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 วนัสิง่แวดล้อมโลก (World Environment Day) น้ันก่อต้ัง 
ขึน้เพือ่ให้เกิดความต่ืนตวัในด้านวกิฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมขึน้ท่ัวโลก 
จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันท่ี 5-16 
มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ ซ่ึงเรียก 
การประชุมน้ีว่า “การประชมุสหประชาชาติเรือ่งส่ิงแวดล้อมของมนษุย์” 

หรอื “UN Conference on the Human Environment”  
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ  
รวมถงึมีผู้สังเกตการณ์อกีกว่า 1,500 คน จากหน่วยงาน 
ของรัฐองคก์ารสหประชาชาต ิและสือ่มวลชนแขนงต่างๆ 
เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีประเทศ
ต่างๆ ก�าลงัเผชญิอยู่ ซึง่ผลจากการประชมุครัง้น้ันได้มี
ข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดต้ังโครงการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations 
Environment Programme) ท่ีมีส�านักงานใหญ่อยู่ท่ี
กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้
รบัข้อตกลงจากการประชมุคราวน้ัน ไปจดัต้ังหน่วยงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมขึน้ในประเทศของตน ดังน้ัน เพือ่เป็นการ
ระลึกถงึจดุเริม่ต้นของการร่วมมอื จากหลากหลายชาติ
ในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศ
ให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

ค�ำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกในแต่ละปี

2528 (1985)	 เยาวชน	 ประชากรและสิ่งแวดล้อม	 -	 
 Youth, Population and Environment

2529 (1986)	 ต้นไม้เพ่ือสนัตภิาพ	-	A	Tree	for	Peace

2530 (1987)	 Theme	:	Public	Participation,	Environment 
	 Protection	and	Sustainable	Development

2531 (1988)	 การมส่ีวนร่วมของประชาชน	การปกป้อง 
	 คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 และการพัฒนา 
	 อย่างย่ังยืน	

	 Slogan	:	When	people	put	the	environment 
	 first,	development	will	last

2532 (1989)	 ภาวะโลกร้อน	 -	 Global	Warming	 ;	 
	 Global	Warming

2533 (1990)	 เดก็และสิง่แวดล้อม	-	Children	and	the 
	 Environment	(Our	Children,	Their	Earth)

2534 (1991)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 -	 
	 Climate	Change	 :	Need	 for	Global	 
	 Partnership

ควำมเป็นมำของวันสิ่งแวดล้อมโลก

2535 (1992)	Only	One	Earth	:	Care	and	Share

2536 (1993)	 Poverty	and	the	Environment	:	Breaking	 
	 the	Vicious	Circle

2537 (1994)	 โลกใบเดยีวครอบครวัเดยีวกัน	-	One	Earth,	 
 One Family

2538 (1995)	 ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก 
	 We	The	Peoples,	United	 for	 the	Global	 
 Environment

2539 (1996)	 รกัโลก	 :	ดแูลถ่ินฐานบ้านเรา	 -	Our	Earth,	 
	 Our	Habitat,	Our	Home

2540 (1997)	 เพ่ือชวิีตทีย่ัง่ยืนบนผนืโลก	-	For	Life	on	Earth 
2541 (1998)	 เศรษฐกิจพอเพียง	 เลี้ยงชีวิตย่ังยืน	 -	 For	 
	 Life	on	Earth	“Save	our	Seas”

2542 (1999)	 รักโลก	 รักอนาคต	 รักษ์สิ่งแวดล้อม	 -	 “Our	 
	 Earth,	Our	Future	Just	Save	It”

2543 (2000)	 ปี	2000	สหสัวรรษแห่งสิง่แวดล้อม	:	ร่วมคิด	 
	 ร่วมท�า	เพ่ือโลก	เพ่ือเรา”	

	 2000	 The	 Environment	 Millennium	 :	 
	 Time	to	Act

2544 (2001)	 เชือ่มโยงโลกกว้าง	 ร่วมสร้างสานสายใยชวีติ	 
	 -	CONNECT	with	the	World	Wide	Web	of	Life

2545 (2002) ให้โอกาสโลกฟื้น	 คืนความสดใสให้ชีวิต	 
	 -	Give	Earth	a	Chance

2546 (2003)	 รกัษ์น�า้เพ่ือสรรพชวีติ	 ก่อนวิกฤตจิะมาเยือน	 
	 -	Water	-	Two	Billion	People	are	Dying	for	It!

2547 (2004)	 ร่วมพิทักษ์	 ร่วมรักษ์ทะเลไทย	 -	Wanted	 !	 
	 Sea	and	Oceans	-	Dead	or	Live

2548 (2005)	 เมืองเขียวสดใส	 ร่วมใจวางแผนเพ่ือโลก	 
	 -	GREEN	CITIES	PLAN	FOR	THE	PLANET

2549 (2006)	 เพ่ิมความชุ่มชื้น	 คืนสู่ธรรมชาติ	 -	 DON’T	 
	 DESERT	DRYLANDS!

2550 (2007)	 หยุดโลกร้อน	ด้วยชวิีตพอเพียง	-	MELTING 
	 ICE-A	HOT	TOPIC

2551 (2008)	 ลดวิกฤติโลกร ้อน	 :	 เปลี่ยนพฤติกรรม	 
	 ปรบัแนวคดิ	สูเ่ศรษฐกิจคาร์บอนต�า่

	 Co2	 Kick	 the	Habit	 !	 Towards	 a	 Low	 
	 Carbon	Economy

2552 (2009)	 คณุคอืพลงั	ช่วยหยุดย้ังภาวะโลกร้อน	

	 Your	Planet	Needs	You	-	Unite	to	Combat	 
	 Climate	Change

2553 (2010) ความหลากหลายทางชวีภาพ	กู้วิกฤตชิวิีตโลก 
	 -	Many	Species	One	Planet	One	Future

2554 (2011)	 ป่าไม้มคีณุ	เก้ือหนุนสรรพชวีติ	คดิถนอมรกัษา	 
	 -	Forests	:	Nature	at	your	Service

2555 (2012)	 คุณคือพลัง	 สร้างสรรค์เศรษฐกิจ	 เป็นมิตร 
	 กบัสิง่แวดล้อม	

	 Green	Economy	:	Does	it	include	you

2556 (2013)	 กิน	อยู่	รูค้ดิ	เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

	 Think	Eat	Save	(Think	before	you	eat	and	 
	 help	save	our	environment!)

2557 (2014)	 ยกระดับความคิด	 แก้วิกฤตน�้าท่วมโลก	 
	 -	Raise	your	voice	not	the	sea	level

2558 (2015)	 ฝัน	7	พันล้านใจ	คดิห่วงใยผนืโลก	-	Seven	 
	 billion	Dreams,	One	Planet	Consumer	 
	 With	Care

2559 (2016)	 หยุดซือ้	หยุดขาย	หยุดฆ่า	แก้ปัญหาสตัว์ป่า 
	 สญูพันธ์ุ	

	 Zero	Tolerance	For	 The	 Illegal	Wildlife	 
	 Trade

2560 (2017) “Connecting People to Nature” 

			ที่มา	:	https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/
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นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย

นโยบายส�าคัญ 

ของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย

1. ความส�าคัญของการบรหิารท้องถิน่
 (Local Administration) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ 
ความเจริญ จึงต้องขอขอบคุณบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกท่านท่ีให้ 
ความร่วมมอืกับรฐับาลในการปฏบิตังิานทีผ่่านมา รฐับาลน้ีจะมเีวลาอกีประมาณ 1 ปีข้างหน้า 
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือน�าไปสู่โครงสร้างทางการเมืองใหม่ 
ทีจ่ะสร้างสรรค์ประเทศชาตต่ิอไป โดยผูด้แูลและพัฒนาการบรกิารสาธารณะท้องถ่ินทัง้หมด 
คอื ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2. สถานการณ์โลกเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 คนไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์โลก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดให้ม ี
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏบิตังิานให้แก่รฐับาลในการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

+

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ก�าหนดมอบนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและ 
กระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่ ทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภาค ที่จังหวัดพิษณุโลก 
สงขลา พระนครศรีอยุธยาและขอนแก่น ตามล�าดับ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 6 กรกฏาคม 2560  ซึ่งคณะท�างานฯ ได้มีโอกาส
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวท่ีจังหวัดพิษณุโลก จึงได้สรุปสาระส�าคัญในประเด็นที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อน�ามาเผยแพร่ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้รับทราบ เพื่อท�าความเข้าใจและ
น�าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง

5 



	 2.1	 ด้านความม่ังคง สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย จึงขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ด�าเนนิการปกป้องและเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
น้อมน�าพระราชด�าริของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ทรงให้ม ี
พระราชด�ารใินเรือ่งต่างๆ เช่น การน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วม 
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9  
โดยเกิดจากความร่วมมอืของทุกภาคส่วน และให้ถือว่าเป็นการ
ท�างานถวายงานแด่รัชกาลท่ี 10 ในฐานะท่ีพระองค์ท่านเป็น 
เจ้าภาพ และทุกคนที่เข ้ามาร่วมงานเสมือนเป็นแขกของ 
พระองค์ท่าน ช่วยดแูลและอ�านวยความสะดวกและให้เกียรต ิเช่น 
การท�าดอกไม้จนัทน์ การปลกูดอกดาวเรอืง การจดัซุม้ปะร�าพิธี
ต่างๆ เป็นต้น และให้ถือปฏิบตัติามแนวทางท่ีส่วนกลางก�าหนด 
ทัง้นี ้ ต้องขอขอบคณุผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อ�านวยความสะดวกให้แก่พ่ีน้องประชาชน ในการเดินทางมา 
กราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชมาด้วยดอีย่างต่อเนือ่ง   

	 2.2	ด้านเศรษฐกิจ การปรบัประเทศชาตไิปสูเ่ศรษฐกิจ 
4.0 หรือประเทศไทย 4.0 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องช่วย
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ในการส่งเสริมให้ชาวนามีการพัฒนาอาชีพหรือเปลี่ยนแปลง
ตนเองหรอืเปลีย่นแปลงอาชพี โดยการน�าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยหรือพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยท่ีจัดท�าโดยสถาบัน
การศกึษาต่างๆ

 2.3	เขตเศรษฐกิจพเิศษ	พ้ืนท่ีทีร่ฐับาลจะด�าเนินการ 
แห่งแรกในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4.0 คือ การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชลบรุ ีจงัหวัดระยอง  และจงัหวัดฉะเชงิเทรา 
เนือ่งจากมท่ีาเรอืและ สนามบนิอูต่ะเภา ซึง่เชือ่มโยงกับสนามบนิ

สุวรรณภูม ิและมท่ีาเรอืน�า้ลึกท่ีจะต้องขยาย มโีครงสร้างพร้อม 
จงึขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สร้างความรูแ้ละความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดการยอมรับให้มีการจัดต้ังโรงงาน
อตุสาหกรรมในพ้ืนท่ี และรฐับาลพร้อมท่ีจะช่วยเหลอืและชดเชย
ให้แก่ประชาชน

 2.4	ด้านสงัคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องส่งเสรมิ
และสนับสนุนสภาพแวดล้อมของคนในท้องถ่ิน เพ่ือให้สังคมมี
ความน่าอยู่ โดยสร้างความส�านึกในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
ให้เกิดขึน้ตัง้แต่เดก็ ผ่านกลไกของครอบครวั ชมุชน และโรงเรยีน

 2.5	ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นตัวเปลี่ยนโลก ดังนั้น องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการเข้าถึงอนิเตอร์เนต็ และฐานข้อมลูของส่วนราชการ 
เพ่ือให้เกษตรกรได้น�าไปใช้ในการค้าขายและการหาตลาด สนิค้า 
OTOP วิสาหกิจชมุชน โดยการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ใน
การสนบัสนุนประชาชนในการเข้าถึงองค์ความรูท้างอนิเตอร์เน็ต 
หรือการเผยแพร่ข้อมูลจากชุมชนสู่สาธารณะ โดยการน�าสินค้า
จ�าหน่ายผ่านทางอนิเตอร์เนต็ เป็นต้น  

 2.6	ด้านสิง่แวดล้อม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ลดการท�าลาย ลดการใช้
อย่างสิน้เปลอืง ขณะเดยีวกันเร่งสร้างส�านกึรกัษ์ท้องถิน่

 2.7	 ด้านการเมือง	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ช่วยแนะน�า ส่งเสรมิให้ประชาชนเลอืกตัง้คนดแีละคนเก่ง เข้ามา 
บริหาร ไม่เช่นน้ันประเทศไทยจะเดินต่อไปไม่ได้ รวมทั้งต้อง
ท�างานตามยุทธศาสตร์ ดังน้ัน แผนพัฒนาท้องถ่ินต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาอ�าเภอ จังหวัด และยุทธศาสตร์ของประเทศ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องศกึษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาตใิห้เข้าใจเป็นอย่างดี

พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและหลักเกณฑ ์
วิธีการในการจดัการขยะมลูฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นัน้ กระทรวงมหาดไทยจะได้เร่งด�าเนินการให้มีผลใช้บงัคบัต่อไป

    3.6	 น�้าอุปโภคและบริโภค ส�าหรับหมู่บ้านที่ยังมี
ปัญหาไม่สามารถผลติน�า้ประปาได้ จ�านวน 881 หมู่บ้าน ได้ให้ 
การช่วยเหลอืแล้ว โดยด�าเนนิการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่าน  
ต่อท่อล�าเลยีงน�า้จากแหล่งน�า้ใกล้เคยีง จดัหาหรอืสร้างภาชนะ
เก็บกักน�า้กลาง (Water Bank) ประจ�าหมูบ้่าน ด�าเนนิการขุดบ่อ
หรอื ขดุสระน�า้หรอืสร้างฝาย จงึขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เก็บข้อมลูให้เพียงพอ ว่าพ้ืนทีใ่ด ช่วงใดควรให้มกีารเก็บน�า้ หรอื
เร่งระบายน�้า อย่างไร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ินและ
การเสนอของบประมาณ 

      3.7	 การประกอบอาชีพ ขอให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินสนบัสนนุและช่วยเหลอืการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ
จดัรปูท่ีดนิ ซึง่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จดัคนเข้าไปท�ามาหากนิ 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดหา
ทีด่นิ รวมทัง้ การแปรรปูวสิาหกิจชมุชน ในรปูแบบของ “บรษิทั
ประชารัฐรักสามัคคี” เพ่ือช่วยเหลือในประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้แก่ประชาชน และให้จัดตั้งตลาดชุมชน เพ่ือช่วยในการ
ระบายสนิค้าของประชาชนในพ้ืนท่ี

   3.8	 โครงสร้างพื้นฐาน หากพ้ืนที่ใดยังมีถนนช�ารุด 
ให้น�าเรียนนายอ�าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอให้ช่วย
ด�าเนินการแก้ไขและอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
ผูว่้าราชการจงัหวัด หรอืให้ขอความร่วมมอืจากฝ่ายทหาร

3. การปฏบิติังานตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล (Agenda) 

 3.1	น�าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปถ่ายทอดให้ประชาชนรูจ้กั น�าไปสูก่ารปฏิบตั ิใช้เป็นหลกัพืน้ฐานในการด�ารงชวิีต

 3.2	ด้านความม่ันคง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินช่วยดแูลไม่ให้มกีารใช้ความรนุแรง ไม่ใช้อาวุธ และกฎหมู ่แต่ให้ปฏิบตัิ
ตามหลกัการของกฎหมาย ใช้ขัน้ตอนในการเจรจาและสญัญาประชาคม เพ่ือมใิห้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน สงัคมก็จะสงบสขุและน�ามา
ซึง่ความปรองดอง

 3.3	ด้านความสงบเรยีบร้อย ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินช่วยกันเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ เพราะหากประเทศไทยตกอยู่ใน 
กลุ่มประเทศผู้ค้ามนุษย์ ก็จะมีผลกระทบต่อการเพ่ิมข้ึนของอาชญากรรมและความถดถอยเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการท่องเท่ียว จงึต้องบรูณาการการท�างานร่วมกันกับต�ารวจและส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องในพ้ืนทีเ่พ่ือการป้องกัน 

 3.4	 การรักษาความสะอาดในแม่น�้าและคูคลอง และก�าจัดผักตบชวา รัฐบาลให้กรมการปกครองเป็นหน่วยจัดต้ังชมรม 
คนรกัน�า้ ให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินรบัผดิชอบในการเสนอขอรบังบประมาณจากรฐับาลในการจดัซือ้เรอืและจดัสรรค่าเบ้ียเลีย้ง

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกแห่งเพ่ือน�าไปด�าเนินการ
เก็บเลก็อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือมใิห้ก่อให้เกิดปัญหา จงึขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีเรือช่วยกันเก็บเล็กอย่างต่อเน่ืองและ
บูรณาการการท�างานร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
แม่น�า้สะอาด

 ในอนาคต องค์กรการจัดการน�้าเสีย จะโอนมาอยู่กับ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งหลักการตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 คือ ทุกครัวเรือนต้องบ�าบัดน�้าเสียให้อยู่ใน
เกณฑ์ก่อนท้ิงลงไปในแหล่งน�า้ แต่เดมิได้วางแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย  
และเดินระบบ (Operate) โดยกระทรวงมหาดไทยจะท�า 
แผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากรฐับาล  
ซึง่ขณะนีไ้ด้มกีารค�านวณแล้วว่า ในประเทศไทยควรจะมรีะบบ
บ�าบดั น�า้เสยีก่ีแห่ง ในพ้ืนท่ีใดบ้าง และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างองค์กรการจัดการ 
น�า้เสยีหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 3.5	ขยะมลูฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องใช้
หลกัการ 3Rs : (Reduce Reuse Recycle) ในการลดและคดัแยก
ขยะมลูฝอยในพ้ืนที ่ท้ังนี ้ให้ถือปฏบิตัติามพระราชบัญญัตริกัษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ส�าหรับกฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่า
ธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจดัการสิง่ปฏกูิล
และมลูฝอย พ.ศ. .... และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งการ 
คัดแยก เก็บ ขนและก�าจดัมลูฝอย การหาผลประโยชน์จากมลูฝอย 

4. การปฏบิตังิานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย (ร่วมกับกรมอ่ืนในสงักัดกระทรวงมหาดไทย) 

   4.1	พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญัตผิงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 ทีม่ผีลใช้บังคับ หากม ี
อคัคีภยัเกิดขึน้ในพ้ืนทีแ่ละประกาศให้เป็นพ้ืนทีค่วบคมุอาคาร 9 ประเภท แต่ถ้าไม่ประกาศก็จะมอีาคารควบคมุอยู่ 4 ประเภท ดงันัน้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมหีน้าทีต้่องเข้าไปตรวจสอบ หากสภาพอาคารช�ารดุเสีย่งต่อความปลอดภยั ให้แจ้งเจ้าของอาคารซ่อมแซมทนัที 

    4.2	 กรณภียัพบิตัเิกิดขึน้ในพ้ืนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมรีะบบจดัการก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั  
ดงันัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องตรวจสอบอปุกรณ์และซ่อมแซมอปุกรณ์ให้มคีวามพร้อมในการปฏิบติัอยู่เสมอ รวมท้ังบูรณาการ
ความร่วมมอืกับป้องกันภัยจงัหวัด  

    4.3	สนิค้าหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) ม ี80,000 ชิน้ ทัว่ประเทศ แต่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 10,000 ชิน้ ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินช่วยส่งเสรมิการพัฒนาและจดัหาตลาด 

 4.4	ท่ีสาธารณประโยชน์ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดแูลอยู ่ขออย่าให้มปัีญหาในเรือ่งของเอกสารสทิธ์ิทบัซ้อน
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การสนับสนุนการจดังานพระราชพธีิ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก�าหนดขึ้นระหว่างวันท่ี 
25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี และร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
อย่างหาท่ีสุดมิได้ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จึงขอเชญิชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกันจัดกิจกรรมเพือ่เป็นการ
ถวายความอาลยัแด่พระองค์ท่าน ดงัน้ี

ล้านดวงใจพับดอกไม้จันทน์

ปลูกดาวเรืองถวายความอาลัย

เตรียมกระถางใส่ดินลงไป 
และรดน�้าให้ดินชุ่มชื่นทิ้งไว้ 
1 คืน

น�าต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน  
(นบัจากวนัเพาะเมลด็) โดยแยก 
ต้นกล้าให้มีวสัดุเพาะ หรอืดนิ 
หุ้มติดรากมาด้วย เพือ่ป้องกัน
รากกระทบกระเทือน น�ามาปลกู 
ในแต่ละหลุม แต่ละกระถาง 
ท่ีเตรียมไว้ รดน�า้ให้ชุม่

สปัดาห์แรกควรรดน�า้ เช้า - เย็น  
จากน้ัน สัปดาห์ต่อไป รดน�้า
เช้า หรอืเย็นอย่างเดยีวได้

เม่ือดาวเรอืงอายุ 15 - 25 วนั 
ใส่ปุย๋ลงไป และก็รอให้ต้นดาว
เรอืงออกดอก 

ถ้าเริม่ปลกูต้ังแต่หลงัวันที ่15 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป ดอกดาวเรอืงกจ็ะบานสะพรัง่ในช่วงพระราชพิธี และจะบานนานกว่า 3 สปัดาห์

ร่วมกันปลกูดอกดาวเรอืงเพ่ือให้ออกดอกและบานสะพรัง่ตัง้แต่วนัที ่20 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมวีธีิการง่ายๆ ดงันี้ 

1 2 3 4

เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มส่ีวนร่วมในการถวายความอาลยั
และแสดงความจงรกัภกัดีอย่างทัว่ถึงโดยน�าเอาวัสดธุรรมชาติในท้องถ่ิน  
เช่น ใบตองแห้ง กาบกล้วย ผักตบชวา หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีสามารถน�ามา
ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ได้ 

ความหมายของดอกไม้จันทน์ เป็นดอกไม้ไทยพบเห็นทั่วไป  
หากน�าวัสดเุหลอืใช้มาท�าจะสวยงาม อ่อนหวาน ลกัษณะคล้ายของจรงิ 
คงความเป็นไทย อยู่บนพ้ืนฐานความประหยัดตามค�าสอนเรือ่งเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช

รูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อาทิ ลักษณะดอกบานชื่น  
ดอกจ�าปา ดอกกล้วยไม้ ดอกดารารตัน์ ดอกบวัสาย กุหลาบ พุดซ้อน ฯลฯ 
ซึง่ลวดลายของดอกไม้จนัทน์ผ่านการพิจารณาจากส�านักพระราชวังแล้ว

คลิก!! เพ่ือชมการสอน 
พับดอกไม้จันทน์รูปแบบต่างๆ

คลิก!! เพ่ือชมหนังสือส่ังการเร่ือง เตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่ 

ข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำา) : LSEP

ประจำาปีงบประมาณ พศ. 2560

1. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน / ชุมชน
 จ�านวน อปท. ทั้งหมด 7,776 แห่ง ประกอบด้วย  
  เทศบาลนคร  30 แห่ง   
  เทศบาลเมือง  178      แห่ง 
  เทศบาลต�าบล  2,233 แห่ง 
  องค์การบริหารส่วนต�าบล 5,334 แห่ง 
  เมืองพัทยา  1 แห่ง

 จ�านวนประชากร 51,378,252 คน แยกเป็น ชาย จ�านวน 25,384,444 คน หญิง จ�านวน 25,993,808 คน

 จ�านวนครัวเรือน 17,693,147 ครัวเรือน 

 จ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 74,536 หมู่บ้าน/ชุมชน 

 พื้นที่ทั้งหมด 239,954,337 ไร่ 

 (ข้อมลูจ�านวนประชากร/ครวัเรอืน/หมูบ้่าน จากฐานข้อมลูของกรมการปกครอง ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 จ�านวน 65,931,550 
คน/21,326,000 ครัวเรือน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ: พ.ศ. 2558) /75,032 หมู่บ้าน ตามล�าดับ แต่การส�ารวจข้อมูล LSEP ส�ารวจจาก 
อปท. 7,776 แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ซึ่งมีหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งหมด 85,321 แห่ง แต่ อปท. 
บันทกึข้อมลูของหมูบ้่านและชมุชนทัง้หมด จ�านวน 85,122 แห่ง ส�าหรบัข้อมลูจ�านวนหมูบ้่าน/ชุมชน 74,536 แห่งนัน้ คอืหมูบ้่าน/ชมุชน
ที่บันทึกข้อมูลครบทุกด้าน)

2. ข้อมูลด้านการเกษตร

ในเขตชลประทาน

จ�านวนครัวเรือน
นาปี

จ�านวนไร่ 
นาปี

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่) นาปี

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) นาปี

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่) นาปี

1,002,032 11,990,049.42 1,743.38 6,796.46 10,079.27

จ�านวนครัวเรือน 
นาปรัง

จ�านวนไร่ นาปรัง ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก./ไร่) นาปรัง

ต้นทุนการ ผลิตเฉลี่ย 
 (บาท/ไร่) นาปรัง

ราคาขาย โดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) นาปรัง

347,800 4,794,080.35 1,354.88 5,655.44 8,639.45

ความเป็นมาของ LSEP
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย ด�าเนินการจัดท�าแบบส�ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท�าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน�้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อมูลปัญหา 
ความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพ่ือจะได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดการน�้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภคไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559
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นอกเขตชลประทาน

จ�านวนครัวเรือน
นาปี

จ�านวนไร่ 
นาปี

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่) นาปี

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) นาปี

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่) นาปี

3,950,286 44,068,327.98 2,369.11 7,429.11 11,195.76

จ�านวนครัวเรือน
นาปี

จ�านวนไร่ 
นาปี

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก./ไร่) นาปรัง

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) นาปรัง

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่) นาปรัง

241,260 3,191,353.19 740.78 5,191.58 7,921.15

ท�านา 5,541,378 ครวัเรอืน 64,043,810.94 ไร่

ท�าสวน 1,238,358 ครวัเรอืน 5,929,656.81 ไร่

ท�าไร่ 3,171,870 ครวัเรอืน 65,467,731.63 ไร่

3. ข้อมูลแหล่งน�้าทางการเกษตร จ�านวน 460,125 แห่ง แยกเป็น

 3.1 แหล่งน�้าธรรมชาติ  

แม่น�า้ 43 (สาย) ไหลผ่าน 14,374 หมูบ้่าน

ห้วย/ล�าธาร 44,471                 แห่ง

คลอง 42,233                 แห่ง

หนอง/บงึ 33,068                 แห่ง

น�า้ตก 1,663                   แห่ง

 3.1 แหล่งน�้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  

แก้มลงิ 1,912                   แห่ง

อ่างเก็บน�า้ 10,425                 แห่ง

ฝาย 37,941                 แห่ง

สระ 195,226               แห่ง

คลองชลประทาน 17,911                 แห่ง

บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 75,232                 แห่ง 

มแีหล่งน�า้ทางการเกษตร (เพียงพอ) 30,667 หมูบ้่าน คดิเป็นร้อยละ 41.14 ของจ�านวนหมูบ้่าน/ชมุชนทัง้หมด

มแีหล่งน�า้ทางการเกษตร (ไม่เพียงพอ) 43,869 หมูบ้่าน คดิเป็นร้อยละ 58.86 ของจ�านวนหมูบ้่าน/ชมุชนทัง้หมด

เดอืนทีม่นี�า้ทางการเกษตรไม่เพียงพอมากทีส่ดุเรยีงตามล�าดับ ได้แก่ เดอืน เมษายน มนีาคม และพฤษภาคม

4. ข้อมูลแหล่งน�้ากิน น�้าใช้ (หรือน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค) จ�านวน 268,546 แห่ง ได้แก่

บ่อบาดาลสาธารณะ 57,563                 แห่ง

บ่อน�า้ตืน้สาธารณะ 75,714                 แห่ง

ประปาหมูบ้่าน (ของ อปท.) 75,301                 แห่ง (มใีช้ 54,329 หมูบ้่าน)

ประปาหมูบ้่าน (ของ กปภ.) 14,501                 แห่ง/หมูบ้่าน

แหล่งน�า้ธรรมชาติ 45,467                 แห่ง

มแีหล่งน�า้เพ่ือการอปุโภค บรโิภค (เพยีงพอ) 41,755 หมูบ้่าน คดิเป็นร้อยละ 56.02 ของจ�านวนหมูบ้่าน/ชุมชนทัง้หมด

มแีหล่งน�า้เพ่ือการอปุโภค บรโิภค (ไม่เพียงพอ) 32,781 หมูบ้่าน คดิเป็นร้อยละ 43.98 ของจ�านวนหมูบ้่าน/ชุมชนทัง้หมด

เดอืนทีม่นี�า้อปุโภค-บรโิภคไม่เพียงพอมากทีส่ดุเรยีงตามล�าดบั ได้แก่ เดือน เมษายน มนีาคม และพฤษภาคม

5. ความต้องการในการท�าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้านชุมชนเสนอ

ด้านการเกษตร 148,251โครงการ ร้อยละ 39.05 ของ
โครงการทั้งหมด

บรรจุในแผนฯ 
57,893 โครงการ

ไม่ได้บรรจใุนแผนฯ 
90,358 โครงการ

ด้านแหล่งน�้า 
อุปโภค – บริโภค

โครงการ 69,740 ร้อยละ 48.81 ของ 
โครงการทั้งหมด

บรรจใุนแผนฯ 
34,038 โครงการ

ไม่ได้บรรจใุนแผนฯ 
35,702 โครงการ

ด้านแหล่งน�้า         
ทางการเกษตร

88,949 โครงการ ร้อยละ 53.94 ของ
โครงการทั้งหมด

บรรจใุนแผนฯ 
47,980 โครงการ

ไม่ได้บรรจใุนแผนฯ 
40,969 โครงการ

รวม 306,940 - บรรจใุนแผนฯ  
139,911 โครงการ 
(คดิเป็น 45.58 %)

ไม่ได้บรรจใุนแผนฯ 
167,029 โครงการ 
(คิดเป็น 54.42 %)

6. การใช้ประโยชน์จากข้อมูล LSEP

 6.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประมวลผลข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลเพ่ือจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน�้า) ประจ�าปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เมนูข้อมูลสารสนเทศ หัวข้อ ข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 

 6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าดูข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เพ่ือพิจารณาจัดท�าแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณ และความต้องการของประชาชน โดยอาจเป็นจัดท�าแผน 
เร่งด่วนส�าหรับแก้ปัญหาระยะสั้นในฤดูแล้ง และการจัดหา/ปรับปรุง แหล่งน�้าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค เพ่ือให้มี
ประชาชนมีน�้ากินน�้าใช้ในระยะยาวต่อไป

 6.3 หน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าดูและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เพ่ือประกอบการวางแผน/จัดท�ายุทธศาสตร์ รวมท้ัง 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในระดับพ้ืนท่ี กลุ่มพ้ืนท่ี จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันภาคเอกชนก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือจัดท�าโครงการในลักษณะที่เป็น 
ความร่วมมือแบบกลไก “ประชารัฐ” เพ่ือช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน หรือจัดท�าโครงการในลักษณะของการ 
คืนก�าไรสู่สังคมให้แก่พื้นที่ที่ขาดแคลนน�้า

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น (สผถ.)

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.)
โทร. 02-2419000 ต่อ 2121-4
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ท้องถิน่พอเพยีง

ความเป็นมาของโครงการฯ 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2559 เห็นชอบ 

ตามทีน่ายกรฐัมนตรเีสนอว่า ในปี 2559 ม ี2 โอกาสอนัเป็น
มหามงคล คอื วนัที ่9 มถุินายน 2559 เป็นวันทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี 
และวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ครบ 84 พรรษา  
จึงเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส 
อันเป็นมงคลดังกล่าว เพ่ือให้คนในชาติได้แสดงออกถึง 
ความจงรกัภักดโีดยพร้อมเพรยีงกัน

2. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจดัท�าโครงการ “รกัน�า้ รกัป่า 
รกัษาแผ่นดนิ” โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชปณิธาน
ของท้ังสองพระองค์ในการอนุรักษ์ป่าและแหล่งน�้าให้คงอยู่ 
อย่างย่ังยืน และการพัฒนาแหล่งน�้าเพ่ือการเพาะปลูกและ
การอปุโภค บรโิภค เพ่ือเฉลมิพระเกยีรต ิ ท้ังยงัเป็นการสร้าง
จิตส�านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนในการอนุรักษ์ป่า และ
แหล่งน�า้ ตลอดจน “บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ” แก่ประชาชนให้มี
คณุภาพชวิีตทีด่ตีามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาในการด�าเนินโครงการฯ
 ตัง้แต่วนัที ่9 มถุินายน 2559 ถึงเดอืนธันวาคม 2560 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเจ้าภาพในการประสาน
ความร่วมมือกับภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาชน ด�าเนินโครงการในลักษณะประชารัฐ ภายใต้ 
การบรหิารงานของผูว่้าราชการจงัหวดั และนายอ�าเภอ

“รักน�้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”

เป้าหมายของโครงการฯ 
1. ปรับปรุง บ�ารุงรักษา และพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการ 
พิจารณาสนับสนุนและน�าโครงการอันเ น่ืองมาจาก 
พระราชด�าริไปปรับปรุง พัฒนา และขยายการด�าเนินการ 
ให้เกิดผลเป็นรปูธรรม

2. จัดหาน�้าอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอและท่ัวถึงตลอดปี  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหมู่บ้านท่ีไม่มีประปา 881 หมู่บ้าน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการสร้างภาชนะกักเก็บน�า้
ขนาดใหญ่ (Water Bank) เพ่ือเป็นแหล่งน�า้สาธารณะส�าหรบั
อปุโภค บรโิภค 

3. สร ้างและพัฒนาแหล่งน�้าในพ้ืนที่ขาดแคลนและพ้ืนที ่
แห้งแล้งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการอปุโภค บรโิภค 
และการเกษตร เช่น ก่อสร้างฝายกักเก็บน�า้ แก้มลงิ สระน�า้
สาธารณะ หรอืการพัฒนาแหล่งน�า้อืน่ๆ 

4. ปลูกต้นไม้ รกัษาสมดุลธรรมชาติ ในบรเิวณสถานท่ีปฏบิตังิาน  
บ้านเรือน ที่สาธารณะ ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานท่ี 
ท่ีหน่วยงานก�าหนด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความร่มรื่น และ 
ความสวยงามในพ้ืนที่

โครงการ

ผลส�าเร็จของโครงการฯ 
(ณ เดือนพฤษภาคม 2560) 

1. การปรบัปรงุ บ�ารงุรกัษา และพัฒนาโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จ�านวน 
438 โครงการ

2. จัดหาน�้าอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอและท่ัวถึงตลอดปี  
จ�านวน 1,919 โครงการ แยกเป็น

 2.1 หมูบ้่านท่ีไม่มปีระปา 881 หมูบ้่าน จ�านวน 1,154 โครงการ

 2.2 หมูบ้่านทัว่ไป จ�านวน 765 โครงการ

3. สร ้างและพัฒนาแหล่งน�้าในพ้ืนที่ขาดแคลนและพ้ืนที ่
แห้งแล้ง จ�านวน 1,061 โครงการ

4. ปลกูต้นไม้ เพ่ือรกัษาสมดลุธรรมชาต ิจ�านวน 7,506,810 ต้น

หน่วยงานรบัผดิชอบ
ส่วนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (สผถ.) กองพัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถ่ิน (กพส.)

โทร. 02-2419000 ต่อ 2121-4

ในฐานะท่ีท่านมีความเชี่ยวชาญด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านมองเห็นความ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างไรบ้าง เช่น การให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดท�าแผน  
การก�าหนดยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การปรบัปรงุแก้ไขแผนพฒันา 
ท้องถ่ินตลอดจนการน�าแผนพฒันาท้องถิน่ไปใช้1

 ความก้าวหน้าของกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินมีตามล�าดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรใน 
การจดัท�าแผนเป็นลกัษณะไตรภาค ีประกอบด้วย ท้องถ่ิน ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องและภาคประชาชน เข้ามาระดมสมองใน
การบรหิารจดัการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน สิง่ส�าคญัของการวางแผนคอืการมส่ีวนร่วมของประชาชน การท�าประชาคม องค์กร 
ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ สิ่งที่เป็นหัวใจส�าคัญของการจัดท�าแผน คือ 1. การใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล  
ต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งข้อมูลระดับปฐมภูมิ (จากท้องถ่ินเอง) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (จากหน่วยงานอื่น) ซึ่งต้องน�ามา
วิเคราะห์โดยใช้กระบวนการทางวชิาการเพ่ิมเตมิ ไม่ใช้ประสบการณ์เพียงอย่างเดยีว 2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ท�าให้เกิดการยอมรับการเป็นเจ้าของ (พ้ืนที่/โครงการ/กิจกรรม) ร่วมกัน 3. การบูรณาการกับแผนระดับต่างๆ เช่น  
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิแผนของกลุม่จงัหวัด แผนของจงัหวัด รวมท้ังแผนชมุชน/
หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถ่ินจึงต้องเชื่อมโยงเอาสาระส�าคัญของแผนในระดับต่างๆ มาสู่การปฏิบัติในระดับท้องถ่ินให้ได้  
4. แนวคดิของการพฒันาท่ีย่ังยนื คอื ท�าอย่างไรท�าให้สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม ขับเคล่ือนไปพร้อมๆ กัน
อย่างสมดลุ ซึง่แผนพัฒนาท้องถ่ินทีส่มบรูณ์จะช่วยตอบโจทย์นีไ้ด้ 

 DLA e-Magazine ฉบบัน้ี คณะท�างานฯ ได้รบัเกียรติ
จากท่านธนา ยันตรโกวทิ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น (ด้านนโยบายและแผน) และประธานคณะท�างานจัดท�า
วารสาร DLA e-Magazine ที่พวกเราชาวท้องถิ่นได้ติดตาม
อ่านมา 2 ฉบับแล้ว ท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องขยะกับ 
น�้าเสีย และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งมีประเด็นค�าถาม - ค�าตอบ ที่น่าสนใจ ดังนี้

คนเด่น/คนเก่ง งานท้องถิน่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรปรบัปรงุ
วิธีคิด วิธีการบริหารจัดการ อย่างไร  
เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล
ในการขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0 เพือ่
การพฒันาอย่างย่ังยนื

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรับปรุง
แนวคิดใหม่ เพ่ือน�าไปสู่วิธีการท�างานแบบใหม่ การขอเพ่ิม 
งบประมาณหรอือตัราก�าลงั อาจไม่ใช่การตอบโจทย์ทีแ่ท้จรงิของ
การท�างานในยคุ 4.0 ความหมายของประเทศไทย 4.0 ทีแ่ท้จรงิ 
คอื ท�าน้อย ให้ได้มาก ท�าน้อยลงเพราะรูจ้กัใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการปฏิบัติงาน หรือท�าน้อยลงเพราะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
มาช่วยเพ่ิมมูลค่า ใช้ระยะเวลาลดลง ได้ผลสัมฤทธ์ิดีกว่าหรือ
มีมูลค่ามากกว่าเดิม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็สามารถ 
จัดท�าองค์ความรู ้เหล่าน้ี และถ่ายทอดภายในชุมชนได้เอง 
ตัวอย่างเช่น การช�าระภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผ่านระบบของธนาคาร ก็ท�าให้ประชาชนได้รบัความสะดวกและ 

3 4 ข้อคิดดีๆ เก่ียวกับการน้อมน�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ใน
ครอบครวั ชมุชนและในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

เดอืนมถินุายน มวีนัส�าคัญคอืวนัสิง่แวดล้อมโลก ท่านมีข้อห่วงใยเก่ียวสภาพสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีรบัผดิชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างไรบ้าง และท่านเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องจดัการอย่างไร

 จากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติปี 2535 ท่ีกรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล และ 
เจ้าฟ้าหญิงจฬุาภรณ์ฯ เสดจ็เข้าร่วมการประชมุด้วย นับเป็นจดุเริม่ของประเทศไทยท่ีน�าเอาแนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืน

2

  กระทรวงมหาดไทยมีโนบายท่ีจะส่งเสริม 
ให้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนเป็น 
วิถีชีวิต (way of life) ดังน้ัน การท�าความเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพียงแค่ทฤษฎี สามารถตอบได้ อธิบายได้
จึงไม่เพียงพอ ค�าตอบสุดท้าย คือ ต้องน�าไปปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ�าวัน ปฏิบัติได้จริงในการท�างานขององค์กร สิ่งที่ต้อง
รณรงค์ร่วมกัน คือ ต้องสร้างความรูค้วามเข้าใจให้ตรงกันเสยีก่อน 
ส่วนวิธีปฏิบติัก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบคุคล หรอืแต่ละ
องค์กร ตัวอย่างเช่น ความพอเพียงของคนท่ีมีรายได้น้อยกับ
ความพอเพียงของคนท่ีมีรายได้มากย่อมมีความแตกต่างกัน  
จงึต้องประยุกต์ใช้ให้เกิดความพอด ีเทศบาลต�าบลปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ เป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการน�าเอาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรหิารจดัการองค์กร 
แสดงให้เห็นว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิใช่เป็นเพียง
ทฤษฎี แต่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง จึงอยากฝากให้ผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน ได้น้อมน�าเอาศาสตร์ของพระราชา ลงไปสู่วิถีชีวิต 
ของประชาชน ชมุชน สงัคมและสบืทอดต่อไปยังรุน่ลกูรุน่หลาน  
เพ่ือเป็นสริมิงคลแก่ชวิีตต่อไป

กลบัมาใช้ในการพัฒนาประเทศ มคี�าพูดจากการประชมุ “think globally act locally” ซึง่หมายถงึ ห่วงใยโลกกว้าง สรรสร้างท้องถิน่  
โดยนัยหมายถึง ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมจะเริม่ต้นมาจากท้องถ่ินเลก็ๆ ดงัน้ัน การจะแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมในระดบัโลกต้องเริม่ต้นจากการ
จดัการในท้องถ่ินเลก็ๆ ก่อน ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีท้องถ่ินเผชญิอยู่มมีากมาย แต่ท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในประเทศไทย คือ ขยะ กับน�า้เสยี 
ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติด้วย ระดับนโยบายวางแผนจัดการขยะหลายรูปแบบ เช่น road map ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม แผนจดัการขยะมลูฝอยและขยะอนัตราย 5 ปี และแผนปฏบิติัการประเทศไทยไร้ขยะ 1 ปี  ซึง่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
มบีทบาทในการน�าไปสูก่ารปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย ได้แก่ พระราชบญัญัตริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอี�านาจและหน้าท่ีทีจ่ะต้องปฏิบตั ิดงันี ้1. มหีน้าทีส่ร้างจติส�านกึของประชาชน
ให้รูจ้กัการจดัการขยะ/คดัแยกขยะ/การน�าหลกั 3R ใช้น้อย ใช้ซ�า้ ใช้ใหม่ มาใช้ในการจดัการขยะท่ีต้นทางหรอืท่ีครวัเรอืน 2. มอี�านาจ 
ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ มาบังคับใช้เร่ืองการจัดการขยะ 3. มีหน้าท่ีจัดเก็บ/ขนย้าย/ก�าจัดขยะ ซึ่งจะมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
เพ่ิมเตมิให้เป็นมาตรฐาน 4. ต้องส่งเสรมิและสร้างกระบวนการท�างานร่วมกับเอกชนหรอืหน่วยงานอืน่ๆ เพ่ือให้การจดัการขยะเปลีย่นเป็น
มลูค่าและคณุประโยชน์ให้ได้มากทีส่ดุ เช่น เปลีย่นขยะเป็นเชือ้เพลงิหรอืพลงังาน หรอืน�าขยะไปถมท่ี เป็นต้น ซึง่กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ินจะได้จดัท�าคูม่อืและซกัซ้อมแนวปฏบิติัให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองต่อไป

รวดเรว็เพ่ิมขึน้ น่ีเป็นผลจากใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในระบบการเงนิ ซึง่กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ินได้พยายามที่จะ
ถ่ายทอดแนวคิดน้ีลงไปสู่ผู้บริหารและ
ฝ่ายประจ�าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้ริเร่ิมการพัฒนา ให้ความส�าคัญกับ 
การเรยีนรูแ้ละใช้เทคโนโลยีเพ่ิมขึน้

จบักระแสโลก

เพรำะเรำไม่เปลี่ยน โลกจึงต้องเปลี่ยน

 เมื่อวันท่ี 18 เมษายนเป็นต้นมา สภาพแวดล้อมโลกเผชิญกับ 
ภาวะ Climate change อีกระดับ ซึ่งถือว่าบรรยากาศโลกมีความหนาแน่น
ของคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นประวัติการณ์ถึง 410 ppm (ค่า ppm ย่อ 
มาจาก Part Per Million หมายถงึ 1 ในส่วน 1,000,000 นยิมใชต้วงสสาร  
เช่น ปรมิาณสารพิษในน�า้) 

 แม้ความแตกต่างระหว่างตัวเลข 400 กับ 
410 จะไม่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน 
ในธรรมชาติ แต ่มันก็น�าเสนอข ้อมูลทางตัวเลข 
ท่ีนักวิทยาศาสตร์สามารถคาดคะเนสถานการณ์ของ 
สิง่แวดล้อมในอนาคตได้ 

 ข ้อสันนิษฐานใหญ่ๆ ของปรากฏการณ์
คาร ์บอนไดออกไซด ์ทะลุปรอท น ่าจะเกิดจาก  
“เอลนีโญ” (El Niño) ท่ีกระตุ้นให้มหาสมุทรคาย CO2  

สู่ชั้นบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้นในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และ 
อีกปัจจัยที่รู ้ๆ กันอยู่ คือการผลาญพลังงานฟอสซิล 
โดยกากของเสยีจากการเผาไหม้

 ตวัเลขนีก้ระตุน้ให้ประเทศสมาชกิในข้อตกลง
สิง่แวดล้อมปารสี (Paris Climate Agreement) พยายาม
ควบคุมให้มีการใช้พลังงานฟอสซิลในประเทศเพียง  
25% (หรอืน้อยกว่านัน้) ภายในปี 2100 

 หลายประเทศท�าแล้ว อย่างเยอรมันวางแผน
ลดใช้เครื่องจักรในการเผาไหม้ทั้งหมดในปี 2030 
สหรัฐอเมริกาอัดฉีดทุนวิจัยและพัฒนาพันล้านเหรียญ
เพ่ือพลงังานทดแทนเป็น Road-map 20 ปี และองักฤษ
มวัีน “งดใช้พลงังานถ่านหิน” เป็นครัง้แรกในรอบ 135 ปี 
ตัง้แต่ยคุปฏวัิตอิตุสาหกรรมเป็นต้นมา

โลกมีระดับ CO2 แตะระดับใหม่ที่ 410 ppm แล้ว 
มำกที่สุดในประวัติศำสตร์สิ่งแวดล้อมของมนุษย์

 สถาบนั Scripps Institution of Oceanography เผยให้เหน็กราฟ
มลภาวะทีไ่ต่ระดบั “เรว็กว่าทีค่ดิไว้” ท้ังๆ ที ่ ปีท่ีแล้ว โลกเพ่ิงข้ามหมดุหมาย 
ที่ 400 ppm ไปหยกๆ เป็นสัญญาณท่ีเตือนว่า เราก�าลังเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ 
ทีห่ายนะทางสิง่แวดล้อมไปเรว็มาเรว็

ท่ีมา	:	https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/14 15 



ท้องถิน่อนิเตอร์

ปี 2560 ครบรอบ 50 ปี 
ของกำรก่อตั้งสมำคมประชำชำติเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออำเซียน

 50 ปีของการผ่านร้อนผ่านหนาว 
เผชิญท้ังอปุสรรคและความเจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้า ความท้าทายท้ังจากปัญหาท่ีเกดิข้ึน 
ภายในอาเซียนเองและปัจจัยต่างๆ จาก
ภายนอก รวมถึงกระแสการเมืองโลกท่ี 
ร้อนแรง ความร่วมมือของอาเซียนที่ยืน 
อยู่บนความแตกต่างหลากหลายได้กลาย
เป็นแก่นแกนหลักในการด�าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของชาตสิมาชิกท้ัง 10 ประเทศ 
และเป็นฐานอนัมัน่คงส�าหรับความร่วมมอื
ระหว่างอาเซียนกับประเทศต่างๆ รวมถึง
องค์การระหว่างประเทศในโลกอกีด้วย

ความร่วมมือของอาเซียนในอดีต :	 อยู่บนหลักการ	
3	ซ	ีคอื	Consensus	หรอืฉนัทามต	ิConsultation	หรือ
การปรกึษาหารอื	และ	Cooperation	หรอืความร่วมมอื
ระหว่างกัน	 ขณะที่ในยุคใหม่นี้อาเซียนก็ยังคงยึดมั่นใน
หลักการ	 3	 ซี	 เช่นเดิม	แต่ได้กลายเป็น	Connectivity	
หรือความเชื่อมโยง	Community	 หรือประชาคม	และ	
Centrality	 หรือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนใน 
การผลักดันความร่วมมือต่างๆ	 ท่ีมีอยู่	 ปัจจุบันอาเซียน
เป็นประชาคมทีม่คีนกว่า	620	ล้านคน	ซึง่เป็นประชาคม
ทีม่คีวามหมายมาก	และมบีทบาทสงู	ทัง้ยังเป็นประชาคม
ทีม่วิีสัยทศัน์และมพีลงัทีจ่ะร่วมมอืกับกลุม่ประเทศต่างๆ	
ในภมูภิาคอืน่ๆ

อาเซียนในโลกปัจจบุนั :	อาเซยีนต้องปรบัตวัเพ่ือรับมอื
กับความไม่แน่นอนและความท้าทายต่างๆ	ที่ส่งผลให้ 
บทบาทของเวทีพหุภาคีที่ตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลก 
คร้ังท่ี	 2	 สั่นคลอนและลดบทบาทลง	 ถือได้ว่าระบบ
พหุภาคีก�าลังถูกโจมตี	 โดยโลกก�าลังก้าวสู่ความเป็น
เอกภาคนิยม	 (unilateralism)	 ที่สนใจแค่ประโยชน์ 

ของตนเอง	ด้วยเหตน้ีุ	อาเซยีนจงึทวีความส�าคญัมากขึน้	
และมีบทบาทในการรักษาอธิปไตยของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและเอเชยีใต้

ความท้าทายของอาเซียนท่ีก้าวเข้าสู่ปีท่ี 50 :	 คือ	
การยึดมั่นในข้อตกลงต่างๆ	 ท่ีมีและพันธกรณีระหว่าง
กันเพ่ือท�าให้ประชาคมอาเซียนก้าวหน้าต่อไปสมกับ
เจตนารมณ์		หลายคนอาจมองว่าเมือ่ก้าวเข้าสูก่ารรวมตวั 

ท่ีมา : มตชินออนไลน์

เป็นประชาคมอาเซียน	 แต่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น	 
ในความจริงแล้วการเป็นประชาคมไม่ได้หมายความว่า
จะต้องมกีารเปลีย่นแปลงในทันที	สิง่ส�าคญัคอืการปรบั
โครงสร้างและเจตนารมณ์ของประเทศต่างๆ	 จะต้อง 
เดินหน้าต่อไป	 ประชาชนและทุกภาคส่วนในอาเซียน	
ไม่ว่าภาครฐั	ภาคธุรกิจ	และประชารฐั	จะต้องรบัรูเ้ก่ียว
และท�าความเข้าใจกับอาเซียนมากข้ึนเรื่อยๆ	 รวมท้ัง
ผลกัดนัความร่วมมอืในทัง้	3	เสาหลกั	คอื	การเมอืงและ
ความมัน่คง,	เศรษฐกิจ	และสงัคมและวัฒนธรรม	ให้เกิด
เป็นรูปธรรมและเป็นพลังตามวิสัยทัศน์อาเซียน	 2025	 
ทีผู่น้�าประเทศได้ให้การรบัรองไปแล้ว	ความเป็นหน่ึงเดยีว
ของอาเซียนเป็นกุญแจส�าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศไทย
มีประสิทธิภาพท่ีจะท�าตามค�าประกาศท่ีบรรจุไว้ใน
ปฏญิญาอาเซยีนด้วย

ส่ิงท่ีควรปรับเปล่ียน :	 อาเซียนจะต้องหันมาดูเรื่อง 
การสร้างเศรษฐกิจท่ียุตธิรรม	ว่าจะท�าอย่างไรให้เศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนโปร่งใส	 มีประสิทธิภาพ	 
มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน	มีความสามารถใน
การแข่งขัน	 และส�าคัญท่ีสุดคือ	 การมีความยุติธรรม	
(economic	justice)	ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

อาเซียนควรจะลงทุนด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยีและนวตักรรมให้มากขึน้	เพือ่ก้าวให้พ้นกับดกั 
ประเทศท่ีมรีายได้ปานกลาง	ส่วนประเดน็เรือ่งการลงทนุ	
อาเซียนควรจะลงทุนระหว่างกันมากขึ้น	 ส่งเสริมให้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	หรือเอสเอม็อ	ีลงทนุใน
ประเทศอาเซยีนมากขึน้	และต้องท�าให้อาเซยีนมสีภาวะ
ท่ีเอ้ือต่อการลงทุนจากต่างประเทศ	ขณะเดยีวกัน	เราต้อง 
ตระหนักว่าประชาธิปไตยเป็นปัจจยัส�าคญัของการเจรญิ
เติบโต	อาเซียนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับหลักการต่างๆ	
เพ่ือให้เป็นท่ียอมรบัในเวทีระหว่างประเทศ	อาทิ	การธ�ารง 
ไว้ซึง่หลกัธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	หลกัความรบัผดิชอบ 
ท�าให้ประชาชนรู ้สึกตื่นตัวกับสิทธิเสรีภาพของตน	 
ที่ส�าคัญคือ	 การเสริมสร้างและส่งเสริมให้อาเซียน 
เป็นอาเซยีนของประชาชน	ท�าให้ประชาชนทกุคนรู้สกึว่า 
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนและใช้ประโยชน  ์
จากอาเซยีนอย่างเตม็ที่

 คร่ึงศตวรรษของอาเซียน จะยังคงมีงาน 
อกีมากท่ีจะต้องท�าต่อไป เพือ่ให้อาเซียนเป็นประชาคม
ส�าหรับภูมิภาค ท่ีสร้างประโยชน์ ให้กับประชาชน 
อย่างแท้จริง
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สาระน่ารู้

หนังสือมาตรฐานการดำาเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท�า
หนงัสือมาตรฐานการด�าเนินงานศนูย์พฒันาเดก็เล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ให้มมีาตรฐานและมีคณุภาพเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น
ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยและตามศักยภาพ 
รายบุคคล ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์-จติใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มคีวาม
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งได้แจกจ่าย
ให้กับส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ท้องถิ่นอ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เป็นจ�านวน 30,000 เล่ม  
โดยหนังสือเล่มใหม่น้ีจะก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงาน 
ไว้ 6 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานท่ี 2 ด้านบุคลากร 
มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภยัของศูนย์พฒันาเดก็เล็ก มาตรฐานท่ี 4 
ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มาตรฐานท่ี 5 
ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสรมิสนบัสนนุ และมาตรฐาน 
ท่ี 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ให้ ใช ้แทนมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มเดิม

คลิก ! อ่านหนังสือฉบับเต็มได้ที่นี่

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมี
หลายรูปแบบและมีขนาดท่ีแตกต่างกัน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่รูปแบบท่ัวไปก็มีขนาดทีห่ลากหลาย โดยเทศบาล
ต�าบลหรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบลจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก 
จึงต้องอาศัยความร่วมมือโดยท�าความตกลงช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน หรือน�าทรัพย์สินงบประมาณมารวมกันจัดท�า 
บริการสาธารณะในรูปแบบการท�าสัญญาทางปกครอง  
คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท�า 
ความตกลงร่วมมือกันจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นเครือ่ง
มือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็ก สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละแห่งสามารถร่วมกันใช้ทรพัยากร
อย่างประหยัด คุม้ค่า และเพ่ิมศกัยภาพให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยท่ีไม่ส่งผลกระทบในเชงิโครงสร้างขององค์กร 
หรือหลีกเล่ียงการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าด้วยกันขึ้น

 ประกาศฉบับน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการก�าหนดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะสามารถจดัท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื
ขึน้ได้ วัตถุประสงค์ของบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื รปูแบบใน
การจดัท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื และการบรหิารงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื สทิธิและหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินคู่สัญญา การบริหารจัดการทรัพย์สิน การติดตาม 
ประเมนิผล และตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา และกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื แต่เนือ่งจากเพ่ิงจะมกีารประกาศใช้บังคับ จากการ
ศึกษาวิจัยโดยละเอียดมีประเด็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมรวม  
3 ประการ ดงันี้ 

(1) การก�าหนดความเป็นธรรมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่คูส่ญัญา 

 มข้ีอเสนอแนะว่า ในการท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
ควรค�านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รบัมากกว่าความเป็นธรรม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคู่สัญญา

(2) การถอนตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คู่สัญญาจากความร่วมมือระหว่างกันก่อนก�าหนด
ระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันเอาไว้จะสิน้สดุลง

 มข้ีอเสนอแนะว่า ในกรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คูส่ญัญาถอนตวัจากความตกลงจนเหลือเพียงแห่งเดียว สัญญา
ทางปกครองดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลง และในกรณีที่มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินคู่สญัญาเหน็ด้วยกับการยุตกิารด�าเนินการ
ลงเป็นเสียงข้างมาก ควรให้ถือว่ากรณีนี้เป็นข้อพิพาทที่เกิดข้ึน
ในการด�าเนนิการตามสญัญาทางปกครอง

(3) การยุตข้ิอพพิาทระหว่างคู่สญัญา 

 มข้ีอเสนอแนะว่า เห็นควรปรบัปรงุแก้ไขมาตรา 9 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ในการก�าหนดอ�านาจการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองเก่ียวกับสญัญาทางปกครองให้ใช้มอี�านาจวินิจฉยั
เฉพาะสัญญาทางปกครองระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 
(sub-ordinate administrative contract) และ ปรับปรุงมต ิ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่ 12 ธันวาคม 2549 เรือ่งแนวทางในการ
ด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ในส่วนที่ก�าหนดให้ 
ส่งเรื่องไปยังส�านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาเสนอต่อ 
คณะกรรมการช้ีขาดการยุติในการด�าเนินคดีแพ่งของส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยให้การด�าเนินการชี้ขาด
ข้อพิพาททางปกครองในเรือ่งสญัญาทางปกครองระหว่างองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในอ�านาจหน้าทีข่องผู้ก�ากับดูแล  

สัญญาทางปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ศึกษาแนวทางการทำาสัญญาทางปกครอง
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยนำย มำตรำ รัตนสกำววงศ์

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่
หมายเหต ุ: “บทความน้ีเป็นความเห็น หรอืข้อค้นพบ หรอืข้อเสนอแนะของผู้ศกึษา ไม่ผูกพนักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่”
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สัดส่วนพื้นที่ป่ำต่อพื้นที่ประเทศ ของประเทศในอำเซียน

พื้นที่ป่ำของประเทศในอำเซียน
อนิโดนเีซีย 
884,950 ตร.กม.

รัสเซีย 8.199 ล้าน ตร.กม. 
คดิเป็น 49.40% ของพืน้ท่ีท้ังประเทศ

โลกมีพื้นที่ป่ำ 39 ล้ำน ตร.กม. คิดเป็น 26.19% ของพื้นที่โลก

1
2
3
4
5

เมยีนมา 
430,560 ตร.กม.

มาเลเซยี 
195,200 ตร.กม.

ลาว 
170,000 ตร.กม.

ไทย 
147,620 ตร.กม.

6
7
8
9
10

เวยีดนาม 
123,000 ตร.กม.

กมัพชูา 
93,350 ตร.กม.

ฟิลิปปินส์ 
71,620 ตร.กม.

บรูไน 
2,780 ตร.กม.

สิงคโปร์ 
20 ตร.กม.

71.60% 63.64% 59.50% 51.56% 48.22% 46.46% 37.14% 29.00% 23.87% 3.00%

1
2
3
4

5

แคนาดา 4.916 ล้าน ตร.กม. 
คดิเป็น 49.42% ของพืน้ท่ีท้ังประเทศ

บราซิล 4.776 ล้าน ตร.กม. 
คดิเป็น 56.10% ของพืน้ท่ีท้ังประเทศ

สหรัฐอเมริกา 3.100 ล้าน ตร.กม. 
คดิเป็น 33.84% ของพืน้ท่ีท้ังประเทศ

จนี 2.083 ล้าน ตร.กม. 
คดิเป็น 21.83% ของพืน้ท่ีท้ังประเทศ

สัดส่วนพื้นที่ป่ำต่อพื้นที่ประเทศ ของประเทศในอำเซียน

พื้นที่ป่ำของประเทศในอำเซียน

โลกมีพื้นที่ป่ำ 39 ล้ำน ตร.กม. คิดเป็น 26.19% ของพื้นที่โลก

สัดส่วนพื้นที่ป่ำต่อพื้นที่ประเทศ ของประเทศในอำเซียน

พื้นที่ป่ำของประเทศในอำเซียน

ลาว มาเลเซยีเมยีนมา กมัพชูา บรูไน อนิโดนเีซีย เวยีดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

ประเทศที่มีพื้นที่ป่ำมำกที่สุด 5 อันดับของโลกประเทศที่มีพื้นที่ป่ำมำกที่สุด 5 อันดับของโลก

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
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