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รายงานผล
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้นาคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตาบลท่าโพธิ์ชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชยั และศึกษาดูงานนอกสถานที่จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดตาก

***********************
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย ได้จัดทาโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พนั ก งานองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ลู กจ้ าองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตาบลท่าโพธิ์ชัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร ภายในองค์กรทั้งในด้านทักษะการทางาน
และประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนามาประยุกต์ ใช้ในองค์กรและ
การรวมกลุ่มต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ภายในกลุ่มและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดภายในชุมชน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมและการทัศนศึกษาดูงาน ดังนี้
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า โพธิ์ ชั ย ได้ ด าเนิ น การจัด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึ ก อบรมจ านวน ๓ เรื่ อ ง ซึ่ งประกอบด้ ว ย คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลท่ าโพธิ์ ชั ย
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ประชาชนในเขตตาบลท่าโพธิ์ชัย
เรื่องที่ ๑ ฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน”
โดยวิทยากร สมาคมคนท้องถิ่นหนองกี่
(นายสุรินทร์ ราวพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบุกระสัง) นายกสมาคมคนท้องถิ่นหนองกี่
อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย
เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยสนองตอบต่อเปูาหมายที่
ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และเป็นแนวทางสาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จึงสมควรกาหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดังนี้
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย โดยกาหนดรูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอย
แบบศูนย์กาจัดขยะที่ได้รับการศึกษาออกแบบและก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีระบบและมาตรการการ
ปูองกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาชน และยังสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนหลาย ๆ แห่ง
รวมกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ละชุมชนและไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคตโดย

๒
1. ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน
2. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ตั้งแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่ง การนากลับมาใช้ประโยชน์ และการกาจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือกันในการจัดการขยะมูลฝอยโดย
มุ่งเน้นรูปแบบศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม
4. สนับสนุนให้มีกฎระเบียบ และเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ
ปัญหาและสาเหตุ
1. การขาดแคลนที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่กาจัด
2. การดาเนินการและดูแลรักษาระบบกาจัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติที่มีความรู้ความชานาญ
4. ข้อจากัดด้านงบประมาณ
5. แผนการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่นยังไม่มีการพิจารณาดาเนินการในลักษณะศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
รวม
6. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเรื่องศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมยังไม่เคยมีการกาหนดขึ้นอย่างชัดเจน
7. ยังมีการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อย
8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออานวยต่อการจัดการ เช่น ระเบียบให้ท้องถิ่นลงทุนและดาเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยร่วมกัน
9. ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตสานึก ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย
10. ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงต่อต้านการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย
มาตรการที่จะเสริมให้สามารถนาแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยใช้ร่วมกันหลายชุมชน
2. ส่งเสริมการลงทุนร่วมจากภาคเอกชนในการกาจัดขยะมูลฝอย และนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
3. สนับสนุนภาคเอกชนดาเนินธุรกิจการจัดการขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบ
4. ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
5. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมค่าบริการเก็บขนส่งและกาจัดให้
สอดคล้องกับค่าดาเนินการ
6. ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยให้การศึกษาและรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งให้
ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
7. ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
8. สนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ

๓
การคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภท
ต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่
แหล่งกาเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจาเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบ
ขนส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดต่อไป
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
4.1.1 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
1) ถังขยะ
เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มี
ศักยภาพในการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให้มีการแบ่งแยก
ประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไม่ตกหล่น หรือ
แพร่กระจาย ดังนี้
สีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและ
สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถ
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถนามา
นามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น
หมักทาปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษ
แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
อาหาร ใบไม้
สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มี
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และ
สีฟา้ รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้
สิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรส
ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรี
เซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย
ไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม
กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่า
ซองบะหมี่สาเร็จรูป ถุงพลาสติก
แมลง ภาชนะบรรจุสารอันตราย
โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร
ต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีถุงพลาสติกสาหรับรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละถัง โดยมัดปากถุงสีเดียวกับถังที่รองรับมูล
ฝอยตามประเภทดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่จากัดในการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจานวนคนที่ค่อนข้างมากใน
บริเวณพื้นที่นั้น เช่น ศูนย์การประชุมสนามบิน ควรมีถังที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ทั้ง 4 ประเภทในถัง
เดียวกัน โดยแบ่งพื้นที่ของถังขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ช่อง และตัวถังรองรับขยะมูลฝอยทาด้วยสแตนเลส มีฝาผิด
แยกเป็น 4 สี ในแต่ละช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยที่รองรับ ดังนี้





ฝาสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
ฝาสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถนารีไซเคิล หรือขายได้
ฝาสีแดงรองรับขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ฝาสีฟูารองรับขยะมูลฝอย ที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิลและมีสัญลักษณ์ข้างถัง

๔
สาหรับสถานที่บางแห่งควรมีคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ตั้งไว้ สาหรับให้ประชาชนทิ้งขยะมูล
ฝอย
แยกประเภทด้วย รายละเอียดดังตาราง
ประเภท/ขนาด
สถานที่รวบรวม
หมายเหตุ
1. ถังคอนเทนเนอร์ ความจุ ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ มี 4 ตอน สาหรับใส่ขยะมูลฝอย 4 ประเภท
4,000 - 5,000 ลิตร
ตลาด ภัตตาคาร สนามกีฬา
2. ถังขนาดความจุ 120 - ห้างสรรพสินค้าสถานศึกษา ถังสีเขียว เหลือง เทาผ่าส้ม ฟูา หรือถัง เทา
150 ลิตร
สนามกีฬา โรงแรม
หรือครีมคาดสีเขียว เหลือง ส้ม ฟูา
โรงพยาบาล สถานีบริการ
น้ามันทางเข้าหมู่บ้าน
3. ถังพลาสติกความจุ 50 - จุดที่กลุ่มชนส่วนใหญ่มี
ถังสีเขียว เหลือง เทาฝาสีส้ม ฟูา
60 ลิตร
กิจกรรมร่วมกันเป็นโครงการ
โรงภาพยนต์ ฯลฯ
4.ถุงพลาสติก
ครัวเรือน
ถุงสีเขียว เหลือง แดง ฟูา หรือถุงดา คาดปาก
ถุงด้วยเชือกสีเขียว เหลือง แดง ฟูา
2) ถุงขยะ
สาหรับคัดแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะต้องมีการคัดแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้
เศษอาหาร ใบไม้
 ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถนามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
อลูมิเนียม
 ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา
ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ
 ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม
ซองบะหมี่สาเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร


เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 โดยน้าหนัก
ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจาเป็นควรใช้สารเติมแต่งในปริมาณที่น้อยและไม่
อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล
มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและการ
ทาความสะอาด
สามารถปูองกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อื่น ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้

๕
จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดย่อม
เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยัด จึงต้องมีการตั้งจุดรวมรวบขยะมูลฝอยขึ้นโดยจุด
รวบรวมขยะมูลฝอยจะกาหนดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ หมู่บ้าน โรงอาหาร โรงภาพยนต์ โดยมีภาชนะรองรับตั้ง
ไว้เป็นจุด ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร กาหนดให้จุดรวบรวม 1 จุด ต่อจานวนครัวเรือน 50 - 80 หลังคาเรือน จุดแรก
จะตั้งที่ปากประตูทางเข้าหมู่บ้าน สาหรับอพาร์ตเมนต์จะตั้งที่ลานจอดรถ บ้านที่อยู่ในซอยจุดแรกจะตั้งหน้าปาก
ซอย แต่ละครัวเรือนจะรวบรวมขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ โดยถุงพลาสติกตามประเภทของสีต่าง ๆ มาทิ้งที่จุด
รวบรวมขยะมูลฝอย
4.1.4 การแปรสภาพขยะมูลฝอย ในการจัดการขยะมูลฝอย อาจจัด
ให้มีระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการแปรสภาพขยะมูลฝอยคือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพเพื่อลดปริมาณเปลี่ยน
รูปร่าง โดยวิธีคัดแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้
ออกมา วิธีการบดให้มีขนาดเล็กลง และวิธีอัดเป็นก้อนเพื่อลด
ปริมาตรของขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 20-75 ของปริมาตรเดิมทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือและลักษณะของขยะมูลฝอย
ตลอดจนใช้ วิ ธี ก ารห่ อ หุ้ ม หรื อ การผู ก รั ด ก้ อ นขยะมู ล ฝอยให้ เ ป็ น
ระเบียบมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้รับจากการแปรสภาพมูลฝอยนี้ จะช่วยให้
การเก็บรวบรวม ขนถ่าย และขนส่งได้สะดวกขึ้น สามารถลดจานวน
เที่ยวของการขนส่ง ช่วยให้ไม่ปลิวหล่นจากรถบรรทุก
และช่วยรีดเอาน้าออกจากขยะมูลฝอย ทาให้ไม่มีน้าชะมูลฝอยรั่วไหลในขณะขนส่ง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการ
กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ โดยสามารถจัดวางซ้อนได้อย่างเป็นระเบียบจึงทาให้ประหยัดเวลา และค่าวัสดุใน
การกลบทับ และช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบได้อีกทางหนึ่งด้วย
การพิจารณาเครื่องมือแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถเลือกใช้ได้ตามองค์ประกอบและลักษณะสมบัติขยะ
มูลฝอย ประเภทของแหล่งกาเนิด สถานที่ตั้งระบบใดมีปัจจัยที่ควรพิจารณาดังนี้
ความสามารถในการทางาน : เครื่องมือจะช่วยทางานอะไรบ้างให้ได้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ความเชื่อถือได้: ต้องการบารุงรักษามากน้อยเพียงไร
การบริการ : การตรวจเช็คและซ่อมแซม สามารถทาได้เอง และผู้ขายมีบริการหลังการขาย
ความปลอดภัย : เครื่องมือมีระบบปูองกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเกิดการเลินเล่อหรือขาดความรู้
ความเข้าใจ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังกลิ่นรบกวน หรือมลพิษอื่น ๆ
ความสวยงาม : เครื่องมือไม่ดูเทอะทะก่อความราคาญให้กับสายตา
ค่าใช้จ่าย : ต้องคานึงถึงเงินลงทุนและค่าบารุงรักษารายปีอยู่ในระดับราคาที่ยอมรับได้
การลดปริมาณขยะมูลฝอย
การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อ
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ทาให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถนาไป Reused-Recycle ได้
ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนาไปกาจัดมีปริมาณน้อยลงด้วย ซึ่งการคัดแยกขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งกาเนิดนั้นต้องคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านค้า

๖
ห้างสรรพสินค้า สานักงาน บริษัท สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งปริมาณ และลักษณะ
สมบัติขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถดาเนินการได้ 4
ทางเลือก คือ
ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก
ภาชนะรองรับ
ทางเลือกที่
รูปแบบ
ข้อดี
ข้อเสีย
สรุปผลงาน
ขยะมูลฝอย
1.
แยกขยะมูล แบ่งตาม
วัสดุที่นา
-พาหนะเก็บ ดีมาก
ฝอยที่ใช้ได้ไหม่ ประเภทขยะ กลับไปใช้
ขนต้องมี
ทุกประเภท มูลฝอย
ประโยชน์มี ประสิทธิภาพ
และแยกขยะ
คุณภาพดีมาก สูงสามารถเก็บ
มูลฝอยที่ต้อง
ขนมูลฝอยที่
นาไปกาจัดแต่
แยกได้หมด
ละวิธีได้
- เพิ่มจานวน
ภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย
มากขึ้น
2.
แยกขยะมูล แบ่งเป็นถัง วัสดุที่นา
-เพิ่มจานวน ดี
ฝอย4
ขยะรีไซเคิล กลับไปใช้
ภาชนะรองรับ
ประเภท
ขยะทั่วไป ขยะ ประโยชน์ใหม่ ขยะมูลฝอย
(Four cans) ย่อยสลายได้ มีคุณภาพดี มากขึ้น
และขยะ
อันตราย
3.
แยกขยะสด แบ่งเป็นถัง ง่ายต่อการนา - วัสดุที่นา พอใช้
ขยะแห้งและ ขยะสด ขยะ ขยะสดไปใช้ กลับไปใช้
ขยะอันตราย แห้ง และขยะ ประโยชน์และ ประโยชน์ยัง
(Three cans) อันตราย
ขยะอันตราย ปะปนกันอยู่
ไปกาจัด
ไม่ได้แยก
ประเภท
4.
แยกขยะสด แบ่งเป็นถัง ง่ายต่อการนา - สับสนต่อ ต้องปรับปรุง
และขยะแห้ง ขยะแห้งและ ขยะเปียกใช้ นิยามคาว่า
(Two cans) ขยะเปียก
ประโยชน์
ขยะเปียก ขยะ
แห้งทาให้ทิ้งไม่
ถูกต้องกับถัง
รองรับ

๗
การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะ
สมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ๆ คือ
การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการนามูล
ฝอยที่สามารถคัดแยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยจาเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recyele)
หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได้
(การทาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้)
การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการนาขยะมูลฝอย
ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์
การนาขยะมูลฝอยจาพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบ
อาหารไปเลี้ยงสัตว์
(การเลี้ยงสัตว์ด้วยมูลฝอยอินทรีย์)
การนาขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบารุงรักษาดิน เช่น การนา
ขยะมูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมักทาปุ๋ย (การทาปุ๋ยหมัก)
การนาขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นที่โดยนาขยะมูลฝอยมากาจัดโดยวิธีฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ (Sanitary landfill) จะได้พื้นที่สาหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา
เป็นต้น


เรื่องที่ ๒ ฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
โดยวิทยากร สมาคมคนท้องถิ่นหนองกี่
(นายคมสันต์ กุลไกรจักร ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกระตาดพัฒนา)
อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของคาว่า “มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า “สิ่งที่
ต้องถือเอาเป็ นหลั กเทียบทางสภาคุณงามความดีที่อยู่ในโดยรู้ได้เฉพาะตน และการถือเอาเป็นหลักเทียบทาง
ข้อความประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้น หรือส่วนราชการนั้น
ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กาหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าข้อความประพฤติอะไรเป็น
สิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ข้อความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา”
สรุป “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” หมายถึง หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กร
ประมวลขึ้นให้สมาชิกใช้ยืดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้อยู่
ในความถูกต้องดีงาม”
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีบทบาทสาคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้อ งการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์สุก และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข

๘
หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อ คุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทชาติ โดยน้อมนาพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกาลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่
ประชาชนโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมใน
การปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่ มอานาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ มากขึ้น โดยมี
บทบัญญัติให้การใช้อานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตสานึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงกาหนดบทบัญญัติในมาตรา ๗๗ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งฝุายการเมือง และฝุายประจาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ “รัฐต้องจัดทา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ
เพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน
และลู กจ้ างขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ได้มีห ลั กการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม นามาซึ่งประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผ ล ความพอใจ ความผาสุ กของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูก จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
๑. พึงดารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ หมายถึง
- มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยคานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน
- การไม่ให้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์
- มีความรับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ หมายถึง
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการทางาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้ง
ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ
และติดตามได้
- มีการตั้งคณะทางานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
- มีการเปิดเผนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก หมายถึง
- การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
- การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษาประโยชน์แก่ผู้มารับบริการทุกคน

๙
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า หมายถึง
- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกาหนดและบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้
- การปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ
กฎหมาย
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าทั้งในส่วนของการใช้
เงินและใช้เวลา
๕. พึงพัฒนาทักษา ความรู้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ หมายถึง
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่
เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น
แนวทางการดาเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากการร่วมคิด ร่วมทา
และร่วมยอมรับแล้ว การดาเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง เป็นรูปธรรมและยั่งยืน อาจทาได้ ๒ ประการควบคู่กัน คือ การนามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมา
กาหนดเป็ น มาตรการทางการบริ ห ารขององค์ กร เช่น การนามาตรฐานทางคุ ณธรรมและจริ ยธรรมมาใช้ใ น
กระบวนการสรรหาบุคล การฝึกอบรมพัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง และการสร้าง
วั ฒ นธรรมขององค์กร เป็ น ต้น และการสร้ างปั จจัยสนับสนุน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ดาเนินการได้หลายวิธีโดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเสริมสร้างดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น
๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนได้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติมกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเว้น
๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัล แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย การ
มอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรดาเนินการควบคู่
ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้กระทาดี
๓. การเป็นแบบอย่าง คือการนาตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสาคัญ คือ ตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นาในการทาตัวเป็นแบบที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ชักนาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะนาไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ
๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเหล่านั้น เช่น มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทาให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง
๖. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทาโปสเตอร์ ติดประกาศ ทาจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดีทัศน์ เป็นต้น

๑๐
๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทางานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง
๘. นาหลักธรรมหรือคาสอนของศาสนา ต่าง ๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“ข้อมูลข่าวสาร”
หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือ
สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นเองหรือผ่านโดยวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟูม
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
วิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อเสียงผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้ความหมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
๑. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
เช่น ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อนโยบายหรือตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ โครงสร้างและการจัดองค์กร หน้าที่และวิธีดาเนินการ
กฎข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมกันกับ
เอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
๒. ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอยู่ด้วย
ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
๓. บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอสาเนา หรือขอ
ส าเนาที่ มี ค ารั บ รองถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ในกรณี ที่ ส มควรหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกว่าค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

๑๑
๑. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๒.๑ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
๒.๒ การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ย วกับ ฟูองคดี การปูองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
๒.๓ ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องใด แต่ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็นหรือคาแนะนาภายใน
๒.๔ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือปลอดภัยของบุคคลใด
๒.๕ รายงานแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคล
๒.๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้
มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น กรณีอื่นตามที่กาหนดให้พระราชกฤษฎีกา
๓. คาสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้
ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่งเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล สรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
๒. จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับประเภทของ
บุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๓. ระบุลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล วิธีการขอให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้
ถูกต้องเสมอ จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อ ปูองกันมิให้มีการนาไปใช้โดย
ไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
๔. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบล่วงหน้า พร้อมกับการแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้อมูลมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมูล การที่ขอข้อมู ล
นั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลโดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ
๕. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของตนต่อหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้
๕.๑ เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
๕.๒ เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้น
๕.๓ เปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้วยการวางแผน หรือการทาสถิติ หรือสามะโนต่าง ๆ
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น

๑๒
๕.๔ เป็นการให้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทาให้รู้ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
๕.๕ เปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการ
ตรวจสอบดูคุณค่าในการเก็บรักษา
๕.๖ เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการปูองกันการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟูองคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม
๕.๗ เป็นการให้ซึ่งจาเป็น เพื่อการปูองกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
๕.๘ เปิดเผยต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริง
ดังกล่าว
๕.๙ กรณีอื่นตามที่กาหนดในราชกฤษฎีกา
๖. บุคคลย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกั บตน เมื่อบุคคลนั้นมีคาขอเป็น
หนังสือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้น หรือผู้กระทาการแทนบุคคลนั้นได้
ตรวจดูหรือได้รับสาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น การเปิดเผยรายงานการแพทย์เกี่ยวกับบุคคล
ใด ถ้ากรณีมีเหตุผลอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ รวมทั้งถ้ามีส่วน
ใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นคาขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
นอกจากกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ได้แก่ พระราชบั ญญัติคุ้มครองสิทธิส่ ว นบุ คคล หรือสารสนเทศที่เป็นส่ ว นตัวของบุคคลนั้น ได้แก่ประวัติการ
เจ็ บ ปุ วยทางการแพทย์ ข้อมูล ทางการเงิน เงินเดือน ประวัติการเรียนและผลการเรียน ประวัติอาชญากรรม
สถานภาพการสมรส ปัญหาในครอบครัวและการประเมินผลการทางาน สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาแล้ว
เป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งบุคคลอาจจะไม่ต้องการเปิดเผยให้ใครทราบ และอาจจะรวมถึงที่อยู่ ชื่อบิดามารดา ชื่อสามี
ภรรยาหรือบุตร ในปัจจุบันคนเริ่มสนใจกับสิ่งที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นระบบของรัฐหรือเอกชนเก็บไว้เป็นข้อมูลและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเรียกข้อมูลเหล่านี้ออกมาดูได้ เนื่องจากมีระบบงานที่เป็นเครือข่ายติดต่อกัน จากทะเบียน
รถก็ส ามารถได้ข้อมู ล ของเจ้ า ของรถ ซึ่ งได้แก่ที่อ ยู่ เพศ ความสู ง น้ าหนัก วัน เดือนปีเกิ ด และเลขประจาตั ว
ประชาชน และจากจุดนี้ก็จะนาไปสู่ข้อมูลการเสียภาษี ที่ทางาน ตาแหน่งและเงินเดือน และอาจจะนาไปสู่ข้อมูล
บ้าน ราคาบ้าน การกู้ยืม และอาจจะรวมไปถึงบุตร ญาติ ข้อมูลเหล่านี้ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่มีการรั่วไหล
กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ ทธิส่วนบุคคลนี้ ในบางประเทศเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Data
Protection Act และบางประเทศเรียกชื่อว่า Privacy Act โดยมีองค์กรทาหน้าที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
๑. พิจารณาอนุญาตการขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคล
๒. ควบคุม ดูแล ตรวจตรา ว่ามีการล่วงละเมิด หลักการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลตาม
กฎหมายฉบับนี้หรือไม่
๓. อานาจหน้าที่ในการส่งคาเตือน ๓ ประเภท คือ ในกรณีพบว่ามีการล่วงละเมิดคาเตือนประเภท
แรกเป็นการแจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กาหนด คาเตือนประเภทที่สองเป็นการเตือนซ้า ถ้ายังไม่ปฏิบัติ
ตามคาเตือนหลังนี้จะดาเนินการเพิกถอนทางทะเบียน ส่วนคาเตือนประเภทสุดท้ายเป็นคาเตือนเกี่ยวกับการห้าม
การที่จะสื่อข้อมูลข้ามแดนที่ผิดไปจากที่กฎหมายฉบับนี้กาหนดไว้
๔. การประกาศแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลและผู้ปฏิบัติงาน
ในสานักงานคอมพิวเตอร์

๑๓
๕. การพิจารณาคาร้องของผู้เสียหายว่ามีการล่วงละเมิดหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือล่วง
ละเมิดกฏหมายนี้ และคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการโดยรวดเร็วเพื่อแจ้งให้บุคคลนั้น ๆ ทราบถึงการพิจารรา
และมาตรการที่จะใช้
๖. ทั้ง ๕ ประการนี้ เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สาคัญบางส่วนขององค์กรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
๗. กฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิส่วนบุคคลใช้บังคับทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) ที่เก็บรวบรวมไว้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้
๗.๑ ห้ามบุคคลผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสานักงานคอมพิวเตอร์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๗.๒ กาหนดสิทธิของบุคคลผู้ถูกระบุในข้อมูลข่าวสารนั้น เช่น สิทธิที่จะได้ทราบว่าตนถูกระบุอยู่
ในข้อมูลข่าวสารนั้น หรือไม่ ถ้าระบุ ระบุไว้อย่างไร สิทธิที่จะเข้าสู่ข้อมูลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการแก้ไขหรือลบล้าง
ข้อมูล ดังกล่ าวที่ผิ ดพลาด สิ ทธิที่จ ะอนุ ญาตหรือไม่อนุญาต ให้ มีการเปิด เผยข้อมูล นั้นหรือไม่ สิ ทธิที่จะได้รั บ
ค่าเสียหาย กรณีได้รับความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดพลาด
๗.๓ กาหนดหลักการคุ้มครองต่อข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับบุคคล ไว้ ดังนี้
(๑) ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะต้องได้มาโดยถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและการดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บสะสมไว้ได้เพียงพอเท่าที่ระบุไว้ในการจดทะเบียนและด้วย
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด จะต้องใช้หรือเปิดเผยไม่เกินไปกว่า
วัตถุประสงค์นั้น
(๔) ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับการจัดทาให้ถูกต้องทันสมัยเท่าที่จาเป็น
(๕) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้จะต้องไม่จัดเก็บเป็นระยะนานไปกว่าที่แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์
ของการจัดเก็บ
(๖) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้โดยผู้ดาเนินการในสานักงานคอมพิวเตอร์ จะต้องได้รับการจัด
ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการเข้าถึง เปิดเผยหรือทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต และรักษา
ความปลอดภัยต่อการสูญหาย หรือทาลายลงโดยอุบัติเหตุ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังต่อไปนี้
๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
๖. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ

๑๔
การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเปูาหมาย
เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจน
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยส่วนราชการจะต้องดาเนิน การโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
๒. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และ
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
๓. ก่อนเริ่มดาเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วน
ทุกด้าน กาหนดขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจ
ใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทาความ
เข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น
๔. ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม
๕. ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ ให้ส่วนราชการ ดาเนินการ แก้ไขปัญหา
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่น หรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดย
ส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๑. ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า
๒. การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
๓. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น
๔. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการที่จ ะต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขหรื อ บรรเทาผลกระทบนั้ น หรื อ เปลี่ ย น
แผนปฏิบัติการให้เหมาะสม
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์


๑๕
เรื่องที่ ๓ ฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ”
โดยวิทยากร สมาคมคนท้องถิ่นหนองกี่
(นายดี เดชาธร คะสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองไผ่) อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
พระราชดาริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
“...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้
พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมา
นานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของ
ทางสายกลาง และความไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ที่สาคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่ง
จะนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิตอย่างแท้จริง
“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และ
ทางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามี
ความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอด
ยิ่งยวดได้...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นหลักแต่ เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ใน
เบื้องต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น
ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนาการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน นั่นคือ ทาให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกิน ก่อน เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้างพื้นฐานและความมั่นงคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้น
การพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป
ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง
“...เมื่อปี ๒๕๑๗ วัน นั้ น ได้พูด ถึงว่า เราควรปฏิบั ติให้ พอมี พอกิน พอมีพอกิน นี้ก็แปลว่ า
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลา
นั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

๑๖
เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดาริชี้แนะ
แนวทาง การดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
สานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่าง
รอบคอบ
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสิ นใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ อยู่ใ นระดับพอเพีย ง
๒ ประการ ดังนี้
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อาศัยอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 ปี พ.ศ.2552 ) มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนา

๑๗
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตาบล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ซึ่ งผู้สูงอายุสามารถทาคุณประโยชน์ต่อสังคม
ควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุข
ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก ผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคย
เป็นกาลังสาคัญของสังคมมาก่อน มีความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต
ดั้งเดิม และได้ทาคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย จาเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสาคัญ ในการ
ยกย่องให้การดุแล ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเ กียรติให้ผู้สูงอายุ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มของประชากรสูงอายุรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น
และอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากอัตราการตายลดลง จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข โดยพบว่าจานวนประชากรสูงอายุในปี พ.ศ.2550 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2503 มีจานวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 1.5 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ5.4 ของ
ประชากรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 ล้านคนในปี 2548 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2568 คือ14 ล้านคน
หรือคิดเป็น10.3 และ 20 ของประชากรทั้งหมดตามลาดับ สถานการณ์นี้ทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมดหรือประชากรมีอายุมัธย
ฐาน มากกว่า 30
การมีป ระชากรสู งอายุ เพิ่มขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น ส่ งผลให้ โ ครงการสร้างประชากรของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป คืออัตราส่วนผู้สูงอายุที่เป็นภาระเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนและจานวนประชากรวัยแรงงาน
เริ่มลดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสวนรวมต่อการออมและการลงทุนทาให้ ผู้สูงอายุต้องเสี่ยงต่อการถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพังมากขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งต้องย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะเป็น
สาเหตุห นึ่งที่ทาให้บุตรหลานมีเวลาเอาใจใส่ผู้สูงอายุน้อยลง ผู้สูงอายุจึงต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น เพื่อให้
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอัน
เป็นผลมาจากความเสื่อมและความสามารถในการทาหน้าที่ล ดลง ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา เช่นการ
เปลี่ยนแปลงของระบบกล้ามเนื้อ และโครงกระดูกพบว่ากล้ามเนื้อเหี่ยวกระดูกมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการ
สูญเสียเนื้อกระดูก ทาให้กระดูกเปราะและหักง่ายแต่ติดช้าบางคนอาจมีหลังโก่งทาให้การเคลื่อนไหวเชื่องช้า ไม่
กระฉับกระเฉง และการทรงตัวไม่ดี อาจทาให้เกิดอุบัติได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสพบว่า
ความสามารถในการมองเห็น การได้ยินลดลงทาให้มีความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร การรับรู้กลิ่นและรสลดลง
เมื่อร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร ที่มีการย่อยและการดูดซึมไม่ดีเกิดอาการท้องอืด แน่นท้อง
และอาจจะรู้สึกเบื่ออาหาร ทาให้แบบแผนการรับประทานอาหารเสียไป เกิดการบริโภคที่ไม่ถูกสัดส่วน เกิดภาวะ
บริ โภคเกิน หรื อขาดสารอาหารได้ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านจิตใจส่ วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านร่ างกายประกอบกับวัยสู งอายุ ต้องเผชิญกับเปลี่ ยนแปลงหน้าที่การงาน ส่ งผลทาให้รายได้และความ
ภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย และเมื่อมีการสูญ เสียคู่สมรสหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิด จะทาให้รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง
บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจะรู้สึกน้อยใจ อ่อนไหวง่าย วิตกกังวล รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย และต้องการการพึ่งพามากขึ้น
รู้สึกขาดความอบอุ่นก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ เช่นซึมเศร้า แยกตัวจากสังคม
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมในผู้ สู งอายุ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงทั้ง ในครอบครัว และสั ง คมการเปลี่ ยนแปลงใน
ครอบครัวนั้นจะพบว่าผู้สูงอายุจะลดบทบาทลง เช่นจากการเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับเป็นผู้ที่ต้องได้รับการเลี้ยงดู
จากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้ง ให้อยู่ตามลาพัง และจากการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมเป็น
สังคมอุตสาหกรรมทาให้ผู้สูงอายุบางคนต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ อีกทั้งการเกษียณอายุราชการจะ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีบทบาทและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดน้อยลง เกิดการพึ่งพิงทั้งด้านกิจวัตรประจาวัน

๑๘
ตลอดจนกิจกรรมที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต ส่งผลกระทบด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมจะส่งผลกระทบถึงกันและกันเป็นวงจรไม่รู้จบ มีผลให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุลดลง ดังนั้นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุก็คือ การช่วยเหลื อให้ ผู้สู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขและพึงพอใจสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระ
ให้แก่ผู้อื่นและดารงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง


ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – เวลา 16.30 น. องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าโพธิ์ชัย ได้เ ดิ นทางไปทัศ นศึกษาดูงานการบริ หารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ณ
เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก)
ประวัติความเป็นมา
ตาบลศรีพนมมาศ ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร ก่อน พ.ศ.2487 ตาบลศรีพนมมาศมีชื่อเดิมว่า ตาบล
ยางกะได ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ขึ้นกับอาเภอลับแล ในช่วงสงครามอิน
โดจีนทหารญี่ปุน ได้มาตั้งฐานทัพอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน ขณะนั้นทหารฝุายสัมพันธมิตร
ได้มาทิ้งระเบิดที่ฐานทัพของญี่ปุน สถานีรถไฟ และสถานที่ที่สาคัญต่าง ๆ เกิดความเสียหายทาให้ราษฎรในจังหวัด
อุตรดิตถ์อพยพมาอยู่ในอาเภอลับแล ประมาณปี พ.ศ.2486 ขุนราษฎรมังคลาลักษณ์ นายอาเภอลับแลได้สั่งการ
ให้กานั นออกสารวจระวางเขตตาบลยางกะได เพื่อขอจัดตั้งเป็นเทศบาลต่อหลวงพิเศษนครกิจ เสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตราพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะเป็น เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2487
พื้นที่
เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ ตั้งอยู่ในอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากศาลากลางอุตรดิตถ์ ไปทางทิศ
ตะวันตก ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากรุงเทพรวมทั้งสิ้น 491 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร
เขตพื้นที่
ทิศเหนื อ จากสี่แยกถนนต้น ม่ว ง ไปทางทิศตะวันออก ถึงด้านตะวันออก หมู่บ้านฟากท่า
บริเวณหนองนาเกลือ
ทิศใต้ จากหมู่บ้านยางกะไดใต้ ถึงบริเวณด้านหลังวัดดอนไชยทิศตะวันออก ชุมชนฟากท่าถึงสุดเขตบ้าน
ยางกะไดใต้ สุดซอยฝายจอมแจ้ง และติดกับหมู่ 4 ต.ฝายหลวง และหมู่ 2 ต.ชัยจุมพลทิศตะวันตก จากหลังวัด
ดอนไชยถึงสี่แยกถนนต้นม่วง และติดกับหมู่ 4 ต.ฝายหลวง และหมู่ 2 ต.ชัยจุมพล และหมู่ 3 ต.ฝายหลวง
อาชีพ
อาชีพหลัก ทานา ทาสวน ทาไร่
อาชี พ เสริ ม
ข้ า วแคบ
ไส้ เ มี่ ย ง
ผั ก กาดดอง
ขนมจี น ตากแห้ ง
กล้ ว ยกวน
สาธารณูปโภค
- มีไฟฟูาใช้ครบทุกชุมชน
- มีประปาครบทุกชุมชน
- มีโทรศัพท์ครบทุกชุมชน

๑๙
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งทางรถยนต์ เช่นลับแล-สุโขทัยระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตรถนนลาดยางใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมงลับแล-พิษณุโลก ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร ถนนลาดยางใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ,ลับแล-แพร่ ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ถนนลาดยางใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง,ลับแล-ลาปาง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตรถนนลาดยางใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์
ข้าวแคบ ผักกาดดอง ไส้เมี่ยง กล้วยกวน ขนมจีนตากแห้ง


ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าโพธิ์ชัย ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพราษฎรตามแนวรูปแบบวิถีการท่องเที่ยว
ชุมชน OTOP นวัตวิถี ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลิด อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)


ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าโพธิ์ชัย ได้ดาเนินกิจกรรมพัฒนาองค์การ (Organization Development OD) และหลักสร้าง
ความสุขในที่ทางาน Happy Workplace โดยวิทยากรจาก สมาคมคนท้องถิ่นหนองกี่ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)


ในวัน พฤหัสบดี ที่ 7 มีน าคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – เวลา 16.30 น. องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน และการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตาบลบ้านตาก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)


ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เดินทางกลับถึงองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


๒๐

ภาคผนวก

