตกิและยางรถยนต์
เก่าจะน�าไปส่งโรงงานรีไซเคิลปัจจุบัน Landfill ของบริษัท 
ที่มีอยู่เดิม ก�าลังจะเต็มบริษัทจึงก�าลังก่อสร้าง Landfill  
ใหม่อยู่ด้วย และส�าหรับโรงผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัท 

ก็ก�าลังอยู่ในช่วงก่อสร้างใหม่ โดยจะป้อนขยะชีวภาพเพื่อ
ท�าการหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ แล้วน�าไปท�าความสะอาด 
และลดความชืน้ก่อนน�าไปเก็บในบอลลนูเก็บก๊าซเพ่ือน�าไป 
ใช้งานต่อไป ก๊าซชีวภาพท่ีได้จะถูกน�าไปเติมในรถบรรทุก 
ทีใ่ช้เก็บขยะเพ่ือขนขยะอืน่ๆในรอบต่อไป

4. SWEDEN Malar Energi W2E plant - Malar 
Energi เป็นโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะแปรรูป RDF 
โรงไฟฟ้ารบัขยะ 2 ส่วนคอื จากในเมอืงและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 
และน�าเข้าขยะจากประเทศองักฤษและไอซ์แลนด์ บรษิทัฯ 
ใช้ขยะเป็นเชือ้เพลงิร่วมกับชวีมวล ปัจจบุนั จดัการกับขยะ
โดยเฉลีย่ปีละ 480,000 ตัน โดยเมือ่แยกขยะทีร่ไีซเคิลได้ 
อย่างโลหะ แก้ว หิน ออกไปแล้ว จงึน�าขยะไปตดับดให้เป็น 
ชิ้นเล็กๆ น�าเข้าเครื่องเผาด้วยแรงน�้าอุณหภูมิสูงจัด  
ควันท่ีเกิดจากการเผาไหม้ส่วนหนึง่จะส่งไปตามท่อไปหมนุ
ใบพัดของเครื่องผลิตไฟฟ้า อีกส่วนหน่ึงส่งไปใช้ในการ 
ให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือน ขณะที่ควันเสียจากการเผา
ไหม้จะถูกส่งไปบ�าบดัต่อไป เรยีกว่าได้ใช้ประโยชน์จากขยะ 
ได้คุ ้มมาก โดยขยะน�าไปผ่านกระบวนการเพ่ือท�าเป็น 
เชื้อเพลิงขยะแปรรูป (RDF/SRF) ก่อนส่งไปโรงไฟฟ้า  
โรงงานประกอบด้วยเครือ่งจกัรอปุกรณ์หลกัๆ ดงันี ้เตาหม้อ
น�า้ ของ Valmet  (เตาเผาแบบ Circulating Fluidize Bed; 
CFB ใช้ทรายเป็นสารเบด) กังหันไอน�้าและเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้า ระบบก�าจดัมลพิษ Switch gear



ตารางศึกษาดงูาน 
เร่ือง Municipal Solid Waste Management – Waste to Energy Solutions 
ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจกัรสวเีดน

วันที่ 9 กันยายน 2561 1. Welcome reception to FINLAND

วันที่ 10 กันยายน 2561 2. Finnish Environmental Institute 
3. Ämmassuo/Waste handling in Capital area 

วันที่ 11 กันยายน 2561 4. Tammervoima W2E plant/Pirkanmaan Jätehuolto
5. Mustankorkea LTD yväskylä region waste management, biogas plant
6. BioGTS biogas plant

วันที่ 12 กันยายน 2561 7. Jyväskylä Energia biomass power plant
8. Fortum Circular Economy Village and Gasum biogas plant, wet technology

วันที่ 13 กันยายน 2561 9. Mälarenergi W2E plant (SWEDEN)
10. Presentation Waste separation system by BHM (in ship)
11. Presentation Waste to Energy Boiler by Valmet (in ship)

วันที่ 14 กันยายน 2561 12. Finnish offering in W2E, lunch B2B meetings
13. Free Program in Helsinki



2.4	 เมื่อมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติของกฎหมาย 
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�านวน	 5	 ฉบับ	 
โดยมีการคงรูปแบบองค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน 
ทั้ง 5 รูปแบบดังกล่าวไว้ก็สมควรปรับปรุงโครงสร้างของ 
สภาองค ์การบริหารส ่วนต�าบลไปในคราวเดียวกัน  
โดยให้มีการปรับลดจ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล จากหมู่บ้านละ 2 คน เป็นหมู่บ้านละ 1 คน  
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต�าบลใดมีสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลจ�านวนหมู่บ้านไม่ครบ 6 คน 
ตามที่ก�าหนดไว ้ในพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ 
องค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ 
ให้หมู่บ้านท่ีมีจ�านวนประชากรมากตามล�าดับมีสมาชิก
สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลเพ่ิมได้อกีหมูบ้่านละ 1 คน 
รวมแล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลไม่เกิน
จ�านวน 6 คน ซึ่งการปรับลดจ�านวนสมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลดงักล่าวจะท�าให้งบประมาณค่าตอบแทน
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลลงประมาณครึง่หน่ึง
ของค่าตอบแทนในปัจจุบัน และสามารถน�างบประมาณ
ในส่วนนี้ไปพัฒนาเพ่ือจัดท�าบริการสาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในขณะเดียวกันยังคงมีตัวแทน
ประชาชนที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ในแต่ละหมูบ้่านไว้

2.5	 เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้ท่ีก�าหนดไว้

ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน และกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบ โดยแก้ไขให้มีชื่ออยู่ 

ในทะเบียนบ้านหรือเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู  ่
ในเขตอ�าเภอหรือจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รูปแบบพิเศษ แล้วแต่กรณีท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแล้ว 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรา 97ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560

2.6	 เห็นควรก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งผู้บรหิารท้องถิน่ 
ทุกรปูแบบ	ห้ามมิให้

ด�ารงต�าแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกัน เพ่ือป้องกันมิให้ 
มกีารผกูขาดและสร้างฐานอ�านาจในต�าแหน่ง ทัง้น้ี มใิห้

น�าวาระการด�ารงต�าแหน่งท่ีผู ้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินได้รับเลือกตั้งก่อนท่ีกฎหมายนี้ใช้บังคับ 
มานบัต่อเนือ่งเป็นวาระการด�ารงต�าแหน่ง

2.7	 เห็นควรน�าหลักการท่ีก�าหนดห้ามมิให้สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒิุสภา	คณะกรรมาธิการ	หรอื
คณะรฐัมนตร	ีเสนอแปรญัตติหรอืกระท�าด้วยประการใดๆ  
ที่มีผลให้กลุ ่มบุคคลดังกล่าวมีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายตามที่ก�าหนดไว้
ในมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 มาใช้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินและ 
ผูบ้รหิารท้องถ่ินด้วย

2.8	 เห็นควรแก ้ ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู ้ มีสิทธ ิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหาร 
ท้องถ่ิน และกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครอง 
ส่วนท ้องถ่ินทุกรูปแบบ ในเรื่องวุฒิการศึกษาของ 

ผูบ้รหิารท้องถ่ินทุกรปูแบบ โดยก�าหนดให้ส�าเรจ็การศกึษา
ไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพ่ือให้สอดคล้องกับ
คณุสมบตัขิองรฐัมนตรตีามมาตรา 160 (3) ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่ท้ังน้ี  
ให้มีข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น 
ผู้บริหารท้องถ่ินที่เคยเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา 
ท้องถ่ินหรอืสมาชกิรฐัสภา มาก่อนทีก่ฎหมายนีใ้ช้บงัคบั

ทั้งน้ี ความเห็นตามที่กล่าวข้างต้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ที่เก่ียวข้องตามท่ีก�าหนดไว ้
ในมาตรา 77 แห ่งรัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 อีกด้วย อีกทั้งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว 
จะท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถท�าหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ 
ของส่วนรวมและให้กับประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามมาตรา 252 ของรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เช่นเดียวกัน



ผลการประกวดการวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดนิ
ระดบัประถมศึกษา

1. การประกวดวาดภาพ จ�านวน 3 รางวลั ได้แก่  
รางวลัท่ี 1 เดก็หญิงกัญญาวีร์ สทุธิสนธ์ ระดับประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนเทศบาลวัดขจรรงัสรรค์ จงัหวดัภูเก็ต  
รางวลัท่ี 2 เดก็หญงิกนกรตัน์ เรอืงรตัน์ ระดบัประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 5 โรงเรยีนบ้านไทยสามคัค ีจงัหวัดสระแก้ว  
รางวลัท่ี 3 เดก็หญงิอนนัดา ขยัพงษ์ ระดบัประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวัดหนองคล้า จงัหวัดชลบรุี

2. โล่รางวลัสถานศึกษา จ�านวน 3 รางวลั ได้แก่ 
รางวลัท่ี 1 โรงเรยีนเทศบาลวดัขจรรงัสรรค์ จงัหวัดภเูก็ต  
รางวลัท่ี 2 โรงเรยีนบ้านไทยสามคัค ีจงัหวดัสระแก้ว  
รางวลัท่ี 3 โรงเรยีนวัดหนองคล้า จงัหวดัชลบรุี

3. รางวลัชมเชย จ�านวน 20 รางวลั

ระดบัมธัยมศึกษา

1. การประกวดวาดภาพ จ�านวน 3 รางวลั ได้แก่  
รางวลัท่ี 1 นางสาวอาทิตยา อาทภิาณุ ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร จงัหวัดนครปฐม  
รางวลัท่ี 2 นางสาวศรญัญา ชยัวงศ์ ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรยีนกาวลิะวิทยาลยั จงัหวัดเชยีงใหม่ 
รางวลัท่ี 3 นางสาวเบญจพร สาธรธาร ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนบุาลพุทธเมตตา จงัหวัดอบุลราชธานี 

2. โล่รางวลัสถานศึกษา จ�านวน 3 รางวลั ได้แก่  
รางวลัท่ี 1 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร จงัหวดันครปฐม  
รางวลัท่ี 2 โรงเรยีนกาวิละวทิยาลยั จงัหวัดเชยีงใหม่  
รางวลัท่ี 3 โรงเรยีนอนบุาลพุทธเมตตา จงัหวัดอบุลราชธานี 

3. รางวลัชมเชย จ�านวน 20 รางวลั 


