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พระราชกรณียกิจของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพ
ร่างกายของประชาชน ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรง
ถือว่าปัญหาด้านสขุภาพอนามยัของประชาชนน้ันเป็นปัญหาส�าคัญทีต้่องได้รบัการแก้ไข จึงปรากฏโครงการ
พระราชด�าริมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพ ดังนี้

1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน

พระองค์ทรงให้มแีผนพัฒนาเดก็และเยาวชนในถ่ินทรุกันดาร เพ่ือให้นกัเรยีนมอีาหารกลางวันทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ
บรโิภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลติทางการเกษตรทีผ่ลิตข้ึนภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร ซึง่ได้ริเริม่โครงการดังกล่าว  
เมือ่ปี 2523 โดยมกิีจกรรมของโครงการทีส่�าคัญ คือ (1) พัฒนาแหล่งน�า้เพ่ือการเกษตร (2) ผลติอาหารท่ีมคีณุค่าทางโภชนาการ 
ในโรงเรียน ทั้งเน้ือสัตว์ ปลา ถ่ัวเมล็ดแห้ง พืชผักและผลไม้ที่หลากหลาย (3) ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือกินเหลือใช้  
เก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน (4) ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่าถูกสุขลักษณะ (5) เฝ้าระวังและติดตาม 
ทางโภชนาการ รวมทั้งการตรวจสุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนและชุมชน (6) จัดการเรียนการสอนเรื่อง
การเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ ซ่ึงผลการด�าเนินการโครงการดังกล่าวช่วยให้คร ู 
นกัเรยีน และผูป้กครอง มส่ีวนร่วมในการท�าการเกษตรในโรงเรยีน แล้วน�าผลผลติท่ีได้มาประกอบอาหารกลางวัน ช่วยแก้ปัญหา 
การขาดแคลนอาหารกลางวันและช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถ 

น�าไปประกอบอาชีพได้ต่อไป

2. โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

พระองค์ทรงห่วงใยสขุภาพของพสกนกิรตามแนวชายแดนทีไ่ม่สามารถเข้าถึงบรกิารจากรฐัได้โดยสะดวก จงึมพีระราชด�าร ิ
ให้พัฒนาห้องพยาบาลในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน (โรงเรียน ตชด.) ในพ้ืนทีท่รุกันดารห่างไกลการคมนาคม เป็น “สขุศาลา 
พระราชทานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน” โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บริการนักเรียนและประชาชนท่ีขาดโอกาสในการเข้าถึง 
บริการสาธารณสุข สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมและท่ัวถึง ซ่ึงโครงการดังกล่าว  
เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน และได้มีการน�าระบบการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกล (Telemedicine) 
โดยติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบการรักษาพยาบาลระกว่างโรงเรียน ตชด. กับโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และมีแพทย์เวรปฏิบัติหน้าที่ให้ค�าปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ในวันท่ีไม่มีคนไข้ ก็ได้ใช้ประโยชน์จากระบบ 
Telemedicine ในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคให้แก่ ครูพยาบาล และ อสม. ผลการด�าเนินการ
โครงการดังกล่าว ท�าให้สุขศาลาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เป็นท่ีพ่ึงด้านสขุภาพของนกัเรยีนและประชาชนในถ่ินทรุกันดารอย่างแท้จริง รวมทัง้กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดนก็ได้
รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี 2555 ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
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ขอบคุณข้อมลูจาก

หนังสอืสมเดจ็พระเทพฯ เจ้าฟ้านกัพัฒนา ของส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ2558
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3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

พระองค์ทรงตระหนกัถึงปัญหาการระบาดของโรคคอพอกเน่ืองจากขาดสารไอโอดนี จากรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ และ 
จากการท่ีทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน จงึมพีระราชด�ารใิห้ด�าเนินการ 
ควบคุมโรคดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 โดยเริ่มส�ารวจหาข้อมูลและฝึกอบรมครูต�ารวจตระเวนชายแดนในการตรวจ
นักเรียน แนะน�าการใช้ไอโอดีนหยดในน�้าและการใช้เกลือไอโอดีน รวมท้ังรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ใช้เกลือไอโอดีน
และ/หรือน�้าหยดไอโอดีนในน�้าปลาส�าหรับปรุงอาหารในครัวเรือนเป็นประจ�าทุกวัน ส�าหรับหญิงมีครรภ์และเด็กนักเรียน  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้ยาแคปซูลเสริมไอโอดีน (ขนาด 200 ไมโครกรัม) ทุก 6 เดือน

4. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถ่ินทุรกันดาร

พระองค์ทรงตระหนกัว่าการมภีาวะโภชนาการและสขุภาพอนามยัทีด่น้ัีน จะต้องเริม่ต้นตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา น่ันคอืแม่จะต้อง 
มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี ถ้าแม่ขาดสารอาหารจะส่งผลกระทบต่อเด็กแรกเกิด ทั้งด้านการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและสมอง จึงมีพระราชด�าริให้ริเริ่มโครงการขึ้นในปี 2539 เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร
และเด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับการบริการที่เหมาะสมและได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
ที่ถูกต้อง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่ส�าคัญ คือ (1) การให้บริการดูแลอนามัยแม่และเด็กขั้นพ้ืนฐาน โดยแสวงหาคน 
ในพ้ืนทีเ่พ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิาร พร้อมอบรม  ผูใ้ห้บรกิารทัง้ด้านความรู้ วิธีการและเทคนคิต่างๆ เก่ียวกบัการให้บรกิารงาน
อนามยัแมแ่ละเดก็และการส่งเสริมโภชนาการ ให้มกีารประสานงานกบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ ตลอดจนสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ 
ท่ีจ�าเป็นในการให้บริการ (2) รณรงค์ให้ประชาชนร่วมดูแลแม่และเด็ก ทั้งในครอบครัวของตนเองและชุมชน (3) สนับสนุน
อาหารกลางวันและยาท่ีจ�าเป็นแก่แม่และเดก็ (4) ศกึษาวิจยัเพ่ือหาวิธีในการให้บรกิารทีเ่หมาะสมต่อขนมธรรมเนียมประเพณี
ของกลุ่มชนในบางพื้นที่ เช่น ชาวไทยภูเขา ชาวไทยมุสลิม

5. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

เมื่อปี 2527 พระองค์ได้มีพระราชกระแสให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง อ�าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2.5 – 5 ปี เข้ารับการเลี้ยงดูและให้มีพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย  
จนกระทั่งในปี 2528 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเขตจังหวัดนราธิวาสจึงได้ถือก�าเนิดขึ้น  
โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ในการสร้างศนูย์ดงักล่าวด้วย ทัง้น้ี เพ่ือทีจ่ะส่งเสริมให้เดก็ก่อนวัยเรยีน 
ในชนบทได้รบัการเลีย้งดอูย่างถูกต้องทัง้ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม สตปัิญญาและมคีวามพร้อมท่ีจะเข้าเรียนในชัน้ประถมศกึษา  
และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองให้สามารถมีเวลาประกอบอาชีพอย่างเต็มที่ ตลอดจนเน้นการส่งเสริม 
ให้ท้องถ่ินช่วยตนเองและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ินของตน โดยเผยแพร่วิทยาการแผนใหม่ไปสู่ผู้ปกครองเด็กและชุมชน  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในเขตจังหวัดนราธิวาส รวมท้ังส้ิน 17 ศูนย์ ซึ่งสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีได้เสดจ็ฯ ทรงเย่ียมเยียนศนูย์พัฒนาเดก็เลก็เป็นประจ�า เพ่ือทอดพระเนตรกิจกรรม
และตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ รวมท้ังพระราชทานค�าแนะน�าต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ  
นอกจากน้ันยังพระราชทานนมผง เพ่ือเป็นอาหารเสริมและเครื่องเล่นสนามให้แก่ศูนย์เด็กเล็กทุกๆ ปีด้วย จะเห็นได้ว่า  
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจาก 
จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ถือเป็นพลังผลักดันที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึง 
สายพระเนตรอันกว้างไกลท่ีทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาเด็กผู้ด้อยโอกาสจ�านวนมาก ซึ่งจะเป็นพลังส�าคัญ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่ 2 เมษายน ขอถวายพระพรชัยมงคล  

ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน  
พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำาราญ ตลอดกาล ตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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งานของเราเพื่อชาวท้องถิ่น

คนเด่น/คนเก่ง งานท้องถิ่น

งานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย

นวัตกรรมท้องถิ่น

สาระน่ารู้

รู้ก่อนใครกฎหมายท้องถ่ิน

Best Practices
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“เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด

เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน

ก็บอกว่าให้ไปร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

พระราชด�ารสัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานแก่คณะผูบ้รหิารของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน  ในโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนินเยีย่มร้านกาชาดของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  

วนัพธุท่ี 29 มนีาคม 2549



งานของเราเพื่อชาวท้องถิ่น

คนเด่น/คนเก่ง งานท้องถิ่น

งานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย

นวัตกรรมท้องถิ่น

สาระน่ารู้

รู้ก่อนใครกฎหมายท้องถ่ิน

Best Practices

งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่ 

G1 กลุม่ความม่ันคงทางทรัพยากร

G2 กลุม่สร้างจติสำานกึในการอนรุกัษ์ทรัพยากร

G3 กลุม่ส่วนราชการท่ีเกีย่วกบัทรพัยากร

G4 กลุม่การอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

G5 กลุม่มหาวทิยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชดำาริ

G6 กลุม่มหาวิทยาลยัราชภฎัและ   
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

G7 กลุม่นโยบายในเรือ่งทรัพยากร

G8 กลุม่จงัหวัดท่ีร่วมสนองพระราชดำาริ

G9 กลุม่หน่วยงานสนบัสนนุ

G10 กลุม่ภาคเอกชนและมูลนธิิ

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำาริ

โครงการอนรัุกษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมากจากพระราชดำาร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้เข้าร่วมสนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ) เมือ่เดือนตุลาคม 2557 โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินได้ด�าเนนิการ 
จัดท�าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน (อพ.สธ. – สถ.) ระยะเวลา 5 ปีท่ีห้า (1 ตลุาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) ในการจดัท�าฐานข้อมลู
ทรพัยากรท้องถ่ิน ทัง้ด้านกายภาพ ชวีภาพ วัฒนธรรมและภูมปัิญญา เพ่ือรกัษาและอนรุกัษ์ทรพัยากรท้องถ่ินให้เป็นมรดกของชาติ

วัตถุประสงค์

ท้องถ่ินเข้าใจและเหน็ความสำาคญัของพนัธุกรรมพชื

ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการคดิและปฏบิติั

ทรัพยากรชีวภาพ

ทรัพยากรวัฒนธรรม 
และภมิูปัญญา

ทรัพยากรกายภาพ

ท้องถ่ินมีฐานข้อมูลทรพัยากรในท้องถ่ิน 
ท่ีเชือ่มโยงกันได้ท่ัวประเทศ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ. – สถ.)
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การดำาเนนิงานภายใต้ 3 กรอบ และ 8 กจิกรรมสนบัสนนุ

1. กรอบการเรยีนรู้ทรพัยากร

กิจกรรมที ่1 ปกปักพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที ่2 ส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที ่3 ปลกูรกัษาพันธุกรรมพืช

2. กรอบการใช้ประโยชน์

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศนูย์ข้อมลูพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที ่6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช

3. กรอบการสร้างจติสำานกึ

กิจกรรมที ่7 กิจกรรมสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนรุกัษ์พันธุกรรมพืช

การดำาเนนิงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

จดัประชมุคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการอนรุกัษ์พันธุกรรมพืช  
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริฯ เพ่ือก�าหนดกรอบการจัดท�าแผน
แม่บท

ชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริฯ และประชาสัมพันธ์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด�าริ อ�าเภอละ 
อย่างน้อย 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สนบัสนนุให้โรงเรยีนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมคัร
เข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบนัทึกข้อมลูฐานทรพัยากร 
ท้องถ่ินลงในฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ เพ่ือจดัส่งข้อมลูฐานทรพัยากร 
ท้องถ่ินให้กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�ารฯิ

ร่วมกับโครงการอนรุกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีก�าหนดให้มี 
หลกัสตูรการฝึกอบรมผูบ้รหิารและบคุลากรท้องถ่ินในการส�ารวจ 
และจดัท�าฐานทรพัยากรท้องถ่ิน ในปี 2559 จ�านวน 2 รุน่ จ�านวน  
242 คน

ขยายผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 13 แห่ง ได้รบัพระราชทาน
ป้ายสนองพระราชด�าริโครงการ อพ.สธ. และให้จัดท�าร่างคู่มือ
และหลกัสตูรการฝึกอบรมส่งให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
เพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่ต่อไป

ข้อมูลการสำารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. ข้อมูลพืน้ฐานในท้องถ่ิน 
     ข้อมลูด้านศาสนา ประชากร สถานศกึษาและ 
     การบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2. ข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน 
     ข้อมลูการประกอบอาชพี ปัญหา แนวทางการอนุรกัษ์ 
     และพัฒนาอาชพีในท้องถ่ิน

3. ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถ่ิน
     ข้อมลูด้านสภาพภูมปิระเทศ ลกัษณะดิน แหล่งน�า้   
     อณุหภูม ิปรมิาณแสง ต�าแหน่งทางภูมศิาสตร์ของ  
     ทรพัยากรกายภาพในท้องถ่ิน

4. ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชมุชน
     ข้อมลูประวัตหิมูบ้่าน ทีม่าของการตัง้ถ่ินฐาน  
     และวิถชีวีติของชมุชน

5. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพชืในท้องถ่ิน
     ข้อมลูพืชทีส่�าคญั ลกัษณะพิเศษ และการน�าไปใช้ประโยชน์

6. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสตัว์ในท้องถ่ิน
     ข้อมลูสตัว์ท่ีส�าคญั ลกัษณะพิเศษ และการน�าไปใช้ประโยชน์

7. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน
     ข้อมลูการใช้ประโยชน์ ชนิดและการกระจายพันธ์ของสิง่มชีวิีตอืน่ๆ  
     นอกจากพืชและสตัว์ เช่น รา สาหร่าย และไลเคน ในท้องถ่ิน

8. ข้อมูลภมิูปัญญาท้องถ่ิน
     ข้อมลูภมูปัิญญาท้องถ่ินในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม    
     สาขาอตุสาหกรรมและหตัถกรรม เป็นต้น

ปัจจบุนัมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมโครงการแล้ว
จำานวน 481 แห่ง

9. ข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดใีนท้องถ่ิน
     ข้อมลูแหล่งทรพัยากรทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาตแิละมนุษย์สร้าง  
     เช่น อทุยาน น�า้ตก สวนเฉลมิพระเกียรต ิเป็นต้น
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6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช้ีแจงขั้นตอน
และวิธีการเก็บรวบรวมการและบันทึกข้อมูลฐาน 
ทรัพยากรท้องถ่ินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ปัจจบุนั กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินได้จดัท�าแผนแม่บทโครงการอนรุกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (อพ.สธ. – สถ.) ระยะเวลา 5 ปีท่ีหก  
(1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) เพ่ือก�าหนดแนวทางด�าเนนิการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืช
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ) ระยะเวลา 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม 2559 –  
30 กันยายน 2564)  ดังนี้ 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
คอมพิวเตอร์แล้วจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน เพือ่รวบรวมส่งให้ผูอ้ำานวยการโครงการฯ

8. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ท่ีทาง อพ. สธ. จดัขึน้เป็นประจำา ทุก 2 ปี

9. จัดฝึกอบรมการสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ๓ ฐาน และสนับสนุนกิจกรรมต่างของ 
อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ.ของ

2. ประชาสัมพันธ์ทำาความเข้าใจกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อย่างน้อย อำาเภอละ 1 แห่ง รวม 878 แห่ง 

1. จดัทำาเว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่างๆ ของ
โครงการ อพ. สธ.

3. สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สมัครเข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

4. ให้จังหวัดรวบรวมรายช่ือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินท่ีประสงค์เข ้าร ่วมโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริฯ ส่งให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

5. ส่งรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสงค์เข้า 
ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำารฯิ ให้สำานกัพระราชวัง

หน่วยงานรับผดิชอบ

กองพัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถ่ิน

ส่วนส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและคณุภาพชวิีต (สพส.)

โทร. 02-241900 ต่อ 4131-5

กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมลูทรพัยากรท้องถ่ิน

การจดัท�ารายงานผลการส�ารวจและจดัท�าฐานทรพัยากรท้องถ่ิน

+

+
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คนเด่น/คนเก่ง งานท้องถิน่

 DLA e-Magazine ฉบับน้ี คณะท�างานฯ  
ได้รับเกียรติจากท่านดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดี
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ (ด้านบรหิารงานคลัง) 
และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ ์
เก่ียวกับแนวโน้มการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการปรับตัวขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งมีประเด็นค�าถาม - ค�าตอบ  
ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท่านมองแนวโน้มการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างไร ทัง้ด้านการบรหิารงาน การเงนิ การคลงั 
การบริหารบุคคล ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ และ 
การตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ในฐานะท่ีท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังของท้องถ่ิน  
ท่านคิดว่า สภาพปัญหาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก�าลังประสบ
อยู่ในด้านการเงินการคลังมีอย่างไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างไร

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในบริบทของประเทศไทย 4.0 จะมีส่วนช่วย
ในการปฏบิตังิานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากน้อย เพียงใด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับองค์กรอย่างไร

1

2

3
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แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง  
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560)

 คณะรัฐมนตรี  ได ้ มีมติเ ม่ือวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบรหิาร 
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 
2564) โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หารอืร่วมกบัส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือจดัท�า
แผนปฏบัิติการระยะส้ัน 1 ปี และคณะรฐัมนตรเีมือ่
วันท่ี 20 กันยายน 2559 ได้มีมติรับทราบแผน
ปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560)  

การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

งานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางใน 

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอย ขยะอันตรายชุมชนมูลฝอยติดเชื้อ 
และกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายในภาพ

รวมของประเทศ โดยเป็นการบูรณาการ 
การด�าเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ภายใต ้
หลักการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) 

 และหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
หรือ  “ประชารัฐ”  ท้ังน้ี ได ้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็น

หน่วยการก�ากับดูแลให้จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด�าเนินงานเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยตาม
แผนปฏิบัติการ ดังกล่าว ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

•  ปริมาณมูลฝอย
ท่ีเข้าสู่ระบบก�าจัด 
ท่ีปลายทางลดลง

•  ขยะอันตราย
ชุมชนได้รับการ
คัดแยก

•  มูลฝอยติดเชื้อ 
และกากอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นอันตรายได้รับ
การก�าจัดอย่าง 
ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

หลักการ 3 Rs – ประชารัฐ

Reduce = การลดปริมาณขยะจากการบริโภคให้น้อยลง

Reuse   = การใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า

Recycle = การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน

เป้าประสงค์

นโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวงมหาดไทย

 เพ่ือเป็นการขบัเคลือ่นแผนปฏิบตักิาร “ประเทศไทย ไร้ขยะ” 
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) กระทรวง
มหาดไทยได้มหีนงัสอืสัง่การ ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0891.4/ว 4376 ลงวันท่ี 3 
สงิหาคม 2559 เรือ่ง แนวทางการปฏิบตังิานด้านการบรหิารจดัการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  
โดยให้ขยายผลการด�าเนินการตัง้แต่ระดบัจงัหวัด อ�าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ชมุชน และหมูบ้่าน มุง่เน้นการลดปรมิาณขยะมลูฝอยและ 
คดัแยกขยะมลูฝอย ณ แหล่งก�าเนิด และจดัระบบการเก็บและขนขยะ
มลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ 

เป้าหมายนโยบายจังหวัดสะอาดในปี 2560

• ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเข้าสู่ระบบการก�าจัดที่ปลายทางลดลง  
ร้อยละ 5 เมือ่เปรยีบเทียบกับปีงบ 2559

• ร้อยละ 100 ของหมูบ้่าน/ชมุชน มกีารจดัต้ัง “จดุรวบรวมขยะอนัตราย
ชมุชน”

• ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ีสามารถเป็นต้นแบบการลด 
และคดัแยกขยะมลูฝอย

• ร้อยละ 85 ของปรมิาณมลูฝอยตดิเชือ้ ได้รบัการก�าจดัอย่างถูกต้อง
ตามหลกัวชิาการ

• ร้อยละ 70 ของปรมิาณกากอตุสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย  
ได้รบัการก�าจดัอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ

ภาคศาสนา

ภาคเอกชน

ภาค 
การศึกษา

ภาค 
ประชาสังคม 
/ประชาชน

ภาคราชการ

ประชารัฐ

มีการลด คดัแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
ต้ังแต่ต้นทางจากทุกภาคส่วน
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ผู้ว่าราชการจังหวัด
• ประธานคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ระดับ

จงัหวัด
• กลัน่กรองโครงการด้านการจดัการมลูฝอยเพ่ือเสนอของบประมาณ/

ให้สทิธิเอกชนด�าเนินการ
• พิจารณาเหน็ชอบการรวมกลุม่ Cluster การจดัการมลูฝอย
• พิจารณารูปแบบการก�าจัดมูลฝอยให้เหมาะสมกับปริมาณและ

ลกัษณะมลูฝอยของแต่ละพ้ืนท่ี
• ก�ากับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติตามพระราช

บญัญัตริกัษาความสะอาดฯ กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง 
• ก�ากับ ดแูล เร่งรดัการบงัคบัใช้เทศบญัญัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย และกฎกระทรวงก�าหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียม

นายอ�าเภอ
• ก�ากับ ดูแล เร่งรัดการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

• รวบรวมแผนงาน/โครงการด้านการจดัการมลูฝอยเสนอผูว่้าราชการ
จงัหวัด

• ประสานท้องถ่ิน ท้องที่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ประชาชน

• สร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชนในการด�าเนินโครงการเก่ียวกับ
การก�าจดัมลูฝอย

• ส่งเสรมิ สนบัสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ปฏบิติัตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรือ่งการคดัแยก เก็บ ขน ก�าจดั และหาประโยชน์
จากมลูฝอย

ท้องถิ่นจังหวัด
• ช่วยเหลอืผูว่้าราชการจงัหวัด ก�ากับดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด้านการจดัการมลูฝอย
• เลขานุการคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับ

จงัหวัด
• รวบรวมวิเคราะห์โครงการด้านขยะท่ีเสนอของบประมาณให้เป็น 

ไปตามหลกัเกณฑ์
• ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูล 

ด้านการจดัการมลูฝอยของจงัหวัด
• จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการมูลฝอยให้สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาจงัหวัด
• รวบรวมและวิเคราะห์การรวมกลุม่ (Clusters) เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ 

ระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องข้อก�าหนดของท้องถ่ินด้าน 
การจดัการมลูฝอยในจงัหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย

ท้องถิ่นอ�าเภอ
• ช่วยเหลือนายอ�าเภอก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ด้านการจดัการมลูฝอย
• ตรวจสอบข้อก�าหนดของท้องถ่ินด้านการจดัการมลูฝอย
• ให้ค�าแนะน�า สร้างความรู ้ความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในการจดัการมลูฝอย
• ประสานงานด้านการจดัท�าแผนงาน/โครงการและข้อมลูการจดัการ

มลูฝอยระดับอ�าเภอ
• ตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านการจดัการมลูฝอยระดบัอ�าเภอ

รวมหนังสือสั่งการ

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

2. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัด 
    สะอาด”

3. การส�ารวจข้อมลูเพือ่จดัท�าฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการด�าเนนิการ 
    ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ซักซ้อมแนวทางการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ  
    ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560)

5. การรวมกลุ่มพืน้ท่ีในการจดัการขยะมลูฝอย (Clusters) ขององค์กร    
    ปกครองส่วนท้องถิน่

6. การส�ารวจนวัตกรรมและการรวมกลุ่มอาสาสมัครด้านการจัดการ 
    ขยะมูลฝอย

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น

• ส่งเสรมิ สนับสนนุการด�าเนนิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนด�าเนินการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง  
ณ แหล่งก�าเนิด เพ่ือเพ่ิมมลูค่า และน�ากลบัมาใช้ใหม่ 

• รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการคัดแยก  
และเห็นความส�าคญัในการคดัแยกขยะมลูฝอย 

• เป็นหน่วยงานหลกัในการรบัผดิชอบการแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอย
ในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการก�าหนด
แนวทางส่งเสรมิ สนับสนนุ และอ�านวยความสะดวกให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการด�าเนนิการการจดัการขยะมลูฝอยและ
ขยะอันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังก�าหนดระบบ 
การตดิตามและก�ากับการด�าเนนิงาน 

• บูรณาการฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพ
รวมของประเทศผ่านระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

• ติดตามประเมนิผล และเร่งรดัการปฏบิตังิานในพ้ืนท่ีระดบัจงัหวัด

บทบาทและอ�านาจหน้าที่ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• จัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนหรือขยะ
อนัตรายชมุชนแยกต่างหาก เพ่ือน�าไปจดัการให้ถูกต้องตามหลกั
วิชาการต่อไป 

• จัดหาอุปกรณ์ในการรองรับ และเก็บรวบรวมขนส่งให้เพียงพอ 
และสอดคล้องกับปรมิาณและประเภทของขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึน 

• จัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนรู้วิธีและ 
เหน็ความส�าคญัในการคดัแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 

• ก�าหนดและสนับสนุนการด�าเนนิการในการคดัแยกขยะในสถานท่ี
ต้นแบบ อาทิ ชมุชน วดั โรงเรยีน 

• จัดท�าฐานข้อมูลเรื่องขยะมูลฝอยเพื่อน�าไปก�าหนดทิศทางในการ 
ด�าเนนิการจดัการขยะมลูฝอยอย่างมปีระสทิธิภาพ ถูกต้องตามหลกั
วิชาการ และสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ 

• จดัการคดัแยกขยะประเภทพลาสตกิและโฟมก่อนเข้าสูร่ะบบก�าจดั
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กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560)

Q1 (ต.ค. – ธ.ค. 2559)

Q2 (ม.ค. – มี.ค. 2560)

Q3 (เม.ย. – มิ.ย. 2560)

Q4 (ก.ค. – ก.ย. 2560)

• จัดตั้งคณะกรรมการและจัดท�าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
• มรีะบบสารสนเทศกลางด้านขยะมลูฝอยของประเทศ และอบรมเจ้าหน้าท่ี

บนัทึกข้อมลูทกุจังหวัด 
• ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีฐานข้อมูล 

ขยะมลูฝอย 
• ประชาสมัพันธ์และรณรงค์ตามหลกั 3Rs 
• เลือกชุมชน/หมู่บ้านที่ประสบความส�าเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

เพ่ือขยายผล 
• ทุกภาคส่วนอบรมเพ่ือสร้างความรูแ้ละความเข้าใจหลกั 3Rs

• ทุกหน่วยงานจดักิจกรรม Kick off Thailand cleaning day ของขวัญปีใหม่ 
2560 

• กิจกรรม Big Cleaning Day ทกุเดอืน 
• ชมุชน/หมูบ้่าน มจีดุรวบรวมขยะอนัตราย 
• “บวร” บ้าน/วัด/ศาสนสถาน/สถานศกึษา/ส่วนราชการ และสถานประกอบ

การจดักิจกรรมตามหลกั 3Rs 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดักิจกรรมศกึษาดงูานชมุชน/หมูบ้่านทีป่ระสบ

ความส�าเรจ็ 
• ชมุชน/หมูบ้่าน จัดตัง้ “กลุม่อาสาชมุชน/หมูบ้่านไร้ขยะ” 
• รายงานปรมิาณขยะมลูฝอยแยกตามประเภททุกเดอืน 
• รายงานผลด�าเนนิการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้และกากอตุสาหกรรมทกุเดอืน

• กิจกรรม Big Cleaning Day ทกุเดอืน
• ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ที่ประสบความส�าเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ตามหลกั 3Rs อย่างต่อเนือ่ง
• กิจกรรมตรวจตลาดสะอาดตามมาตรฐานสากล
• ประกวดพ้ืนทีดี่เด่นด้านการจดัการขยะมลูฝอยระดบัจงัหวัด (อ�าเภอ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ชมุชน/หมูบ้่าน)
• รายงานปรมิาณขยะมลูฝอยแยกตามประเภททุกเดอืน
• รายงานผลด�าเนนิการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้และกากอตุสาหกรรมทกุเดอืน

• กิจกรรม Big Cleaning Day ทกุเดอืน
• มีรปูแบบกจิกรรมในสถานศกึษาอย่างน้อย 1 รปูแบบ เช่น ธนาคารขยะ  

การหมกัปุย่ ผลติภัณฑ์จากรไีซเคิล เป็นต้น
• ประกวดพ้ืนที่ดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มจังหวัดและ

ประเทศ
• รายงานปรมิาณขยะมลูฝอยแยกตามประเภททุกเดอืน
• รายงานผลด�าเนนิการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้และกากอตุสาหกรรมทกุเดอืน
• รายงานผลตามแผนปฏบิตักิารประเทศไทยไร้ขยะฯ และเสนอการด�าเนนิ

การในปีต่อไปต่อคณะรฐัมนตรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 02-241-9000 ต่อ 2112 - 4

11 



 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
ได้มีการก�าหนดระบบการติดตามประเมิน
ผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “การ
ประเมิน Core Team” ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินได้เปลีย่นชือ่การประเมนิ 
Core Team เป็น “การประเมนิประสทิธิภาพ
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน” (สถ - อปท) 
หรอื “Local Performance Assessment” (LPA) 
โดยมีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายสาคญัของรฐับาล 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยกาหนดให้มีผู้นาชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทมีประเมนิด้วย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้ี กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ินมีนโยบายท่ีจะยกระดับ 
การประเมนิประสทิธิภาพขององค์กรปกครอง 

ความเป็นมาของ LPA

ส่วนท้องถิน่ (LPA) สูก่ารประเมนิ 
LPA 4.0 เพ่ือสอดรบักับนโยบาย
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0  
รวมถึงเป็นการด�าเนนิการเพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินในการ “มุง่สร้าง 
ท้องถ่ินไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส 
ก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 อย่างมัน่คง 
ตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับ
การประเมิน LPA สู่การประเมิน 
LPA 4.0 นอกเหนือจากการเพ่ิม
การประเมินด้านธรรมาภิบาล
แล้วยังเป็นการปรับปรุงระบบ
การประเมนิท้ังหมดด้วยหลกัการ 
4 ป คอื เป็นสากล-เป็นท่ียอมรบั-
โปร่งใส-ประสทิธิผล

 นอกจากน้ี การประเมิน LPA 4.0 ยังได้เพิ่มการตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน
ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นด้านท่ี 6 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินงานที่ริเริ่ม สร้างสรรค์ และต่อยอด หรือเรียกได้ว่า 
เป็นนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูล Best Practice สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ัวประเทศ โดยเป็นการตรวจติดตามท่ีไม่ได้คิดคะแนน

มีการถ ่วงน�้าหนักและปรับ

เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือให้

สะท้อนประสิทธิภาพการท�างาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีการใช้ระบบสารสนเทศใน 
การประมวลผลการประเมิน 
กล่าวคือ การให้คะแนนการ
ประเมนิในบางข้อ จะเป็นการดงึ
ข้อมลูจากระบบสารสนเทศของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

จัดหมวด/กลุ่ม ในแต่ละด้าน
การประเมนิใหม่เพ่ือสอดคล้อง
กับหลกัการสากล

พัฒนาและจ�าแนกตัวช้ีวัดใน
การประเมนิออกเป็น 3 ประเภท 
คอื การวัดกระบวนการ (Process) 
การวัดผลผลิต (Output) และ
การวดัผลลพัธ์ (Outcome)

1

3

2

4

การปรับระบบการประเมินเพื่อยกระดับการประเมิน  
LPA สู่การประเมิน LPA 4.0

นวฒักรรมท้องถิน่
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เพิ่มเรื่องใด/ตรวจอย่างไร ให้เป็น LPA 4.0

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

โทร. 02-241-9000 ต่อ 2311 - 2

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้านท่ี 3 การบรหิารการเงนิและการคลงั

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

ด้านท่ี 1 ด้านการบรหิารจดัการ

13 

ด้านที่ 6 นวัตกรรมท้องถิ่น+ +

++

++



ยกระดับการประเมินให้เป็น LPA 4.0
เพื่อสร้างท้องถิ่นไทยเข้มแข็ง โปร่งใส

มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้

“เข้มแข็ง” (เก่ง) โปร่งใส (ดี)
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยความม่ันคง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านท่ี 6 นวัฒกรรมท้องถิ่น 
Local Innovation

ด้านที่ 1 บริหารจัดการ 
Management System 

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
Management System 

ด้านที่ 2  การบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา 

Management System 

ด้านท่ี 5 ธรรมาภิบาล 
Local Governance

ด้านท่ี 4 บริการสาธารณะ 
Public Service
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Application
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100  และ 103

สาระน่ารู้

 Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” เป็นช่องทางใหม่ 
ในการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103 รวมท้ัง 
สามารถทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจผ่าน Application พร้อมทราบผล
คะแนนได้ แบบ Real Time และผู้ท่ีผ่านการทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตร
ผ่าน e-mail ในทันที สามารถใช้งานง่าย สะดวกในทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ี 
ยังสามารถ Updae ข่าวสารของส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ตลอดเวลา สามารถ 
Download ฟรี ได้ท่ี App Store และ Play Store

มาตรา 100 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ท่ีห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ด�าเนนิกิจการใดๆ ทีเ่ป็นการขดักันระหว่างประโยชน์
ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม

ดาวน์โหลดได้ท่ี

คอื กฎหมายทีห้่ามมใิห้เจ้าหน้าท่ีของรฐัรบัทรัพย์สิน
หรอืประโยชน์อืน่ใดจากบคุคลภายนอก

แต่ละมาตราม ี2 เมนยู่อย คอื 
เมน ู“ศกึษาเน้ือหาสาระ” และ 
เมนทูดสอบความรู้

จากเมนู “ศึกษาเนื้อหาสาระ” 
สามารถเปิดดูหัวข้อท่ีสนใจ  
เพ่ือศกึษาดรูายละเอยีด

จากเมน ู“ทดสอบความรู”้ จะมี 
แบบทดสอบระดับพ้ืนฐาน  
ระดบักลาง และระดบัสงู

ข้อมูลโดย ส�านักงาน ป.ป.ช.

ส�านักงาน ป.ป.ช. มีเป้าหมาย 
ให้ความรู ้กับผู้บริหารท้องถิ่น  
ร อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร ท ้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้มีความรู ้ 
ความเข้าใจมาตรา 100 และ 
มาตรา 103 และสามารถปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรา 103

วธิกีารตดิตัง้ 3 ข้ันตอน

หน้าจอการเข้าใช้งาน

หน้าแรก Application

+

+

+
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รู้ก่อนใครกฎหมายท้องถิน่

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอดุหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559

สาระส�าคญั

๐ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั้งในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนและ 
ผูข้อรบัเงนิอดุหนนุให้เกิดประสทิธิภาพในการใช้จ่ายเงนิ
ของรฐั

๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2559 และมผีลใช้บงัคบัเมือ่วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิน่ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

สาระส�าคญั

๐ เป็นการแก้ไขหลกัเกณฑ์การเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการจากระบบซีเป็นระบบแท่ง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน
บคุคลส่วนท้องถ่ิน

๐ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมือ่วันท่ี 16 สงิหาคม 2559            
และมผีลใช้บงัคบัเมือ่วันที ่17 สงิหาคม 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

สาระส�าคญั

๐ เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช ่าบ้านจาก 
ระบบซเีป็นระบบแท่ง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน

๐ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมือ่วันท่ี 16 สงิหาคม 2559              
และมผีลใช้บงัคบัเมือ่วันที ่17 สงิหาคม 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

สาระส�าคญั

๐ เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งบุคคลที่มีสิทธิและ
อตัราค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

๐ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที ่19 ตลุาคม 2559     
และมผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559

สาระส�าคญั

๐ เพ่ือก�าหนดประเภทรายจ่าย และอัตราการจ่ายในการ 
จัดงานและแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับอ�านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วันที ่27 ธันวาคม 2559 
และมผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัที ่28 ธันวาคม 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2560 

สาระส�าคญั

๐ เพ่ือให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสามารถเบกิค่าใช้จ่าย 
ในการสงเคราะห์ผูป่้วยทีย่ากไร้ได้ นอกเหนือจากทีไ่ด้รบั
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.)

๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่17 กุมภาพันธ์ 2560 
และมผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ์ 2560

ดาวโหลดระเบียบท้ัง 6 ฉบับ

ระเบียบท่ีปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำานวน 6 ฉบับ ได้แก่

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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ร่างระเบียบท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย 

ของกระทรวงมหาดไทย จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่

ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิบ�ารงุโรงพยาบาล 
และหน่วยบรกิารสาธารณสขุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. ....

สาระส�าคญั

๐ เป็นการปรบัปรงุแก้ไขระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงนิทุนหมนุเวียนค่ารกัษาพยาบาลและเวชภณัฑ์  
พ.ศ. 2530 เพ่ือให้ครอบคลมุถงึองค์การสาธารณสขุ 
ในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมคีวามเหมาะสม
และคล่องตวัมากย่ิงขึน้

ร ่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยหลักเกณฑ  ์
การช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ....

สาระส�าคญั

๐ เพ่ือก�าหนดหลกัเกณฑ์การช่วยเหลอืประชาชน กรณี
สาธารณภัยและการพัฒนาคณุภาพชวิีตของผูย้ากไร้  
ผูด้้อยโอกาส ให้เหมาะสมสอดคล้องกับอ�านาจหน้าที ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสด ุ
เครื่องแต่งกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

สาระส�าคญั

๐ เพ่ือก�าหนดหลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายเงินค่าวสัด ุ
เครือ่งแต่งกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ 
เหมาะสม

ร่างระเบียบท่ีอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ 
หลักการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

จำานวน 1 ฉบับ ได้แก่

ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ....

สาระส�าคญั

๐ เพ่ือก�าหนดหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทน 
คณะกรรมการต่างๆ ทีป่ฏบิตังิานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เช่น คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง  
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ

หน่วยงานรบัผดิชอบ 

ส�านักบรหิารการคลงัท้องถิน่ 
ส่วนการจดัสรรเงนิอดุหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  
โทร. 02-2419000 ต่อ 1522-28

1. 1.

2.

3.
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Best Practices

โครงการส่งเสรมิ พฒันา และบรหิารจดัการ
ศกึษาโรงเรยีนถ่ายโอน (โรงเรยีนบ้านช่องพลี)  
องค์การบรหิารส่วนตำาบลอ่าวนาง อำาเภอ
เมอืงกระบ่ี จงัหวดักระบี่

วิสัยทัศน์
ประชาชนมคีณุภาพชวีติท่ีด ีเน้นการมส่ีวนร่วมของชมุชน บนพ้ืนฐาน
สภาพแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ประชากร 12,276 คน จ�านวนครัวเรือน 10,198 ครัวเรือน 
จ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 8 ชุมชน 
รายได้ 186,889,904.64 บาท พื้นที่ 126.00 ตารางกิโลเมตร 

ค�านิยมของโครงการ
การศึกษาสร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ

วัตถุประสงค์
1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้กับลูกหลานชาวต�าบล

อ่าวนาง

2.เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษา

3.เพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กในต�าบลและใกล้เคียง

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายระยะยาว)
ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งด้านอาคารสถานที่  
ด้านบุคลากร ด้านวิชากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน 
งบประมาณ และด้านอื่นๆ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการบริหารจัดการทุกกระบวนการ ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมด�าเนินการ 
ร่วมติดตามประเมินผล และ ร่วมรับผิดชอบ เพ่ือให้เด็กในต�าบล 
อ่าวนางได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนบ้านช่องพลี  
ด้วยการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 ด้านการศึกษา

ล�าดับ ชื่อรางวัล หน่วยงาน ปี พ.ศ.

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาดีเด่น

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น

2550-2558

2 ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้าน

การศึกษา

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น

3 ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้าน

การส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น

รางวัลที่ได้รับจากโครงการส่งเสริม พัฒนา และบริหาร 
จัดการศึกษาโรงเรียนถ่ายโอน (โรงเรียนบ้านช่องพลี)

ผลที่ได้รับจากโครงการส่งเสริม พัฒนา และบริหาร 
จัดการศึกษาโรงเรียนถ่ายโอน (โรงเรียนบ้านช่องพลี)

1.ประชาชนเชื่อมั่นในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลี 
จัดส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน 

2.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองจากการจัดส่งบุตรหลาน
เข้าไปเรยีนโรงเรยีนในตวัเมอืง และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรยีน
การสอนจากนโยบายเรียนฟรีของผู้บริหารท้องถิ่น 

3.ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวให้ดีย่ิงขึ้น เด็ก 
ไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปโรงเรียนในตัวเมือง ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง หลังเลิกเรียนมีเวลากลับมา 
อยู่กับครอบครัวเร็วขึ้น ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.ลูกหลานชาวต�าบลอ่าวนางได้รับบริการด้านการศึกษาอย่าง 
มีคุณภาพ

18 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลงานดีเด่น 

+
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ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รางวัลที่ได้รับจากการบริหารจัดการขยะ 
แบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

1.ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.ประชาชนสามารถน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

3.ประชาชนมีรายได้จากการจ�าหน่ายขยะรีไซเคิล

4.ถนน ตรอก ซอย ในชมุชนมคีวามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและ
ไม่เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน 

5.เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุสามารถประหยัดงบประมาณในการบรหิาร
จดัการขยะทีเ่กิดขึน้ ท�าให้สามารถจดัสรรงบประมาณไปให้บรกิาร
ประชาชนด้านอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น

ล�าดับ ชื่อรางวัล หน่วยงาน ปี พ.ศ.

1 รางวัลองค์กรปกครอง

ส ่ ว น ท ้ อ ง ถ่ิ น ที่ มี ก า ร

บริหารจัดการที่ดี รางวัล

เ ป ็ น ต ้ น แ บ บ ใ น ก า ร

จัดการสิ่งแวดล้อม (ด้าน

การจัดการขยะ)

ส�านักงาน

ปลัดส�านัก

นายก

รัฐมนตรี 

กรมควบคุม

มลพิษ

2557-2558

การบรหิารจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ

วิสัยทัศน์
กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล

ประชากร 31,513 คน จ�านวนครัวเรือน 7,514 ครัวเรือน 
จ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 36 ชุมชน
รายได้ 305,943,616.62 บาท พื้นที่ 16.96 ตารางกิโลเมตร  

ค�านิยมของโครงการ
คัดแยกขยะแรกเริ่มที่ตัวคุณ

วัตถุประสงค์
1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์

2.เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน�าไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ 

3.เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญและมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 

4.เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรูค้วามเข้าใจในการคดัแยกขยะมลูฝอย
ได้อย่างถูกวิธี 

5.เพ่ือยืดอายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบขยะของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายระยะยาว)
1.ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อหาแนวทางในการด�าเนินงาน 

2.จัดตั้งทีมที่ปรึกษาด้านการจัดการขยะ โดยแกนน�าชุมชนและ
พนักงานเทศบาล เพื่อให้ความรู้ในชุมชน

3.จัดตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนมาจากประชาชนผู้มีจิตอาสา
ร่วมกันก่อตั้ง เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมขยะรีไซเคิลจากประชาชน 
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การด�าเนินโครงการให้ประชาชนทราบ 

5.จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้าน โดยคณะกรรมการกองทุนจิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
เพ่ือลงพ้ืนท่ีให้ความรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง

 6.จดัอบรมเชิงปฏบิตักิารเพ่ือการสาธิตและให้ความรูเ้รือ่งการคดัแยก 
ขยะให้แก่คณะกรรมการชุมชน แกนน�าชุมชนทั้ง 36 ชุมชน 

7.จัดท�าโครงการชุมชนปลอดขยะ 

8.จัดท�าโครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกระตุ้น
และสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่คนในชุมชนให้ดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมในชุมชนของตนเอง

 ด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

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

ที่ปรึกษาคณะทำางาน : นายจรินทร์ จักกะพาก 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานคณะทำางาน : นายธนา ยันตรโกวิท 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการคณะทำางาน : นายสุวิทย์ จันทร์หวร 
ผู้อำานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น...
เกษียณจะได้อะไรบ้าง ?

ผมขอทราบถึงสิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญของข้าราชการบ�านาญส่วนท้องถิ่นครับ

ยินดคีรบั… ส�าหรบัสทิธใินบ�าเหนจ็บ�านาญจะม ี2 กรณีคือ

กรณีรบับ�าเหนจ็
เงนิเดอืนเดอืนสดุท้าย × อายรุาชการ 

*ได้รับเงินจากทางราชการก้อนเดยีว

กรณีรบับ�านาญ 
เงนิเดอืนเดอืนสดุท้าย × อายรุาชการ 

50
*จ่ายเป็นรายเดอืนเท่ากันทกุเดอืน เรียกว่า บ�านาญปกติ

ถ้าผมจะเลือกขอรับเป็นเงินบ�านาญแล้ว 
ผมจะมีสิทธิได้รับอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ ? ครับ ถ้าท่านเลือกรับบ�านาญ ท่านจะได้รับสิทธิเพิ่ม ดังนี้ครับ……!!

1. มีสิทธิขอรับบ�าเหน็จด�ารงชีพได้ จ�านวน 15 เท่า 
ของเงินบ�านาญปกติ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

2. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ�านาญ (ช.ค.บ.)

3. สิทธิในเงินเพิ่ม 25 % ของเงินบ�านาญปกติ ถ้าได้เข้ารับราชการ
ใน อปท. ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2535

4. หากท่านเสียชีวิต กฎหมายก�าหนดให้ทายาทมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จ
ตกทอดจ�านวน 30 เท่าของเงินบ�านาญ รวมกับเงิน ช.ค.บ.

แล้วถ้าหากผมเสียชีวิตเงินบ�าเหน็จตกทอด 
จะจ่ายให้ใครบ้างครบั ?

*กฎหมายก�าหนดให้จ่ายแก่ทายาทเป็นล�าดบัแรกครับ*

ตามสดัส่วน ดงันีค้รบั….!!

* บตุร ได้รับ 2 ส่วน ถ้ามบีตุร 3 คน ขึน้ไปได้รบั 3 ส่วน

* คู่สมรส ได้รบั 1 ส่วน แต่ต้องจดทะเบยีนสมรสด้วยนะครบั

* บดิาและมารดา หรอืบดิา หรอืมารดา ได้รับ 1 ส่วน ครับผม

แต่… ถ้าท่านไม่มีทายาทในล�าดับใดเลย ท่านสามารถแสดงเจตนาระบ ุ
ตัวผูร้บับ�าเหนจ็ตกทอดได้นะครับ โดย…ย่ืนแบบตามที ่กระทรวงมหาดไทย
ก�าหนด ต่อส่วนราชการต้นสงักัดของท่านครบั

อ่อ..อกีนดินงึครับ  คุณลงุ !! กฎหมายไม่มบีงัคับให้ท่านต้องแสดงเจตนานะครบั  แต่ถ้าไม่มี
ทายาทเหลอือยูเ่ลย และไม่ได้แสดงเจตนาไว้การจ่ายบ�าเหนจ็ตกทอดถือเป็นอนัยติุครบัผมครบั…ขอบคณุมากครบั!!

หากมข้ีอสงสยั สอบถามเพิม่เติมได้ท่ีส�านักบรหิารการคลังท้องถิน่ ส่วนบ�าเหนจ็บ�านาญและสวสัดิการ โทร. 02 241 9000 ต่อ 1401-4 นะครบั

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น...
เกษียณจะได้อะไรบ้าง ?




