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พระราชประวัติ  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลปัจจุบัน
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พระราชด�ารสัตอบรบัการขึน้ทรงราชย์ 

	 “ตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ปฏิบัติหน้าท่ีประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของ 
ปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าข้ึนครองราชย์เป็น 
พระมหากษตัรย์ิ	ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	มหาภูมพิลอดลุยเดช 
และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล 
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทยน้ัน	ข้าพเจ้าขอตอบรบัเพ่ือสนอง
พระราชปณิธานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ชาวไทยทัง้ปวง”

ขอขอบคณุข้อมูลประกอบจาก 

• หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	สยามกุฎราชกุมาร	 เน่ืองในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	5	รอบ	28	กรกฎาคม	2555

• หนังสอื	63	พรรษา	มหาวชริาลงกรณ	ส�านักงานศลิปวัฒนธรรม

พระราชกรณยีกิจด้านต่างๆ พระนามเต็ม  

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร

พระนามเดิม  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ	บรมจักรยาดิศร
สนัตตวิงศ	 เทเวศรธ�ารงสบุรบิาล	อภิคณุปูระการมหติลาดุลเดช	
ภูมพิลนเรศวรางกูร		กิตตสิริสิมบรูณ์สวางควัฒน์		บรมขตัตยิราชกุมาร	

พระราชสมภพ  

วันจันทร์ที่	 28	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2495	 เมื่อเวลา	 17	 นาฬิกา	 
45	นาที	ณ	พระทีน่ัง่อมัพรสถาน	พระราชวงัดสุติ

การศกึษา  

ทรงส�าเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล	ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	
จากโรงเรยีนจติรลดา	ทรงเข้ารบัการศกึษาต่อท่ีโรงเรยีนคงิส์มดี	
(Kingsmead	School)	 เมอืงซฟีอร์ด	 (Seaford)	แคว้นชสัเซกส์	
(Sussex)	และท่ีโรงเรยีนมลิฟิลด์	(Millfield	School)	เมอืงสตรที 
(Street)	 แคว้นซอมเมอร์เซท	 (Somerset)	 สหราชอาณาจักร	
(United	Kingdom)	ทรงศกึษาต่อระดบัเตรยีมทหารทีโ่รงเรยีนคงิส์ 
(King’s	 School)	นครซิดนีย์	 (Sydney)	ประเทศออสเตรเลีย	
(Australia)	และวิทยาลัยการทหารชั้นสูง	ที่วิทยาลัยการทหาร
ดนัทรนู	 (Royal	Military	College,	Duntroon)	กรงุแคนเบอร์รา	
(Canberra)	ประเทศออสเตรเลยี	(Australia)	ทรงส�าเรจ็การศกึษา 
ระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์	 (ด้านการทหาร)	 จาก
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์	 (New	South	Wales	University) 
ประเทศออสเตรเลยี	(Australia)	

สถาปนาสยามมกุฎราชกุมาร

วันที	่28	ธันวาคม	พ.ศ.	2515

ทรงผนวช 

วันจนัทร์ที	่ 6	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2521	 เวลา	15.00	น.	ตรงกบั 
วันขึ้น	 7	 ค�่า	 เดือน	 12	 ปีมะเมีย	 ณ	 พัทธสีมาพระอุโบสถ	 
วัดพระศรรีตันศาสดาราม

พระปรชีาสามารถด้านการทหาร

ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต  ่
ยังทรงพระเยาว์	 นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหาร 
จากประเทศออสเตรเลียแล้ว	 ยังทรงพระวิริยอุตสาหะในการ
เพ่ิมพูนความรูแ้ละพระประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา

3 

อ่านพระปรชีาสามารถด้านการทหารเพิม่เติม

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ด้านการพระศาสนา

ด้านการกีฬา

ด้านการศกึษา 

ด้านการสังคมสงเคราะห์

ด้านการต่างประเทศ

ด้านการเกษตรกรรม
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บรรณาธกิารแถลง

เรยีน พีน้่องคนท้องถิน่ท่ีรกัทุกท่าน

	 เนื่องในโอกาสท่ีกรมส ่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินได้จัดท�าวารสารทาง
วิชาการ	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ออนไลน์	 	หรอื	DLA	e-Magazine	 เป็นฉบบั
แรกหรอืฉบับปฐมฤกษ์เพ่ือเผยแพร่สูส่าธารณะ	
และนับว่าเป็นหน่วยงานแรกในสังกัดของ 
กระทรวงมหาดไทยทีจ่ดัท�าวารสารออนไลน์ 
ด้วยระบบ	Interactive	ซึง่แตกต่างจากวารสาร
ออนไลน์เดิมๆ	 ที่เราจะเห็นแต่ตัวหนังสือ 
และภาพน่ิง	แต่นี่เป็นมิติใหม่ของการอ่าน 
ห นั งสื อ ในรู ปแบบ ท่ีมี ภาพ น่ิ ง 	 ภ า พ
เคลื่อนไหว	เสียง	และคลิปวิดีโอประกอบ
เรือ่ง	ซึง่จะท�าให้เนือ้หาน่าสนใจขึน้อย่างมาก 
รวมทั้งผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใน
เรื่องที่สนใจไปเก็บไว้อ่านได้อีกในรูปแบบ 
ของไฟล์	 PDF	และมีการเชื่อมโยงข้อมูลที ่
ผูอ่้านจะน�าไปค้นคว้าศึกษาต่อในเรือ่งท่ีอ่าน
ได้ทนัท	ี เป็นการน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
บริหารงาน	ให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย	4.0

	 วารสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะ 
เผยแพร่ข้อมูลการท�างานในเชิงนโยบาย 
ท่ีส�าคญัๆ	ของกระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ินและผลงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	รวมทัง้ข้อมลูทางวิชาการ 
ทีท่นัสมยั	ซึง่จะท�าให้ผูอ่้านได้รบัความรู	้และ 
สาระประโยชน์ที่หลากหลายและน่าสนใจ	
เพราะวารสารฉบับนีจ้ะท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลาง	 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและท�าให้เกิดความ
สอดคล้องเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนงาน 
ไปในทิศทางเดียวกันและพร ้อมๆ	 กัน	

คนท้องถ่ินต้องรู้ไว	 รู้ลึก	แม่นย�าและท�าเร็ว 
ขณะเดียวกันคนท่ัวไปท่ีเข้ามาอ่านวารสาร
ฉบับน้ีก็จะรับรู ้ได้ถึงความก้าวหน้าและ
ความทันสมัยในการท�างานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ 
ทีด่ใีห้การบรหิารราชการส่วนท้องถ่ินด้วย	

	 DLA	 e-Magazine	 จะมีก�าหนด
เผยแพร่ประมาณ	2	 เดอืนต่อฉบบั	และอาจ
มีการจัดท�าเป็นฉบับพิเศษเป็นครั้งคราว	 
ก็ขอให้ติดตามอ่านและช่วยให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือน�าไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต ่อ 
คนท้องถ่ินให้มากท่ีสุด	 ส�าหรับส�านักงาน 
ส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวัดทกุจงัหวดั	 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง	
หากมีผลงานดีเด่น	 (Best	 Practice)	หรือ
กิจกรรมต่างๆ	ทีน่่าสนใจ	(High-Light)	รวมท้ัง 
นวัตกรรมผลการปฏิบัติงานของท่านท่ีเป็น
ความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ต่อประชาชน	 ก็สามารถส่งข่าวสารดงักล่าว
มาเผยแพร่ในวารสารนีไ้ด้

	 สุดท้ายน้ี	 ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	
DLA	e-Magazine	จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคน 
รกัการอ่าน	 ช่วยเป็นส่ือกลางให้ทุกคนเข้าใจ 
การท�างานของคนท้องถ่ิน	และเป็นประโยชน์ 
ต่อการท�างานของคนท้องถ่ินในอนาคตต่อไป 

(นายจรนิทร์	จกักะพาก) 
อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่
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โรคขาดสารไอโอดีน

โรคพิษสุนัขบ้า

รู้ก่อนใครกฎหมายท้องถ่ิน

ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา

สาระน่ารู้

เร่ืองเล่าข่าวฝาก

ผลงานเด่นท้องถ่ิน

ท้องถ่ินอินเตอร์

งานของเราเพ่ือชาวท้องถ่ิน
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โรค ขาด สาร ไอ โอ ดีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี
แห่งชาติ และทรงมีพระราชด�าริให้มีชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน  
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนให้มีความต่อเน่ือง
และย่ังยืน

การขับเคลื่อน “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” เป็นการวาง
รากฐานและสร้างพลังที่เข้มแข็งของประชาชน การดูแลตนเอง
ด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างย่ังยืน 
ด้วยกระบวนการด�าเนินงานโดยทีมสุขภาพที่มุ่งเน้นการบริการ
สาธารณสุขแบบผสมผสานเชิงรุกทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชมุชนและสงัคม เพือ่ให้เกิดชมุชนหมูบ้่านไอโอดนี

แผนยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. 2557 - 2559
     ผลักดันและพัฒนานโยบายการควบคุม 
     และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ 
     ความยั่งยืน

     การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีน 
     ที่มีคุณภาพ

     พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม 
     สถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน

     การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
     ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พันธมิตรและภาค ี
     เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม

     การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ บูรณาการ 
     เพิ่มเติมในหลักสูตรการเรียนการสอน  
     สื่อสารสู่สังคมทุกช่องทางและต่อเนื่อง

     การศึกษาวิจัย

     การใช้มาตรการเสริมในระยะเฉพาะหน้า 
     และมาตรการอื่นๆ 

ผลการด�าเนินงานขับเคลื่อน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :

สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ชมุชน/หมูบ้่านละ 5,000 บาท จดัท�าโครงการชมุชน/หมูบ้่าน
ไอโอดนี จ�านวน 93,450 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงไอโอดนี

มกีารจดัอบรมโครงการคืนความสขุให้เดก็ไทยฉลาด
สมวัยด้วยไอโอดีน (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีครบ 60 พรรษา) แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 37 จงัหวัด เป้าหมายตามพ้ืนที่
เสี่ยง ของกระทรวงสาธารณสุข มีจ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 
405 คน

สนบัสนนุการใช้เกลอืไอโอดนีในการปรุงอาหารกลาง
วันแก่ศูนย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนในสงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ�านวนทัง้สิน้ 20,864 แห่ง จ�านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 
1,037,490 คน อย่างต่อเนือ่ง (ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ จ�านวน 
19,989 แห่ง จ�านวนนกัเรียน 634,603 คน และ โรงเรยีนระดบั
อนบุาลและประถมศึกษา จ�านวน 875 แห่ง จ�านวนนกัเรยีน 
402,887 คน)

ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนใน 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การประชาสัมพันธ ์
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน การให้ความรู ้เก่ียวกับภาวะ 
พร่องไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน และการบริโภคเกลือที่ 
เสริมไอโอดนีในการปรงุอาหารในครวัเรือน และชมุชน

6 



แนวทางขับเคลื่อนการด�าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

สนบัสนนุ ส่งเสรมิ องค์ความรู้  
เรื่องความส�าคัญของสาร
ไอโอดนีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เพ่ือน�าไปเผยแพร่
ความรู้ ให้ประชาชนในพ้ืนที่
เลือกใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์ 
ที่ เสริมไอโอดีนถูกต้องและ
เหมาะสมอย่างยัง่ยนื

ให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินสนับสนุนการด�าเนิน
งานด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี
อย่างย่ังยืน เช่น การต้ัง
งบประมาณการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานในทุก
กลุ ่มวัย โดยเน ้นที่กลุ ่ม 
ต้ังครรภ์ และกลุ ่มทารก 
แรกเกิดจนถงึวัยเรียน

ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใช้กองทุนหลัก 
ประ กัน สุขภาพในระดับ 
ท้องถ่ินหรือพื้นที่  ในการ
ด�าเนินการขับเคลื่อนการ
ป ้อง กันและควบคุม โรค 
ขาดสารไอโอดนี

ด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์โครงการ
ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป ้ อ ง กั น
โ ร ค ข า ด ส า ร ไ อ โ อ ดี น  
พ.ศ. 2560 – 2564

รู้หรือไม่ ??
เกลอืเสรมิไอโอดนี 1 ช้อนชา มีไอโอดนี 150 ไมโครกรัม
ในขณะทีเ่กลอืทะเล 1 ช้อนชา มไีอโอดนีเพียง 10 - 15 ไมโครกรมั

ฉลากทีม่ข้ีอความชือ่เกลอืเป็นภาษาไทย

ชือ่และทีอ่ยูข่องผูผ้ลติหรอืจ�าหน่าย

เดอืนและปีทีผ่ลติ

มข้ีอความว่า “ควรบรโิภคก่อน”

การเลือกซื้อเกลือ

เก็บทีอ่ณุหภูมห้ิองปกติ หรอืในถุง/ภาชนะทีปิ่ดสนทิ

เก็บให้ห่างจากความร้อน

การเก็บรักษาเกลือ

เขย่าภาชนะบรรจเุกลอืก่อนใช้งาน 
เพือ่ไม่ให้ไอโอดนีตกตะกอน

การใช้เกลือที่ถูกต้อง

มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า...

ไอโอดีน คือ สารอาหารที่มีส่วนส�าคัญในการสร้าง
ไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกายและพัฒนาการของสมอง

ประโยชน์ของไอโอดีน
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดนี 

โรคคอพอก โรคเอ๋อ

เสรมิสร้างการเจรญิเตบิโตของร่างกาย

พฒันาสมองและสติปัญญา

น�า้ปลา เกลอืปรงุอาหาร และผลติภณัฑ์ปรงุรส ต้องระบวุ่า  
“ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน” หรือ “ผสมไอโอดีน” หรือ 
“เกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี ...%”

หน่วยงานรับผดิชอบ : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่ 
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม โทร. 02-241-9000 ต่อ 2112 - 4

การเลือกซื้อ
ผลิตภณัฑ์เสรมิไอโอดนีท่ีมีคณุภาพ

อาหารที่
มีไอโอดีนสูง
กุ้ง ปลา หมกึ หอย ป ูนม ไข่ ถ่ัว
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ค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนิน
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนฯ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ทรงรับเป็นประธำน พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์  
ทรงรับเป็นรองประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงมหำดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมกำร

แผนยุทธศาสตร ์        การด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน   
 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 กำรเฝ้ำระวังป้องกัน 
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์

กำรจัดกำรระบบศูนย์พักพิงสัตว์

กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุม 
และดูแลรักษำโรคพิษสุนัขบ้ำในคน

กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 
โรคพิษสุนัขบ้ำในท้องถิ่น

กำรบูรณำกำรและกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้ำ

กำรประชำสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ :  ก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป 
  จากประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562

เป้าประสงค์:  ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิต 
  ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

กลยุทธ์

เป้ำประสงค์: ไม่พบกำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

จดัท�ำแผนบูรณำกำร 
เฝ้ำระวัง ป้องกัน 

ควบคุม  
โรคพษิสุนัขบ้ำ

ส่งเสริม 
กำรบังคับใช้

กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมนวัตกรรม
กำรป้องกันและ

ควบคมุโรคพษิสุนขับ้ำ

 2

งำนของเรำเพือ่ชำวท้องถิน่ 
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กิจกรรมท่ีกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่
สนับสนุนการด�าเนินการ
      แจ้งแนวทางการด�าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
      ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      แจ้งเน้นย�้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ารวจข้อมูลสุนัขและแมว 
     ลงในระบบ Thai Rabies 

 แนวทางการด�าเนินงาน
ป้องกันและควบคุม 

โรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1. เรื่อง การส�ารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ประจ�าปี 2560 
(http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2016/11/17441_1_1478142
057002.pdf?time=1486450403965)

2. เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอด 
โรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 
(http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2016/11/17455_1_1478574
593808.pdf?time=1486450403965)

3. เรื่อง ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ 
เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net  
(http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/1/17683_1_14839425
79829.pdf?time=1486450403965)

4. เรื่อง แนวทางการด�าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/1/17699_1_14842145
06236.pdf?time=1486450403965)

5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
(http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/2/17892_1_14881796
90380.pdf?time=1488335883555)

1 การบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น

2 การจัดท�าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

3 การจัดท�าโครงการ

4 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

5 การฉีดวัคซีนให้สัตว์

6 การเมินผลโครงการ

บรรจุหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้มี “โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท�าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

     จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

     ระบุกิจกรรมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

     ตั้งงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
     การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543

     สามารถสนับสนุนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

     การจัดหาวัคซีน

          ส�ารวจข้อมูลจ�านวนสุนัขและแมว

          ขอความร่วมมือปศุสัตว์

          จัดซื้อวัคซีน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
          การพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

     ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์มีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง

     สุนัขจรจัด สามารถฉีดวัคซีนได้

     สัตว์มีเจ้าของ

          กรณีไม่มีประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนแล้ว 
          เก็บค่าธรรมเนียมฯ

          กรณีมีประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนแล้ว 
          ไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

     กรณี rabies case ต้องท�า Ring vaccine ควรขอรับ 
     การสนับสนุนบุคลากรและวัคซีนจากปศุสัตว์

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โทร. 02-241-9000 ต่อ 2112-4

      ประสานกรมปศสุตัว์ หลักสูตรอาสาปศสัุตว์ ให้ส�านักงานส่งเสรมิ 
      การปกครองท้องถิน่จงัหวดั และปศสัุตว์จงัหวดัร่วมกนัจดัการอบรม 
      อาสาปศุสัตว์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      เสนอให้กรมปศุสัตว์ออกกฎกระทรวงยกเว้นการเก็บอัตรา 
      ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
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	 ข่าวคราวความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการปฏิรูป
การปกครองท้องถ่ินมีให้รับรู ้จากส่ือต่างๆ	 มากมาย	 
ท้ังหนังสือพิมพ์	 โทรทัศน์	 อินเทอร์เน็ตแม้กระท่ัง 
การแชร์กันผ่านช่องทางแชทไลน์	จนท�าให้เกิดความสับสน
แก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิารท้องถ่ิน	สมาชกิสภาท้องถ่ิน	ข้าราชการ	
พนักงานและลูกจ้างท้องถ่ิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกับการปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารงานการบริหาร
งานบุคคล	ฯลฯ	

จงึได้รวบรวมความคืบหน้าล่าสดุในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย
แต่ละฉบับมาให้ทราบ	 เพ่ือให้ชาวท้องถ่ินได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ในการน�าเสนอ	เพ่ือการวเิคราะห์	วิจารณ์อย่างมเีหตแุละผล

1.	ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร 
	 ปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	....	และร่างประมวลกฎหมาย 
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอยีด/สาระส�าคัญ

• ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายฯ	 เป็นกฎหมาย
ท่ีต้องออกคู ่ กับร ่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	

• ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการ
รวบรวมกฎหมายจดัตัง้องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	 เทศบาล	
และองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ไว้ในฉบบัเดยีวกัน	เพ่ือความ
สะดวกต่อการอ้างองิและบงัคบัใช้กฎหมาย

• ปัจจุบันผ่านความเห็นของคณะกรรมการประสานงาน	 
รวม	3	ฝ่าย	(ครม.	สปท.	และ	สนช.)	ในการประชมุเมือ่วันท่ี	
12	 ตุลาคม	2559	อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานฯ	สรปุเสนอรฐับาล

2.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
	 ท้องถิ่น	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....

รายละเอยีด/สาระส�าคัญ

• เป ็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2542	มปัีญหา 
บางประการ	 เช่น	 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินม ี
ความเป็นเอกภาพและเป็นมาตรฐานร่วมกัน	สมควรปรบัปรงุ
กฎหมาย	 ให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินมีความเป็น
เอกภาพและเป็นมาตรฐานร่วมกัน	ดงักล่าว	

• ก�าหนดให้มีองค์กรกลางท�าหน้าที่บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ินและการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถ่ินร่วมกันเพ่ือ
ให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินมีระบบคุณธรรมและ 
มีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาท่ีผ่านมาและเป็นไปได ้
ในการปฏบิตัทิีส่อดคล้องกับรฐัธรรมนูญ	

• ปัจจุบันผ่านความเห็นของคณะกรรมการประสานงาน	 
รวม	3	 ฝ่าย	 (ครม.	สปท.	และ	สนช.)	 ในการประชุมครั้งท่ี 
19/2559	 เมื่อวันท่ี	 15	 มิถุนายน	 2559	 อยู่ระหว่างฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการประสานงานฯ	สรปุเสนอรฐับาล

3.	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ 
	 ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 
	 (ฉบับที่..)	พ.ศ.	....

รายละเอยีด/สาระส�าคัญ

• เป ็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว ่าด ้วยการลง 
คะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2542	 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ 
การเลือกต้ังและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน	 สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ินเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและมปีระสทิธิภาพ	

• ปัจจบุนัอยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานฯ	
สรปุเสนอรฐับาล

4.	 ร่างพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการเข้าชือ่เสนอข้อบัญญตัิ 
	 ท้องถิ่น	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....

รายละเอยีด/สาระส�าคัญ

• เป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการเข้าชือ่เสนอ
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน	พ.ศ.	 2542	 โดยการปรบัปรงุบทบญัญัติ 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถเข้าชื่อเสนอ 
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินได้สะดวกและมคีวามเหมาะสมย่ิงขึน้

รูก่้อนใครกฎหมายท้องถิน่

รู้ก่อนใคร
กฎหมาย
ท้องถิ่น

รู้ก่อนใคร
กฎหมาย
ท้องถิ่น
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• ปัจจุบันผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงาน	
รวม	3	ฝ่าย	(ครม.	สปท.	และสนช.)	ในการประชมุ	เมือ่วันที	่ 
25	 พฤษภาคม	 2559	 และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว	 
อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานฯ	 
สรปุเสนอรฐับาล

5.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
	 (ฉบับที่..)	พ.ศ.	....

รายละเอยีด/สาระส�าคัญ

• เป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการ
เมืองพัทยา	พ.ศ.	 2542	 เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว	 
มกีารประกาศใช้มาเป็นเวลามาเป็นเวลาสบิกว่าปี	บทบญัญัติ
หลายส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของเมือง
พัทยาที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ในฐานะท่ีเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	นอกจากน้ี 
เมืองพัทยายังเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ	 การค้า	 
การลงทนุ	และการบรกิาร	จงึมนัีกลงทุน	ผูป้ระกอบการและ
ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในเขตพ้ืนที่
เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้เกิดปัญหาที่เมืองพัทยาไม่สามารถ
จะด�าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ	 ท้ังด้านการจัดท�าโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
การรกัษาความสงบเรยีบร้อย	การจราจร	การจดัการสิง่แวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ	 เป็นต้น	ดังนั้น	 เพ่ือให้การบริหาร 
จดัการของเมอืงพัทยาสามารถตอบสนองกับการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กิดขึน้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	

• ปัจจุบันผ่านความเห็นของคณะกรรมการประสานงาน	 
รวม	3	ฝ่าย	(ครม.	สปท.	และ	สนช.)	ในการประชมุเมือ่วันท่ี	 
2	พฤศจกิายน	2559	อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ
ประสานงานฯ	สรปุเสนอรฐับาล

6.	พระราชบัญญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
	 เรียบร้อยของบ้านเมือง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560

รายละเอยีด/สาระส�าคัญ

• เป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญัตริกัษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	พ.ศ.	 2535	 เพ่ือให้การบริหาร
จดัการสิง่ปฏิกูลและมลูฝอยเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงูสดุ	จงึก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถ่ินมหีน้าท่ี 
และอ�านาจในการเก็บ	ขน	และก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก	 เก็บ	ขน	และ
ก�าจดัสิง่ปฏกูิลและมลูฝอย	และก�าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
การให้บรกิาร	รวมทัง้ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถ่ินมอี�านาจ 
น�าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ใช ้ประโยชน์หรือ 
หาประโยชน์ได้

• มกีารประกาศในราชกิจจานเุบกษา	ฉบบักฤษฎกีา	เล่มท่ี	134	
ตอนท่ี	5	ก	เมือ่วนัที	่15	มกราคม	2560	และมผีลใช้บงัคบัเมือ่
วันที	่16	มกราคม	2560	ซึง่กระทรวงมหาดไทยจะได้ด�าเนนิการ 
ออกกฎหมายล�าดบัรองในล�าดบัต่อไป	โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่าง 

หน่วยงานรบัผดิชอบ :	กองกฎหมายและระเบยีบท้องถ่ิน 
กลุม่งานกฎหมายและระเบยีบท้องถ่ิน	1 
โทร.	02-2419036

การยกร่างกฎกระทรวงฯ	และประกาศกระทรวงฯ	ซึง่ในส่วน
ของร่างกฎกระทรวงฯ	คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว	 
เมือ่วนัที	่ 1	 กุมภาพันธ์	2560	และอยู่ระหว่างเสนอรฐัมนตรี
ว ่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอรองนายกรัฐมนตรี	 
(พลเอก	ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ)	 เพ่ือให้ความเห็นชอบและ 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการต่อไป	
ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์	2560

7.	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
	 พัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	 2560	 เมื่อวันท่ี	 
7	กรกฎาคม		2558	โดยร่างพระราชบญัญัตดิงักล่าว	มวัีตถุประสงค์
เพ่ือให้การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐก�าหนด
กรอบการปฏิบตังิานอย่างกว้างๆ	เพ่ือเป็นมาตรฐานกลางส�าหรบั
ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง	 ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ยังเป ็นหลักประกันในการปฏิบัติราชการให ้เป ็นไปด้วย 
ความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	

รายละเอยีด/สาระส�าคัญ 

• พระราชบัญญัติดังกล่าว	 จะใช้ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างท้ัง
ราชการ	 รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โดยมี
การน�าสัญญาคุณธรรมมาใช้	 และมีระบบตรวจสอบความ
โปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั	(CoST)	เพ่ิมเตมิเข้ามาด้วย

• ปัจจุบันได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ
(สนช.)	และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมผีลใช้
บังคับอย่างเป็นทางการเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นบัแต่วันประกาศในราชกิจจานเุบกษา

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/3/17930
_1_1488788545195.pdf?time=1488966917439

(ลงิก์ส�าหรบัดาวน์โหลดร่างกฎหมาย)

 จะเห็นว ่ากฎหมายท่ีมีผลใช ้บังคับแล้ว คือ  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อยของบ้านเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ส่วนท่ีจะมผีล
ใช้บงัคับต่อไปในอนาคตแน่ๆ น้ัน คือ พระราชบญัญตัจัิดซือ้ 
จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ 2560 เม่ือประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว ก็จะมผีลใช้บงัคบัในอีก 180 วนั 
ถดัไป ส่วนกฎหมายฉบบัอ่ืนท่ีเป็นข่าวคราวอยู่น้ัน ทุกฉบบั 
ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการสรุปเสนอรัฐบาล ยังไม่ได้
น�าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาแต่
อย่างใด 
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 หลายท่านคงได้รู ้จัก “ประเทศไทย 4.0”  
กันมาบ้างแล้ว ว่าคือ วิสัยทัศน์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ภายใต้การน�า 
ของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ใน
บทความน้ี เราจะกล่าวถงึ “อตุสาหกรรม 4.0” ซึง่เป็น
เรื่องของการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในวงการ
อุตสาหกรรมให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 ในอดีตมนุษย์มีการผลิตสินค้า
กันภายในครัวเรือน	 มีการรับงานจากนายทุนมาช่วยกันท�าใน
ครอบครัว	 โดยใช้แรงงานคน	สัตว์	 ธรรมชาติ	 และใช้เครื่องมือ 
เล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เท่านัน้	ต่อมาเมือ่มนษุย์ได้เข้าสูยุ่คปฏิวัตอิตุสาหกรรม 
จึงเกิดการผลิตในรูปแบบโรงงานขึ้น	 เพ่ือผลิตสินค้าที่มีความ
แม่นย�าสูงและสามารถผลิตซ�้าได้จ�านวนมาก	 การผลิตสินค้า
ภายในครวัเรอืนจงึได้ลดจ�านวนลงไป	

ยุคของการปฏวิตัอิตุสาหกรรม

 1.0 (ยุคเครื่องจักรไอน�้า)	 เจมส์	 วัตต์	 ได้พัฒนา
เครื่องจักรไอน�้านิโคแมนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	และน�ามา
ปรับใช้กับอุตสาหกรรมการทอผ้าจนสามารถให้ผลผลิตมากข้ึน
กว่าเดมิถึง	3	เท่า	นอกจากนี	้เครือ่งจกัรไอน�า้ได้ถูกพัฒนาให้เป็น
ตวัขบัเคลือ่นหวัรถจกัรไอน�า้ทีช่่วยในการขนส่งและการคมนาคม

 2.0 (ยคุสายพาน)	 เฮนรี	่ฟอร์ด	ได้น�าระบบสายพาน
มาใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์	 จนสามารถผลิตสินค้าออกมาได ้
ในปรมิาณมาก	โดยเป็นต้นแบบให้โรงงานอืน่	ๆ 	น�าระบบสายพาน
มาใช้เช่นกัน	ประกอบกับการเปลี่ยนจากเครื่องจักรระบบไอน�้า
เป็นระบบไฟฟ้า	 ท�าให้ยุคน้ีสินค้ามีต้นทุนลดลง	และถูกผลิต 
ออกมาเป็นปรมิาณมาก	แต่จะมรีปูแบบลกัษณะเดยีวกนั	หรอืที่
เรยีกว่า	mass	product	

 3.0 (ยุคอัตโนมัติ ) เป ็นยุคที่โรงงานน�าระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลติแบบอตัโนมตั	ิท�าให้ลดต้นทนุจาก
แรงงานคนลงได้เป็นอย่างมาก	นอกจากนียั้งสามารถผลติสนิค้า
ท่ีมีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ต้นทุนของราคาสินค้า 

ดจิทัิลเพือ่การพฒันา

อุตสาหกรรม 4.0
ลดลง	 โดยเฉลี่ยแล้วราคาจะลดลงครึ่งหน่ึง	 ในขณะที่คุณภาพ
และนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 จะเพ่ิมขึ้นหนึ่งเท่าตัวในระยะเวลาเพียง
หน่ึงปีครึง่

 4.0 (ยุคผสานเทคโนโลยี)	จะมกีารบรูณาการระหว่าง
เทคโนโลยีดจิทัิลร่วมกับกระบวนการผลติหรอืสนิค้า	เช่น	การส่ง 
ข้อมลูการใช้งานหรอืปัญหาทีเ่กิดจากการใช้งานให้บรษิทัท่ีผลติ 
น�าข้อมลูไปใช้ปรบัปรงุสนิค้าในรุน่ต่อไป	การเก็บข้อมลูวิเคราะห์ 
พฤติกรรมและตอบสนองลูกค้ารายบุคคล	 ซึ่งแตกต่างจาก
อุตสาหกรรมในยุคก่อน	 ๆ	 ที่เน ้นผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 
ในปรมิาณมาก

เทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบนั

1. การประมวลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud   
    Computing)

2. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ   
    (Internet of Things)

4. การบรูณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน (System Integration)

5. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู (Cybersecurity)

6. หุ่นยนต์อัตโนมตั ิ(Autonomous Robots)

7. เทคโนโลยีโลกเสมือนโดยผ่านอุปกรณ์ (Augmented  
    Reality หรอื AR)

8. การสร้างแบบจ�าลอง (Simulation)

9. การขึน้รปูชิน้งานในเครือ่งพมิพ์ 3 มิต ิ(3D Printing)

		 ดังน้ัน	 ในขณะท่ีทุกประเทศก�าลังก ้าวเข ้าสู ่ ยุค
อุตสาหกรรม	 4.0	 อย่างรวดเร็ว	 การเตรียมความพร้อมและ 
การปรบัตวัของท้ังภาคอตุสาหกรรม	ภาคบรกิาร	ภาคโลจสิตกิส์	
และภาคแรงงานของประเทศไทย	จงึเป็นประเด็นส�าคัญท่ีทุกภาค
ส่วนต้องร่วมมอืกันอย่างจรงิจงั	เพ่ือสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีส่นบัสนนุการพัฒนาประเทศในทกุมติอิย่างยัง่ยืน

แก้ไขเพ่ิมเตมิจาก	:	http://www.applicadthai.com/articles/พลกิโฉมหน้า
การผลติ-ปฏวัิตโิลกอตุสาหกรรมครัง้ท่ี-4-industry-4-0/	

อุตสาหกรรม
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  การจัดท�า “บันทึกความเข้าใจ” หรือ MOU  
(Memorandum of Understanding) “บันทึกข้อตกลง” 
หรอื MOA (Memorandum of Agreement) และ “บนัทกึ
ความร่วมมอื” หรอื MOC (Memorandum of Cooperation) 
ระหว่างหน่วยงานราชการ หรอืองค์กรต่าง ๆ  นบัเป็นช่อง
ทางหนึง่ ในการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
และมปีระโยชน์ในการแลกเปลีย่นทรพัยากร องค์ความรู ้
และบคุลากร 

	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบนั	หน่วยงานราชการ	โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้น�าการจัดท�า	MOU MOA	และ	MOC  
มาเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการภารกิจของตนตามขอบเขต
อ�านาจหน้าทีม่ากขึน้	แต่ยังคงมคีวามสบัสนในการน�าไปปฏิบติั	
และความเข้าใจผดิในประเดน็ผลผกูพันทางกฎหมาย	ดงันัน้	เพ่ือ
ให้เกิดความเข้าใจทีถู่กต้องในการจดัท�า	MOU	MOA	และ	MOC	
ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต	ผูเ้ขยีนจงึสรปุสาระส�าคญัไว้ดงันี้

 “บนัทึกความเข้าใจ” หรอื MOU	(Memorandum	of	
Understanding)	หมายถึง	หนังสือที่แสดงความสมัครใจของ 
ฝ่ายหน่ึงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีปรากฏในหนังสือนั้น	 โดยที่
หนังสอืนีไ้ม่ถือว่าเป็นสญัญาผกูมดั	เพียงแต่แสดงความต้องการ
อันแน่วแน่ของผู้ลงนามท่ีจะปฏิบัติดังท่ีระบุไว้	 และเป็นเครื่อง
ยืนยันความเข้าใจทีต่รงกันของทัง้สองฝ่าย	เช่น	บนัทกึความเข้าใจ
ในการแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญด้านการศึกษา	เป็นต้น	ซึง่การจดัท�า 
MOU	นบัว่าเป็นจดุเริม่ต้นในการท�าข้อตกลงของท้ังสองฝ่าย

  “บันทึกข้อตกลง” หรือ MOA	 (Memorandum	of	
Agreement)	 หมายถึง	 หนังสือท่ีระบุหลักเกณฑ์หรือวิธีการ 
ให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องต้องปฏบิตัติาม	หรอืด�าเนนิการในเรือ่งหน่ึง

เรือ่งใดตามทีต่กลง	หรอืเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้	ซึง่การจดัท�า	MOA	
มกัเกิดขึน้บนฐานท่ีท้ังสองฝ่ายมคีวามเข้าใจท่ีตรงกันในประเดน็
น้ัน	 ๆ	 ไปบ้างแล้ว	 และต้องการแสดงรายละเอียดในข้อตกลง	
หรือมีความต้องการที่จะจ�ากัดความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในการปฏบิตัร่ิวมกันของท้ังสองฝ่าย	 เช่น	บนัทกึข้อตกลงในการ 
จดัท�าบรกิารสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เป็นต้น

		 อย่างไรก็ตาม	หากมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตาม
บนัทกึการจดัท�า	MOU	และ	MOA	นัน้	จะมผีลผกูพันทางกฎหมาย
หรอืไม่	ให้ผูจ้ดัท�าพิจารณาที	่“เนือ้หา”	ทีร่ะบไุว้ในบนัทึกท่ีจดัท�า
ร่วมกัน	หากเน้ือหามีเจตนาให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย	หรือ
มกีารระบคุวามรบัผดิชอบ	หน้าท่ี	 ของแต่ละฝ่ายชดัเจน	ซึง่เข้า
ลกัษณะเป็นข้อตกลงหรอืสญัญาทีม่นิีตสิมัพันธ์ต่อกนั	ย่อมมผีล
ทางกฎหมาย

		 ส่วนค�าว่า “บันทึกความร่วมมือ” หรือ MOC  
(Memorandum	of	Cooperation)	มคีวามคล้ายคลงึกับการจดัท�า 
MOU		และ	MOA		แต่เน้นไปในแง่	“ความร่วมมอื”	ทีจ่ะเกิดขึน้	มกีรอบ
การให้ความช่วยเหลอืทางด้านทรพัยากร	องค์ความรู	้และบุคลากร	 
ที่ชัดเจน	ซึ่งมักท�าในโครงการขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ	 เช่น	
ความร่วมมอืในโครงการพัฒนารถไฟไทย-จนี	 เป็นต้น	ซึง่	MOC	
จะมีผลผูกพันทางกฎหมายมากน้อยเพียงใด	 ก็ให้ดูท่ี	 “เนื้อหา”	
ในบนัทกึความร่วมมอื	เช่นเดยีวกันกับการท�า	MOU	และ	MOA	

 หมายเหต ุ: ในทางกฎหมายระหว่างประเทศน้ัน	MOU	
MOA	และ	MOC	เป็นส่วนหนึง่ของ	“สนธิสญัญา”	(Treaty)	เป็น
ชือ่เรยีกโดยทัว่ไปในการจดัท�าสนธิสญัญา	ซึง่อาจใช้ชือ่เรยีกอืน่ได้ 
อาทิ	กฎบตัร	(Charter)	อนุสัญญา	(Convention)	พิธีสาร	(Protocol) 
เป็นต้น	ทัง้น้ี	ไม่ว่าจะเรยีกชือ่อะไรก็ตาม	หากมรีายละเอยีดตาม
องค์ประกอบที่ก�าหนดตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ถือ
เป็นสนธิสญัญาทัง้สิน้	

สาระน่ารู้

MOU MOA และ MOC
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เร่ืองเล่าข่าวฝาก
มีค�าย่อภาษาอังกฤษมากมายท่ีใช้ในการส่ือสาร
เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน่ กบัจงัหวดัและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จงึได้รวบรวมมาน�าเสนอเพือ่ให้เห็นถงึ
ความส�าคัญและความเข้าใจท่ีตรงกนั

1. GFMIS (Government Fiscal Management 
Information System) เรยีกย่อว่า จี-เอฟ-เอม็-
ไอ-เอฟ หรอืเรยีกให้ย่อลงไปอกีว่า ระบบ จี-เอฟ 

เมื่อวันท่ี	 22	 กรกฎาคม	 2546	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
ให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส	์ 
โดยจดัสร้างเป็น	National	System	 เพ่ือเป็นลขิสทิธ์ิของรฐับาล	
ซึ่งทุกส่วนราชการท่ัวประเทศได้เริ่มน�าระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส์	(GFMIS)	มาปฏิบตังิานแบบ	
Online	Real	Time	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2547	โดยเริม่เบกิจ่าย
ตรงในระบบ	GFMIS	เพียงระบบเดยีว	ตัง้แต่วนัที	่1	มนีาคม	2548	
และในปี	2552	ได้มกีารพัฒนาระบบ	GFMIS	 เพ่ือให้รองรบักับ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โดยเชื่อมโยง
กับระบบ	e-LAAS

2. e-LAAS (Electronic Local Administrative 
Accounting System) เรยีกย่อว่า อ-ีลา-แอส 
หมายถึง	ระบบบัญชคีอมพิวเตอร์ของ	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่จัดท�าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
สามารถจัดท�าเทศบัญญัติ	 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	 
วางฎีกาเบิกจ่าย	 เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย	 จ่ายเงินทุกครั้งท่ีม ี
การรับจริงทุกประเภท	จัดซื้อ/จ้างที่ต้องซื้อ/จ้าง	ข้อมูลบุคลากร	
ข้อมลูผูเ้สยีภาษ	ีจดัท�าเชค็	เพ่ือให้ระบบ	ลงบญัช	ีและออกรายงาน
การเงิน	และตรวจสอบได้ทุกวัน	ซึง่ท�าให้ผูจ้ดัสรรงบประมาณและ
ผูใ้ช้จ่ายงบประมาณ	สามารถตรวจสอบ	ตดิตามและรายงานผล 
ได้อย่างรวดเรว็	เป็นปัจจบุนั	ดงันัน้	ภาพรวมของระบบ	e-LAAS	
จงึจดัท�าขึน้เพ่ือรองรบัระบบ	e-Government	ของภาครฐั	อนัเป็น
ผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศมีการบริหารงาน 
ทีค่ล่องตวัมากขึน้	รวมถึงการบรหิารงบประมาณทีส่ะดวกรวดเรว็ 
ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ	 	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบน้ี	 คือ	 
ส�านกับริหารการคลังท้องถิน่ (สน.คท.) http://km.laas.go.th/laaskm

เรือ่งเล่าข่าวฝาก

3. LTAX เรียกย่อว่า แอล-แท็กซ์	หมายถึง	โปรแกรม
แผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรพัย์สิน	ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้มา 
ใช้ในการบนัทึกข้อมลูเก่ียวกับทรพัย์สนิต่างๆ	ของ	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	ประกอบด้วย	 ข้อมูลเก่ียวกับท่ีดิน	 ข้อมูลเก่ียวกับ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง	 ข้อมูลเก่ียวกับป้าย	 ข้อมูลเก่ียวกับ 
ใบอนญุาตประกอบกิจการค้า	และการค�านวณภาษแีต่ละประเภท 
การรบัย่ืนแบบช�าระภาษ	ีการประเมนิภาษ	ีและการรบัช�าระภาษี	
รวมถึงการออกแบบรายงานต่าง	 ๆ	 ในระบบงานแผนที่	 ในการ 
ใช้งานจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จะต้องดาวน์โหลด
โปรแกรมแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัย์สนิ	(LTAX	3000)	น�าไป
ใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	 (LTAX	
GIS)	หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบระบบนี	้คอื	ส�านกับริหารการคลังท้องถิน่ 
(สน.คท.) http://ltax3000.dla.go.th/download.html

4. e-PLAN (Electronic Plan) เรยีกย่อว่า	อ-ีแพลน	 
หมายถึง	 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
จะต้องน�าข้อมลูหลกัเข้าสูร่ะบบ	ดงัน้ี	 ข้อมลูยุทธศาสตร์	 ข้อมลู 
การจดัท�าแผน	ข้อมลูการเปลีย่นแปลงแผน	ข้อมลูการขออนมุตั ิ
งบประมาณ	 ข้อมูลการลงนามในสัญญาโครงการ	 ข้อมูล 
การเบิกจ่ายข้อมูลรายรับ-รายจ่าย	 และการรายงานผล 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ	 เช่น	 เรื่องยาเสพติด	 หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบระบบน้ีคือ	 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  
http://e-plan.dla.go.th

5. LPA (Local Perfomance Assesment)  
เรยีกย่อว่า	แอล-พี-เอ	หมายถึง	ระบบการประเมนิประสทิธิภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซึง่มด้ีวยกัน	5	ด้านการบรหิารจดัการ	
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจจการสภา	 ด้านการบริหาร
งานการเงนิและการคลงั	ด้านการบรกิารสาธารณะ	และด้านธรรมา 
ภิบาล	 โดยเพ่ิมแบบติดตามการปฏิบัติราชการ	ด้านนวัฒกรรม
ท้องถ่ิน	 (LAO’s	 Innovation)	 ซึ่งไม่ได้คิดคะแนนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินส่งข้อมูลมา	 เพ่ือกระตุ้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	มกีารพฒันาประสทิธิภาพมากขึน้	เนือ่งจากผลการ
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ประเมนิจะท�าให้ได้รบัทราบจดุอ่อน-จดุแขง็ในแต่ละด้าน	เป็นการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินด้วยกันเอง	 รวมท้ังเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินในจังหวัดอื่นๆ	 ซึ่งผลการประเมินน้ีผู้ก�ากับดูแลสามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดทศิทางการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็สามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการขอรบัประเมนิโบนัส	หรอืใช้เพ่ือการขอปรบัปรงุ
ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ให้มโีครงสร้างอตัราก�าลงั
ขนาดท่ีใหญ่กว่าเดมิ	หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบระบบนี	้คอื	กองพัฒนา 
และส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถ่ิน	(กพส.)	http://www.thailo-
calmeet.com/index.php?topic=61886.0 ** ลงเฉพาะไฟล์สรุป
ประเมนิผล 2559

6. LOS (Local Observation Survey) เรยีกย่อว่า 
แอล-โอ-เอส	หมายถึง	การส�ารวจข้อสังเกตการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสทิธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซึง่มจีดุประสงค์ 
ในการลดช่องว่างในการท�างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
กับหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลและหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีออก
กฎหมาย	 ระเบียบ	 รวมท้ังสร้างธรรมาภิบาลในการด�าเนิน
งานและสร้างมาตรฐานเพ่ือยกระดับการจัดบริการสาธารณะ
ของ	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โดยมีการส�ารวจ	 4	ด้าน	 คือ	 
ด้านการบริหารงานบุคคล	 ด้านการบริหารงานการเงินและ 
การคลัง	 ด้านภารกิจท่ีได้รับการการถ่ายโอนและภารกิจตาม
อ�านาจหน้าที่ 	 ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ได้จัดท�าสรุปรายงานผลการส�ารวจดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้คือ	 ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น  
(สน.คท.) http://www.dla.go.th/upload/ebook/col-
umn/2016/12/2192_5913.pdf

7. LSEP (Local Sufficiency Economy Plan) 
เรยีกย่อว่า	แอล-เซบ็	หมายถึง	การส�ารวจข้อมลูเพ่ือจดัท�าแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน	(ด้านการเกษตรและแหล่งน�า้)	
โดยมหีลกัการส�าคญั	คอื	การน้อมน�าแนวพระราชด�าร	ิปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ	สร้างฐาน
ข้อมลูท่ีมคีวามน่าเชือ่ถือ	สร้างเครือ่งมอืในการก�าหนดนโยบาย
และรับทราบปัญหาความต้องการเพ่ือน�ามาจัดท�าแผนไปสู ่
การผลกัดนัให้เกิดโครงการพัฒนาท่ีเป็นรปูธรรม	ช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจน	ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมในมติต่ิาง	ๆ 	ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซึง่ขณะน้ีได้มรีายงานสรปุข้อมลูในปี	2559	
เก่ียวกับความต้องการด้านต่าง	ๆ 	4	ด้านเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ได้แก่	
ด้านการเกษตร	ด้านแหล่งน�า้เพ่ือการเกษตร	ด้านน�า้/แหล่งน�า้เพ่ือ
การอปุโภคบรโิภคและด้านการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้	และ 
ในปี	2560	ได้ส�ารวจข้อมลูเสรจ็สิน้แล้วอยู่ระหว่างการประมวลผล 
หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบระบบนี	้คอื	กองพฒันาและส่งเสริมการบริหาร
งานท้องถิ่น (กพส.) http://www.dla.go.th/upload/ebook/ 
column/2016/11/2190_5909.pdf (ล๊ิงค์ไปยงัไฟล์ข้อมลู)

8. INFO (Information DLA)	เรยีกย่อว่า	อนิ-โฟ	หมายถึง 
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เป็นระบบฐาน
ข้อมูลที่จัดท�าขึ้นเพ่ือส�ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ	ซึ่งข้อมูลท่ีแสดงในระบบเป็นข้อมูลท่ี 
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น�าเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์
ได้อย่างสูงสุด	 ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยข้อมลู	สภาพทัว่ไป	โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค	
ด้านสงัคม	เศรษฐกิจ	สาธารณสขุ	สิง่แวดล้อม	การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	 การเงินการคลัง	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ระบบนี	้คอื	ศูนย์เทคโนโลยแีละสารสนเทศท้องถิน่ (ศส.) http://info.
dla.go.th

9. LSS (Local Sufficiency School)	เรยีกย่อว่า	 
แอล-แอส-เอส	 หมายถึง	 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ินท่ี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ริเริ่มข้ึน	 เพ่ือให้สถานศึกษา
หรอืโรงเรยีนในสงักัดท้องถ่ินได้น�าเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด	 ส่งเสรมิ	 พัฒนานกัเรยีน	
โดยมเีป้าหมาย	3	ประการ	ได้แก่	1.ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการด�ารง
ชีวิตอย่างพอเพียง	 2.ให้ผู้เรียนตระหนักในความส�าคัญในการ 
สบืสาน	สร้างสรรค์ความเป็นท้องถ่ินและความเป็นไทย	3.ให้ผูเ้รยีน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	 โดยอาศัยองค์ความรู้	 ซึ่งเป็น
ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เข้าร่วม 
โครงการแล้วจ�านวน	 317	 โรงเรียน	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
โครงการนี	้ คอื	กองพฒันาและส่งเสริมการจดัการศึกษาท้องถิน่ (กศ.) 
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet? 
_mode=menu&tempWebMenuId=7602

10. SIS (School Information System)	เรยีกย่อว่า 
เอส-ไอ-เอส	 หมายถึง	 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถ่ิน	ซึง่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ต้องน�าเข้าข้อมลูจ�านวน
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และ
สถานศกึษาถ่ายโอนภารกิจ	ลงในระบบ	SIS	ให้แล้วเสรจ็ภายใน
วันที	่10	มถุินายนของทุกปี	เพ่ือใช้ประกอบการจดัท�างบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี	 และใช้เป็นฐานเสนอส�านักงบประมาณเพ่ือ
ใช้ในการจดัสรรงบประมาณ	(เงนิอดุหนุนท่ัวไปและเงนิอดุหนนุ
เฉพาะกิจ)	ให้แก่	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เช่น	ค่าอาหารเสรมิ	
(นม)	 ค่าอาหารกลางวัน	 เงินอุดหนุนส�าหรับส่งเสริมศักยภาพ 
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค่าก่อสร้างอาคารเรยีนและอาคารประกอบ	 ค่าครภุณัฑ์ทางการ 
ศกึษา	เป็นต้น	หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบระบบน้ี	คือ	กองพฒันาและส่งเสริม
การจดัการศึกษาท้องถิน่ (กศ.) http://sis.dla.go.th/index.jsp

11. CCIS (Child Development Center  
Information System) เรยีกย่อว่า	ซ-ีซ-ีไอ-เอส	หมาย
ถึง	 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน	 เฉพาะศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซึง่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	ต้องด�าเนินการน�าเข้าข้อมูลในระบบ	 เช่นเดียวกับ 
ระบบ	 SISหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบน้ี	 คือ	กองพัฒนาและ 
ส่งเสริมการจดัการศึกษาท้องถิน่ (กศ.) http://ccis.dla.go.th

ต่อไปเวลาได้ยินชาวท้องถิ่นพูดถึงค�าย่อเหล่านี้.. 
กจ็ะได้ไม่ต้องท�าหน้างง อกีต่อไป 
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ผลงานเด่นท้องถิน่

ท้องถิ่นพอเพียง

บ้านดอกบัว :  
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ

 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
คือ ปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการด�ารงชีวิตของ
ประชาชนในทุกระดับ ซึ่งไม่ ใช่แค่เพียงในระดับ
ครอบครัวเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงการน�าไป 
ปฏิบัติ ในระดับชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ 
เข้มแข็งและย่ังยืน ซึง่ในฉบับน้ีขอน�าเสนอตวัอย่าง
ท่ีน�าความภาคภูมิใจมาสู่ชาวท้องถิ่น ในการที่
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ จนสามารถสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
และเพ่ิมพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านตุน่	อ�าเภอเมอืงพะเยา	
จงัหวดัพะเยา	มปีระชากรประมาณ	5,000	คน	จ�านวนครวัเรอืน	
1,800	ครวัเรอืน	พ้ืนท่ีประมาณ	30	ตารางกิโลเมตร	สภาพพ้ืนท่ี
โดยรวมมีลักษณะเป็นที่	 ราบลุ่มติดกว๊านพะเยา	และที่ราบติด 
เชิงเขามีแม่น�้าแม่ตุ่นเป็นน�้าสายหลักที่ไหลผ่านต�าบลงสู่กว๊าน
พะเยา	บ้านดอกบวั	หมูท่ี	่4	ต�าบลบ้านตุน่	คอื	ตวัอย่างของ	“ชมุชน
เศรษฐกิจพอเพียง”และชุมชนต้นแบบ	 “พะเยาโมเดล”	 ที่มี 
ความเข้มแขง็อย่างย่ิง
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				 กิจกรรมและการรวมกลุ่มอาชีพบนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอกบัวมีมากมายในหลายมิติ	
เช่น	 กิจกรรมการปลูกป่าชุมชน	 กิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา	
กิจกรรมกองทนุหมูบ้่าน	เป็นต้น	

	 การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพและความมั่นคงภายใน
ชมุชน	เช่น	การรวมกลุม่จกัสานเข่งและสุม่ไก่	กลุม่การเพาะเลีย้ง
ด้วงกว่าง	 กลุ่มการท�าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่	 กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์	
กลุม่เลีย้งโคพันธ์ุพ้ืนเมอืง	และกลุม่ปลกูองุน่	นอกจากน้ัน	เพ่ือให้
มีการขยายผลและแสดงถึงคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแท้จรงิ	 ชมุชนบ้านดอกบวัจงึได้ร่วมใจกันงดเหล้า
ในงานศพ	ซึง่ถอืเป็นกฎเคร่งครดัภายในชมุชน	

		 จากการร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินกิจกรรมในชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง	 จึงได้รางวัลแห่งความส�าเร็จเป็นเครื่อง	 การันตี
มากมาย	เช่น	รางวลัหมูบ้่านหลกันกัพัฒนา	รางวัลชนะเลศิตาม
โครงการเชิดชูเกียรติผู้น�าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น	 รางวัล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 ระดับ	 มั่งมี	 ศรีสุข	 ของ 
จังหวัดพะเยา	 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  
จากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงจากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริครั้งท่ี 2 ด้านชุมชน
เศรษฐกิจพอเพยีง ถ้วยรางวลัพระราชทานพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 
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	 เป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงพลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพลัง 
ความสามัคคีของคนในชุมชน	 ดังน้ัน	หากชุมชน	ท้องถ่ิน	ด�าเนินงานตามศักยภาพของตน
ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน้ัน	 ส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
ในประการแรก	 คือ	คนในชุมชนย่อมเป็นสุข	ประการต่อมา	 คือ	 สังคมจะเกิดการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน	ซึง่พลงัเหล่านีจ้ะส่งผลต่อการขับเคลือ่นประเทศในอนาคต		

 ปัจจุบันชุมชนบ้านดอกบัวเป็นแหล่งศึกษาดูงานและสถานท่ีฝึกอบรม 
ของบุคคลท่ัวไป เนื่องจากมีองค์ ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และฐานการเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งนับตั้งแต่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู ้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้มีโอกาสต้อนรับผู้ท่ีมาศึกษาดูงานท้ังจากภายใน
ประเทศและต่างประเทศแล้วกว่า 75,000 คน

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	:	องค์กรบรหิารส่วนต�าบลบ้านตุน่	อ�าเภอเมอืงพะเยา	จงัหวดัพะเยา 
โทร.	054-423-098
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 หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps of  
the United States : Peace Corps) เป็นองค์กรไม่แสวง 
ผลก�าไรระหว่างประเทศท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ท้องถ่ินมากท่ีสุดองค์กรหน่ึง มีพันธกิจในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความช�านาญ และบุคลากร แก่ชุมชนในประเทศ
ก�าลงัพฒันา เพือ่ให้เกิดสนัตภิาพและมติรภาพระหว่างกัน

	 ในปี	 2546	 -	 2557	 หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา 
ได้จัดท�า	 “โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	(Community-Based	Organization	Development	
Project	 -	 CBOD)”	 ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 
โดยการส่งอาสาสมัครเข้าปฏิบัติงานในชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านกิจกรรม 
พัฒนาเป็นประจ�าทุกปี	 จ�านวน	 9	 รุ ่น	 รุ ่นละ	 2	 ปี	 โดย 
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่	 53	 จังหวัด	 รวมมีจ�านวนอาสาสมัครทั้งสิ้น	 
199	คน	นอกจากนั้นยังมีโครงการอ่ืนๆ	ตามแผนที่อาสาสมัคร
ได้จัดท�าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ได้แก่	 โครงการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาในกลุ ่มเด็กและเยาวชน,	 โครงการ 
พัฒนาโฮมสเตย์ในต�าบล,	 โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพ	และโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศกัยภาพชวิีตผูส้งูอายุและผูด้้อยโอกาส	เป็นต้น

		 ปัจจุบันหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาได้ร ่วมกับ 
รัฐบาลไทยผ ่านกรมส ่ง เส ริมการปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน
ด�าเนิน	 “โครงการสร้างเยาวชนเพ่ือการพัฒนา”	 (Youth	 in	 
Development	 Project	 -	 YinD)	 โดยการส่งอาสาสมัครไป 
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
ครูในโรงเรียน	 และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจ�าโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเยาวชน 
ในชุมชนให้เติบโตไปเป็นพลังส�าคัญของสังคม	 ปัจจุบันม ี
อาสาสมคัรทีก่�าลงัปฏิบตังิานอยู่ในโครงการ	YinD	จ�านวน	3	รุน่	
ได้แก่	รุน่ที	่126	-	128	โดยปฏบิตังิานในพ้ืนท่ี	36	จงัหวดั	รวมม ี
จ�านวนอาสาสมัครทั้งสิ้น	 61	คน	ขณะที่อาสาสมัคร	 รุ่นที่	 129	 
อยู่ระหว่างการฝึกอบรมทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ในสาขาของตน	เช่น	ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม	ก่อนส่งมอบ
ให้ปฏิบตังิานในพ้ืนทีต่่อไป

	 ขณะน้ี	หน่วยงานสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิาได้เปิดรบัสมคัร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมคีวามประสงค์จะรบัอาสาสมคัรใน
โครงการ	YinD	รุน่ที	่130	เข้าปฏิบตังิานในพ้ืนที	่ซึง่กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ินได้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินท่ีมคีวามสนใจ	ส่งใบสมคัรให้กับกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ินได้ตัง้แต่วันนี	้-	วันศกุร์ที	่28	เมษายน	2560

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2016/12/1762
8_1_1482814847850.pdf?time=1486353836218)

  
หากต้องการสอบถาม

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ	สามารถตดิต่อ
ส่วนวชิาการและวิจยั 
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน	

กองพฒันาและส่งเสรมิ 
การบรหิารงานท้องถ่ิน	 
โทร	02-241-9000	ต่อ	

2212	–	2214	

โครงการสร้างเยาวชน
เพื่อการพัฒนา 
(Youth in Development Project - YinD) 

โดยหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา
(Peace Corps)

ท้องถิน่อนิเตอร์
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 ตามมติท่ีประชมุคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 
2553 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอก�าหนดให ้
วนัท่ี 18 มีนาคม ของทกุปี เป็นวนัท้องถิน่ไทย เพือ่ร�าลกึถงึ
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงมีต่อการปกครองท้องถ่ินไทย 
และเพื่อให้ความส�าคัญกับบทบาทขององค์กรปกครอง 
ท้องถ่ินในการขบัเคลือ่นและพฒันาประเทศ

 การก�าหนดให้วันที่	 18	 มีนาคม	 ของทุกปี	 เป็นวัน 
ท้องถ่ินไทย	มแีนวคดิมาจากการจดังานประเพณี	ณ	“สขุาภบิาล
ท่าฉลอม”	 ต�าบลท่าฉลอม	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรสาคร	 
ซึ่งนับว่าเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยและเป็น 
จุดเริ่มต้นของการกระจายอ�านาจการปกครองให้แก่ประชาชน	
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	มีพระบรมราชโองการประกาศจัดตั้งข้ึนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความสะอาด	พร้อมกับพระราชทานชื่อถนนที่ประชาชน
ร่วมกันสร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจว่า	 “ถนนถวาย”	 เมื่อ 
วันที	่18	มนีาคม	2448

	 การจัดงานวันท้องถ่ินไทยในแต่ละปีน้ัน	 กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถ่ินจะร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธี 
ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ณ	บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์	 
วัดสุทธิวาตวราราม	 (วัดช่องลม)	 ถนนถวาย	 ต�าบลท่าฉลอม	
นอกจากน้ันจะมีกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 การจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์	 หรือการให้บริการต่าง	 ๆ	 แก่ประชาชน	
นอกจากนี้	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินยังได้สนับสนุน 
งบประมาณให้แก่จังหวัดอ่ืนๆ	 จังหวัดละ	 20,000	 บาท	 
เพ่ือจดักิจกรรมในวันท้องถ่ินไทยในแต่ละจงัหวัดด้วย

วันท้องถิ่นไทย
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“การดำาเนินงานเชิงรุก ในการสรรหาบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นผู้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยม		 
“มอือาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยดึมัน่ธรรมาภบิาล”	กล่าวคอื	มีคณุธรรม	มีความสามารถในการเรยีนรู้และปรบัตวัได้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง	มีทัศนคตแิละมุมมองในการท�างานท่ียดึหลักการพฒันา	มีผลงานการสร้างสรรค์และนวตักรรม
ท่ีมปีระโยชน์ต่อการส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน	รวมท้ังยดึม่ันในหลักธรรมาภิบาล

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจึงได้น�าหลักการเร่ือง การสรรหาเชิงรุกมาใช้ ในการสรรหาบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่การด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บคุคลเข้ารบัราชการเปิดโอกาสให้ผูท้ีย่งัไม่ผ่านการสอบความรูค้วามสามารถทัว่ไปของส�านกังาน ก.พ. (ภาค ก.) สามารถสมคัร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการในต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้สอบ 
จะต้องสอบแข่งขนัเพ่ือวัดความรูค้วามสามารถเฉพาะต�าแหน่งก่อนเป็นล�าดบัแรก และเมือ่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขนัแล้วจงึจะมสีทิธิ
สอบความรูค้วามสามารถทัว่ไปของส�านกังาน ก.พ. ทีจ่ดัขึน้เป็นการเฉพาะ ก่อนเข้าสูก่ระบวนการสอบแข่งขนัเพือ่วดัความเหมาะ
สมกับต�าแหน่งในขัน้ตอนสดุท้าย

การประเมินเชาว์อารมณ์ในการท�างานในขั้นตอนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต�าแหน่ง โดยก�าหนดให้ผู้เข้าสอบทดสอบ 
ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ ในต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
การคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 – 2559 เพือ่วัดคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ ได้แก่ การกล้ายนืหยดั ในความคิดของตนเอง การกล้าตัดสนิใจ การเคารพ
กฎระเบยีบของสังคม การช่วยเหลอืผูอ้ืน่ การรู้จกัปรบัตวั และการควบคุมตนเอง เป็นต้น 

การทดสอบทักษะการปฏิบัติงานในขั้นตอนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต�าแหน่ง โดยก�าหนดให้ผู้เข้าสอบทดสอบทักษะ 
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น ในการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในขัน้ตอนการสอบเพือ่วดัความเหมาะสมกับต�าแหน่งโดยน�าแฟ้มสะสมผลงานของผูเ้ข้าสอบ
มาพจิารณาประกอบการประเมนิคณุลกัษณะของผูเ้ข้าสอบพนกังานราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) ในขั้นตอนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต�าแหน่ง โดยก�าหนดให้ผู้เข้าสอบพูด 
ในทีส่าธารณะตามประเดน็ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ในการสอบแข่งขนัเพือ่บรรจแุต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการในต�าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดบัปฏิบติัการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ส่งข้อมูล ข่าวสาร บทความเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
และค�าแนะน�าต่างๆ ได้ที่ คณะท�างาน (DLA e - Magazine)  
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	 
(ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ถนนนครราชสีมา	แขวงดุสิต	 
เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	หรือ 
E-mail	:	itthinopwareeka@dla.go.th	และ	pajonma@dla.go.th

ที่ปรึกษาคณะท�างาน : นายจรินทร์ จักกะพาก 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานคณะท�างาน : นายธนา ยันตรโกวิท 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการคณะท�างาน : นายสุวิทย์ จันทร์หวร 
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น




