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ปทีี ่24 ฉบบัที ่237

เด ือนกันยายน  2553

เรื ่องเด่น  เดือนนี ้ ...

มท.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างย่ังยืน

“ พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตกของอา่วไทย (ชะอำ – หัวหนิ) ”

การสัมมนาสรุปผลการประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุน

และการศกึษาดูงาน ณ ประเทศญีปุ่่นและสาธารณรฐัเกาหลี

การสัมมนาฯ ด้านการส่งเสริมการเกษตร และผลผลติการเกษตร

และการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี

ผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนและปกปอ้งสถาบันสำคัญของชาติ” ของ จังหวัดแพร่

คืนหนองโสนให้ชาวอยุธยา

รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง “การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหนง่

และค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน”

ลูกผู้ชายตัวจริงในบ้าน : ความรู้ความเข้าใจในบทบาทความสมัพันธ์หญิงชายข้ันพ้ืนฐาน

นิติทัศน ์:

การระบุช่ือตำบลผิดในคำขออนุญาตประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐ

ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายทีดิ่น

หนอนหนังสือ
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นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มท. ร่วมเป็นประธานในพิธี

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินการอนุรักษ์

พลังงานในอาคารภาครฐั” ระหวา่ง กระทรวงพลงังานกับกระทรวง

มหาดไทย โดยมี นายชำน ิบูชาสุข ท่ีปรึกษา รมว.มท. นายมานติ

วัฒนเสน ปมท. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รอง ปมท. และนายภาณุ

อุทัยรัตน์ รอง ปมท. ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

เม่ือวนัที ่27 กันยายน 2553

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มท. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต

ออสเตรเลียประจำประเทศไทย ท่ีเข้าเย่ียมคารวะเพ่ือปรึกษาหารือ

ข้อราชการ โดยมี นายชำนิ บูชาสุข  ท่ีปรึกษา รมว.มท. นายมานิต

วัฒนเสน ปมท. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองกระทรวง

มหาดไทย เม่ือวนัที ่22 กันยายน 2553

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มท. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตกของอ่าวไทย ชะอำ-หัวหิน เพ่ือหารือแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ  จากน้ัน

พร้อมด้วย นายโสภณ ซารมัย ์รมว.คค. ช้ีแจงแนวทางการดำเนนิงานโครงการฯ และ นายบญุจง วงศไ์ตรรตัน ์รมช.มท. เปน็ประธาน

การแบง่กลุ่มระดมความคดิการพัฒนาด้านสาธารณปูโภค และโครงสรา้งพ้ืนฐาน ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีเจนท ์บีช ชะอำ จ.เพชรบรีุ

เม่ือวนัที ่26 กันยายน 2553
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จดหมายขา่ว สป.มท. :

มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นสื ่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู ้บริหารของ

กระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ความรูด้้านการปฏบิตังิานทีข้่าราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย ควรทราบ

ท่ีปรึกษา : ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุกท่าน, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี,

หวัหนา้สำนักงานจงัหวดั, ผูอ้ำนวยการสำนกั/กอง ในสงักดัสำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

บรรณาธกิาร : วันชัย คงเกษม ผู้อำนวยการกองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

บรรณาธิการผู้ช่วย :  ชำนาญวิทย์ เตรัตน์, สมศรี วิไลประสิทธ์ิพร, สถิตย์ สีวะรมย์, มัลลิกา ทยานุสร

จัดทำโดย : กองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์ :  http://www.pr.moi.go.th หัวข้อ จดหมายข่าว สป.มท. e-Mail :  moi0206@moi.go.th
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♦ มท.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองต้นแบบ

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื “ พ้ืนทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัตก

ของอ่าวไทย (ชะอำ – หัวหิน) ”............................................ 4

♦ การสัมมนาสรปุผลการประชมุเจรจาหารอื
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนและการศึกษา

ดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี....................... 5

♦ ด้านการสง่เสรมิการเกษตร และผลผลติการเกษตร
และการศกึษาดูงาน ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี.................. 9

♦ ผลการดำเนนิงาน “การพฒันาศกัยภาพ

กำนัน ผู้ใหญบ้่าน เพ่ือแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นของ

ประชาชนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ” จ.แพร่........... 12

♦ คืนหนองโสนให้ชาวอยุธยา.................................................... 15
♦ รายงานการศกึษาวจัิย เร่ือง “การปรบัปรงุระบบจำแนก

ตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน”.......... 17

♦ ลูกผูช้ายตวัจรงิในบา้น : ความรูค้วามเขา้ใจ

ในบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายข้ันพ้ืนฐาน........................ 18

♦ นติทิศัน ์:

การระบุชื่อตำบลผิดในคำขออนุญาตประกอบกิจการ

ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 ประมวลกฎหมายท่ีดิน............ 22

♦ หนอนหนังสือ........................................................................ 28
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กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงคมนาคม ร่วม

ดำเนินโครงการเมอืงตน้แบบการพฒันาอยา่งยัง่ยนื “พ้ืนทีช่ายฝัง่

ทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ชะอำ - หัวหิน)” เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา และมหามงคลบรม

ราชาภเิษก ปทีี ่ 60 เพ่ือเปน็การเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

พระราชดำริในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ รวมท้ัง นำประโยชน์

และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงคมนาคม ได้กำหนด

แผนแม่บทและทิศทางการพัฒนาอย่างบูรณาการโดยน้อมนำปรัญชา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา โดยประชาชนชาวไทยพร้อมที่จะน้อมนำเอาแนว

พระราชดำรมิาปฏบัิติเป็นต้นแบบเมอืงทีมี่การบรหิารจดัการอยา่ง

ยั ่งยืน ในการขยายผลโครงการพระราชดำริที ่มีอยู ่ในพื ้นที ่

การพัฒนคุณภาพชีวิต และสังคม การพัฒนาด้านเกษตรและ

การทอ่งเทีย่ว และการพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม ่เช่ือมโยงสูพ้ื่นที่

เศรษฐกิจทางภาคใต้

กระทรวงมหาดไทย เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการ

เมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายดังกล่าว และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงจัดประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและ

รบัฟังความคดิเหน็จากภาคสว่นตา่งๆ  เม่ือวนัที ่  26  กันยายน

2553 ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีเจนท ์ บีช ชะอำ อำเภอชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี โดย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุม และ นายโสภณ ซารัมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงแนวทางการดำเนิน

มท.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างย่ังยืน

“ พ้ืนทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัตกของอา่วไทย (ชะอำ – หัวหนิ) ”

เพ่ือเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว

โครงการฯ  ท้ังน้ี ไดแ้บง่กลุม่ระดมความคดิ 3 กลุ่ม กลุ่มที ่ 1

การพัฒนาทางด ้านสังคม และคุณภาพชีว ิต นายบุญจง

วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

นายสุชาติ  โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เป็นประธาน กลุ่มที ่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

การลงทนุ และการจดัการสิง่แวดลอ้ม นายสรยทุธ เพ็ชรตระกลู

ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และ ปลัด

กระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินโครงการฯ

โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม

และกระทรวงทีเ่ก่ียวขอ้ง ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบรีุ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนภาคเอกชน และผู ้แทนภาค

ประชาสงัคม พร้อมส่ือมวลชน จำนวน 300 คน เข้าร่วมประชมุ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

สำหรับผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กอง

บรรณาธิการจดหมายข่าว สป.มท. จะนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่าน

ได้รับทราบในฉบับต่อไป
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ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการพบปะหารือและการเจรจาความ

ร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทนุและการศกึษาดูงาน ณ ประเทศ

ญ่ีปุ่นและสาธาณรัฐเกาหลี ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดั ดังนี้

1. Best Practices

สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

ญ่ีปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ท่ีสามารถนำมาเป็นแบบอย่าง / ต้นแบบ

การพัฒนา

1.1 แนวทางในการพฒันาประเทศอยา่งสมดุลและสามารถ

ปรบัใหเ้ขา้กับสิง่แวดลอ้มและชมุชนได ้ เช่น

การสมัมนาสรปุผลการประชมุเจรจาหารอื

ความรว่มมอืดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ และการศกึษาดงูาน

ณ ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี

โครงการพฒันาวิสัยทศัน์ผู้ว่าราชการจงัหวัด

และนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ในการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

วนัที ่2 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรงุเทพฯ

- Kawasaki Eco Town ของประเทศญีปุ่่น  เป็นเมือง

อุตสาหกรรมเตม็รูปแบบ เกิดปัญหามลพิษ ภาครัฐจึงเน้นไปท่ีการ

แก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกปัญหา สร้างเครือข่ายโรงงานที่เป็น

มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือไมใ่หเ้กิด

ของเสียในระบบ โดยการ reuse / recycle ลดการใชน้้ำมัน ใช้

พลังงานแสงอาทติย์ เป็นต้น มุ่งเน้นจะเปน็ “ธรุกจิทีเ่ปน็มิตรกบั

สิ่งแวดล้อม”

- ยุทธศาสตร ์Green  Growth – Green Korea  ของ

สาธารณรัฐเกาหลี โดยเน้น 1) ลดการใช้พลังงานพร้อมกับส่งเสริม

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ 2) ลดการทำลาย

ส่ิงแวดลอ้ม 3) พัฒนาเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมทางเลอืกใหม่

เพ่ือส่งเสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
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1.2 นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลที่ชัดเจน

และเปน็ระบบ เช่น

- การกำหนดยุทธศาสตร์การเติบโตใหม่ของประเทศญ่ีปุ่น

(New  Growth  Strategy)

1) ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นผู้นำ

ทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นในเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานในด้าน

Green Innovation  (Capitalize on Japan’s technological

leadership in Environment / Energy)

2) ยุทธศาสตร์การปลดปล่อยความต้องการที่แฝงอยู่

ในด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลคนไข้ (Unleashing

potential demand in medical care & nursing care)

3) ยุทธศาสตร์การครอบครองการเจริญเติบโตของ

เอเซีย และโลก (Capturing the growth of Asia and the world)

4) ยุทธศาสตร์การสร้างอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวและ

การพัฒนาภูมิภาค (Creating demand through tourism and

regional development)

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน

วิทยาศาสตร ์/ เทคโนโลย ี/ IT (Enhancing the strength in

Science  / Technology / IT)

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรมนุษย์

อย่างเต็มท่ี (Development and full use of Human Resources)

7) ยุทธศาสตรก์ารสนับสนุนส่งเสรมิจุดยืนของประเทศ

ญี่ปุ่นให้เป็นตลาดการเงินนานาชาติและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทาง

ธุรกิจของประเทศญีปุ่่น (Enhancing Japan’s position as an

international financial market and improving Japan’s

business environment)

- กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษของเกาหลีใต้ ท่ีรัฐบาลให้สิทธิพิเศษ

ในการจดัต้ัง “เขตเศรษฐกจิพิเศษ” IFEZ: Incheon Free

Economic Zone ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการ

ขยายตวัของการลงทนุ สิทธปิระโยชนท์างดา้นภาษ ีการชว่ยเหลอื

ทางการเงินและสาธารณูปโภค

1.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (OVOP) หมู่บ้านโอยามา

จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดย

ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นความสำเร็จของการพัฒนาจนทำให้ประชาชน

จังหวัดโออิตะมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

โดยมีปัจจัยความสำเร็จท่ีสำคัญ คือ 1) ผู้นำท่ีมีวิสัยทัศน์ 2) ผู้บริหาร

มีความต่อเน่ือง 3) การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 4) ความมีส่วนร่วม

ของประชาชน 5) การสร้างความโดดเด่นของสินค้า 6) กระบวนการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

2. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านการส่งเสริม

การลงทุนของประเทศไทย

2.1 ขาดการกำหนดนโยบายทีจ่ะส่งเสริมการลงทุนท่ีชัดเจน

ทำให้การผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ

ควรมีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชนในการแปลง

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ

2.2 ขาดการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอดการพัฒนา

โดยเฉพาะการแปรรปูผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพือ่เพ่ิมมูลค่าของ

สินค้า (Value added) ซ่ึงเปน็รากฐานทีส่ำคัญของประเทศไทย

3. ขอ้เสนอเชงินโยบาย

ผูว้า่ราชการจงัหวดัและนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัได้

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสามารถสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพ่ือนำเสนอตอ่คณะรฐัมนตร ีรวมทัง้หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือที่

จะเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน

ของประเทศไทย ดังน้ี

3.1 ระดบัชาติ

1) รัฐบาลควรกำหนดและดําเนินโครงการตามแผน

แม่บท การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเร่งลงทุนในด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ำคญั ได้แก่ เส้นทางการคมนาคมการเขา้ถึง

ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวชี้นําการ
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พัฒนา ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ให้ถ่ีถ้วน เน่ืองจากเปน็การลงทนุขนาดใหญ ่ซ่ึงหากมี

ความพร้อมด้านทรัพยากรที่สามารถดำเนินการตาม

แผนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

2) ภาครัฐควรกำหนดมาตรการที่ส่งเสริม

การลงทนุ เพ่ือการพัฒนาอยา่งย่ังยืน เช่น

- การส่งเสร ิมการลงทุนในการนำ

เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ด้วยการลดหย่อนภาษี ตั้ง

กำแพงภาษกัีบเทคโนโลยทีีป่ลอ่ยมลภาวะ

- บูรณาการการใช้สิ ่งอำนวยความ

สะดวก ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรม และการจัด

โลจิสติกของ 3R (Reuse Reduce Recycle)

ภายในโซนอุตสาหกรรมเพ่ือให้การปล่อยมลภาวะเป็น

ศูนย์ (Zero Emission)

- ส่งเสรมิผูป้ระกอบการใหไ้ด้มาตรฐาน ISO14000

โดยให้การอบรม คำปรึกษา และประสานการติดต่อเจรจากับ

หน่วยงานต่างๆ

- ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ในการดูแลคุณภาพน้ำและอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก มีมาตรการ

ลดหยอ่นภาษทีอ้งถิน่ใหผู้ท้ีท่ำ CSR

- การสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชน ในการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม จัดกิจกรรมเพือ่สร้างจิตสำนึก

ร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
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3.2 ระดบัพืน้ที่

1) เชื ่อมโยงกลไกการทำงาน

ในระดบัพืน้ที ่ผา่น กบจ. กบก. และกรอ.

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาร่วมกันระหวา่งส่วนราชการองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม โดยพิจารณาให้เหมาะสม

กับสภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่

2) นำแนวคิดการพัฒนาลักษณะ Eco Town มาประยุกต์ใช้ โดยอาจกำหนดเป็น Roadmap การพัฒนา พิจารณาถึงลักษณะ

ของอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการ ซึ่งจะต้องรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและชุมชนควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ ในการดำเนินการ

ควรมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
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ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการพบปะหารือและการเจรจาความ

ร่วมมือด้านการส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตการเกษตร และการ

ศึกษาดูงาน ณ สาธาณรัฐประชาชนจีน ของผู้ว่าราชการจังหวัด

และนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ดังน้ี

1. Best Practices

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบการพัฒนา

1.1 ด้านการสง่เสรมิการเกษตรและผลผลติการเกษตร

-  การจัดระบบช่องทางการจดัจำหน่ายและการกระจาย

สินค้าทางการเกษตร ณ ตลาดเจยีงหนาน เมืองกวางเจา และดา้น

การเกษตรแปรรูป บริษัทเดย์ซัน และบริษัท เดย์เกน ณ เมือง

ฉางโจว ทำให้มีศูนย์กลางในการบรหิารจัดการสินค้าเกษตร ส่งผล

ให้สินค้าเกษตรของจีนสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ว

- ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงสินค้าการเกษตรมายัง

ท่าเรือเป่ยไห ซ่ึงเป็นท่าเรือทางตอนใต้ท่ีสุดท่ีสำคัญของจีน  ออกมา

ยังอาเซียน และนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยทำหน้าท่ีกระจาย

สินค้าไปในภูมิภาคของจีน

1.2 ด้านพลังงานทดแทน

- ระบบการผลิต Bio – ethanol จากมันสำปะหลัง

บริษัท Guangxi COFCO Bio – energy ณ เมืองเป๋ยไห มณฑล

กวางซ ีซ่ึงเปน็โรงงานทีมี่กำลังการผลติถงึ 2 แสนตนัตอ่ปี

การสัมมนาสรุปผลการประชุมเจรจาหารือ

ความรว่มมอืดา้นการสง่เสรมิการเกษตร และผลผลติการเกษตร

และการศกึษาดงูาน ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี

โครงการพฒันาวสิยัทศัน์ผู้ว่าราชการจงัหวดั

และนายกองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด

ในการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

วันที ่25 สงิหาคม 2553 ณ โรงแรมเรดสินั กรงุเทพฯ

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเมืองฉางโจว มีระบบการผลิตที่

คำนึงถึงช่วงเวลาในเวลาที่ค่าไฟฟ้าต่ำ ก็ใช้สูบน้ำขึ้นมาเพื่อมาปั่น

เป็นกระแสไฟฟ้า ใช้ส่งไปช่วงที่มีความต้องการสูง

- การแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ณ เมืองอู๋ซี

มีระบบการจัดการขยะที่ดี และสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงาน

นำกลับมาใช ้ เช่น ก๊าซสำหรบัเปน็เช้ือเพลิงในชมุชน ส่วนทีเ่หลอื

สามารถจะเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วย พบว่าสามารถ

แก้ปัญหาขยะล้นเมืองและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า สามารถสร้าง

รายได้ท้ังจากการกำจัดขยะ การขายไฟฟ้า และขายพลังงานท่ีเหลือ

โดยในการจัดต้ังโรงไฟฟ้าจากขยะจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยท่ีสำคัญ

ดังนี้
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1. ต้องมีปรมิาณขยะทีเ่พียงพอ อย่างน้อยๆ ต้อง 800 ตัน /

วัน

2. มีการสนบัสนนุจากภาครฐั

3. ท้องถิน่ตอ้งสนบัสนนุใหเ้กิดการมส่ีวนรว่ม  มี Network

4. มีรายได้ขายให้การไฟ้ฟ้า  ความร้อนแฝง  ขี้เถ้าอิฐบล๊อค

อิฐมวลเบา

5. มีระบบบำบดัน้ำเสีย

- การประหยัดพลังงานโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ของ

บรษัิท เดลต้า ณ เมืองหวูเ๋จียง มณฑลเจยีงซ ูซ่ึงเปน็การออกแบบ

และประดิษฐกรรมของแสงสว่างรูปแบบใหม่ที่ประหยัดพลังงาน

มากกว่าเดิมและให้แสงสว่างเท่ากันหรือมากกว่าเดิม เช่น

กรณีหลอดไฟฟ้า LED หรือการใช้พลังงานของแสงอาทติย์มาผลิต

เป็นพลังงานอื่นๆ เช่น นำมาใช้เป็นแสงสว่าง และการทำน้ำอุ่น

เป็นต้น

1.3 งาน Shanghai World Expo 2010

- การวางแผนพัฒนาเมืองในระยะยาวมิใช่เพียงเป้าหมาย

ระยะสัน้ในการจดังาน World Expo เท่าน้ัน แตถื่อเป็นการสรา้ง

เมืองข้ึนมาใหม ่และตอ่ยอดศูนย์การเงนิ การคา้ มีการวางระบบ

โครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงบริเวณการจัดงาน ทั้งรถไฟฟ้า

และระบบโครงสร้างถนน

1.4 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ นครเซียงไฮ ้ ถือเป็นหัวหอก

ของประเทศในการเข้าไปทำตลาดสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งมีการ

ลงทนุในดา้นอสังหารมิทรพัย์ในจนี และมช่ีองทางการจดัจำหนา่ย

ท่ีสามารถกระจายสินค้าเข้าไปในจีน ถือเป็นโอกาสของสินค้าเกษตร

ของไทยที่สำคัญ ทั้งนี้ CP ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรแบบ

ครบวงจรและเพิม่มูลค่า ใน 6 มิติ ได้แก่ อาหารสัตว์ ฟาร์ม ค้าปลีก

จำหน่าย แรงงานแปรรูป ลูกค้า สร้างแบรนด์ รวมทั้ง ได้รับฟัง

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของจีนที่สำคัญดังนี้

- ปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศทีมี่เศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับ

2 ของโลก มีประชากร 1,300 ล้านคน (1 ใน 6 ของโลก) ซ่ึงกำลังจะ

ก้าวข้ึนสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจของโลก ด้วยฐานประชากร การผลิต

และตลาดขนาดใหญ่

- มีผูน้ำทีท่ำเพือ่ประชาชนและมนีโยบายทีต่อ่เน่ือง โดย

มีการสร้างผู้นำรองรับการพัฒนาไว้ในอนาคตต่อจากผู้นำคนปัจจุบัน

คือ ประธานาธบิด ีห ูจิน่ เทา  (รุน่ที ่4)  โดยไดใ้หผู้น้ำรุน่ที ่5 – 6

ไปปฏิบัติงานในมณฑลที่ทุรกันดารเพื่อฝึกฝนการบริหารงาน

ได้แก่ นายซุน เจ้ิง ช่าย เลขาธิการพรรคฯ มณฑลจ๋ีหลิน และ นายหู

ซุน หวา เลขาธิการพรรคฯ มณฑลมองโกเลยีใน

- มีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง โดยโครงข่าย

ถนนเม่ือป ีค.ศ.1990 มี 271 กิโลเมตร ในป ีค.ศ.2010 มี 65,065

กิโลเมตร คิดเป็นการสร้างถนน 9 กิโลเมตร/วัน มีท่าเรือเพื่อ

ส่งเสรมิการสง่ออก คือ ท่าเรือหยางซาน ซ่ึงเปน็ท่าเรือท่ีใหญท่ี่สุด

ในโลก มีระบบรถไฟความเรว็สงู 350 กิโลเมตร/ช่ัวโมง

- รัฐบาลสนบัสนุนพลังงานทดแทนอยา่งจรงิจงั โดยมี

งบลงทนุสูงถึง 34,600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ กำลังผลิต 52.5 Gw.

ทดแทนการใชพ้ลังงานได ้4% ของการใชพ้ลังงานภายในประเทศ

- ระบบการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึงประชากรจำนวน

786 ล้านคน คิดเป็น 65% ของประชากรทั้งประเทศ และมี

ประชากรทีใ่ช้อินเตอรเ์น็ทมากทีสุ่ดในโลก จำนวน 384 ล้านคน

คิดเปน็ 24% ของคนทีใ่ช้อินเตอรเ์น็ทในโลก

- ใช้แนวทางการพัฒนาในลักษณะ Copy & Development

โดยต่อยอดการพัฒนาและซื้อลิขสิทธิ์จาก Brand ที่มีชื่อเสียง

ระดับโลกแล้วมาผลิตเอง โดยอาศัยความได้เปรียบจากปัจจัย

การผลิตทำให้จีนสามารถพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีต่างๆ ได้

อย่างรวดเรว็

2. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านการส่งเสริม

การลงทุนของประเทศไทย

2.1 ขาดการบูรณาการการทำงานระดับนโยบายท่ีจะส่งเสริม

การเกษตร พลังงานทดแทน และอตุสาหกรรมทีช่ดัเจน ทำให้

การผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การ

กำหนดทิศทางเรื่องการเกษตรเพื่อพลังงานทดแทน กับเกษตร

เพ่ือเปน็อาหาร ว่าควรมสัีดส่วนอยา่งไร รวมทัง้ ขาดเสถียรภาพ
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ในด้านการตลาดท่ีจะรองรับการผลิต เช่น เอธานอล  ในข้อเท็จจริง

ถูกนำมาใช้เพียงแค่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่ได้ถูกนำไปใช้ใน

อุตสาหกรรมอืน่ๆ รวมทัง้รถยนตเ์พ่ือการขนสง่มากนกั เปน็ตน้

2.2 ขาดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดการ

พัฒนา โดยเฉพาะการแปรรปูผลติภณัฑท์างการเกษตร เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าของสินค้า (Value added) ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของ

ประเทศไทย

2.3 ขาดระบบโลจสิตกิส์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทำใหต้น้ทนุการ

ผลิตสูง

2.4 ขาดการรวบรวมและถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นการนำเอา

พลังงานทดแทน – โรงไฟฟา้จากขยะไปประยกุต์ใช ้ ท้ังรปูแบบ

(Model) วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำไปปรับใช้กับ

สภาพของแต่ละพื้นที่

2.5 เกษตรกรขาดข้อมูลความต้องการของตลาดและช่องทาง

การจัดจำหน่าย ทำให้การคาดการณ์การผลิตไม่ตรงตามความ

ต้องการของตลาด และถกูเอารดัเอาเปรยีบจากพอ่ค้าคนกลาง

3. ขอ้เสนอเชงินโยบาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบาย เพ่ือนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการส่งเสริม

การเกษตรและผลผลติการเกษตรของประเทศไทย ดังน้ี

3.1 ระดบัชาติ

1) รัฐบาลและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรบรูณาการการ

ทำงาน เพื่อแปลงนโยบายการพัฒนาด้านผลผลิตการเกษตร

เกษตรพลังงาน และอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยกำหนดกรอบแนวนโยบายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ทำให้กระบวนการผลิตสอดคล้องกับการบริโภคของตลาด และ

สามารถสรา้งรายไดใ้หกั้บเกษตรกรไดอ้ย่างมเีสถียรภาพ

2) บรหิารจดัการขอ้มลู Demand – Supply ของสนิคา้

เกษตรเพือ่นำไปสูก่ารวางแผน และชอ่งทางการจดัจำหนา่ย การ

ส่งออกผลผลิตผลการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้ง

เช่ือมโยงข้อมูลให้ผู้ประกอบการและกลุม่เกษตรกรไดรั้บรู้ บุกเบิก

ตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ วิจัยและพัฒนา สร้าง Brand

ของสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย

3) รวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้และถ่ายทอดด้านพลังงาน

ทดแทนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการ

พิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีและทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี

3.2 ระดบัพืน้ที่

1) เชือ่มโยงกลไกการทำงานในระดบัพืน้ที ่ผา่น กบจ.

กบก. และกรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค

เอกชน และภาคประชาสงัคม โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่

2) จัด Road Show ผลผลิตเกษตรในต่างประเทศ

เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกร จากการถกูกดราคาจากพอ่ค้าคนกลาง

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเข้ามาทำบทบาท

การสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการประหยัดการใช้พลังงาน

การคดัแยกขยะ เพ่ือลดปรมิาณขยะทีต้่องจำกดั

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
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จังหวัดแพร่  โดยนายสมชัย  หทยะตันติ  ผู้ว่าราชการจังหวัด

แพร ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ในการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญท่ีก่อให้เกิดความสงบสุข  การบำบัดทุกข์

บำรุงสุข ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้ง

เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทุกกระทรวง ทบวง

กรม เพื่อนำนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดไปปฏิบัติให้บังเกิด

ผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม ซึ่งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่คู่กับ

แผ่นดินไทยมานานกว่า 118 ปี แม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่บทบาท

ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้อง

ประชาชนไมเ่คยเปลีย่นแปลง กำนัน ผูใ้หญบ่า้น ยังคงทำหนา้ที่

ด้วยความทุม่เท เสียสละ สมกับการเปน็ราชสหีผ์ูภั้กดีตอ่แผน่ดิน

ตลอดมา เพื ่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาท

ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจึงได้สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติ

หนา้ทีข่องกำนนั ผูใ้หญบ่า้นอย่างตอ่เน่ือง ประกอบดว้ย

ผลการดำเนนิงาน

“การพฒันาศกัยภาพ กำนนั ผู้ใหญบ้่าน เพ่ือแกไ้ขปญัหา

ความเดือดร้อนของประชาชนและปกปอ้งสถาบันสำคัญของชาติ”

ของ  จังหวดัแพร่

1. จัดทำโครงการสถานบีำบดัทกุข ์  โดยใชท้ีท่ำการกำนนั

ทุกตำบลในพื้นที่ จำนวน 77 แห่ง เป็นสถานีบำบัดทุกข์สำหรับ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งด้านการรักษา

ความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาส การแก้ไขปัญหาท่ีดินทำกิน การป้องกันการปราบปราม

การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การส่งเสริมการท่องเที ่ยว และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  ท้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายให้สถานีบำบัดทุกข์ เป็น

“อำเภอส่วนหน้า” ที่นำภารกิจทุกอย่างลงไปให้บริการราษฎร

อย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา โดยดำเนินการต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์

2553 เปน็ตน้มา และเพือ่เปน็การสรา้งขวญัและกำลงัใจแก ่กำนัน

ผูใ้หญบ่า้น คณะกรรมการหมูบ่า้น ทีด่ำเนินการสถานบีำบดัทกุข์

อย่างทุ่มเท เสียสละ จังหวัดจึงได้จัดให้มีการประกวดสถานี

บำบัดทุกข์ดีเด่นขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจ

พิจารณาผลการดำเนินงานและได้มีการมอบรางวัลสถานีบำบัดทุกข์

ดีเด่นเม่ือวนัที ่10 สิงหาคม 2553 ซึง่มผีลการประกวด ดังนี้
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1) รางวลัชนะเลศิ ไดรั้บเงนิรางวลั 20,000 บาท พร้อม

โล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สถานีบำบัดทุกข์ตำบลต้าผามอก

อำเภอลอง ผู้ดำรงตำแหนง่กำนัน นายสำเรงิ ด้วงนคร

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

ไดร้บัเงนิรางวลั 15,000 บาท  พรอ้มโลป่ระกาศเกยีรตคุิณ ไดแ้ก่

สถานีบำบัดทุกข์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น ผู้ดำรงตำแหน่ง

กำนัน นางวไิลวรรณ จินดามณี

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

ไดร้บัเงนิรางวลั 10,000 บาท พรอ้มโลป่ระกาศเกยีรตคุิณ ไดแ้ก่

สถานีบำบดัทกุข์ตำบลแมพุ่ง อำเภอวงัชิน้ ผูด้ำรงตำแหนง่กำนนั

นายเฮือน ใจยา

4) รางวลัชมเชย จำนวน 5 รางวลั ได้รับเงนิรางวลั ๆ

ละ 5,000 บาท พร้อมโลป่ระกาศเกยีรตคุิณ ได้แก่

- สถานีบำบัดทุกข์ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย

ผูด้ำรงตำแหนง่กำนนั นายเน้ย สมบรูณเ์ถกิง

- สถานีบำบดัทกุข์ตำบลแมย่างฮอ่ อำเภอรอ้งกวาง

ผู้ดำรงตำแหนง่กำนนั นางดาร ีมหาวี

- สถานีบำบัดทุกข์ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอ

หนองมว่งไข ่ผู้ดำรงตำแหนง่กำนัน นายณฐภณ เพชรโก

- สถานีบำบดัทกุข์ตำบลหวัเมอืง อำเภอสอง ผู้ดำรง

ตำแหนง่กำนนั นางมกุดา ปนิตาจนัทร์

- สถานีบำบัดทุกข์ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่

ผูด้ำรงตำแหนง่กำนนั นายบนัเทงิ ถ่ินฐาน

2. จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ

อาสาสมัครหมู่บ้าน เพ่ือให้มีความพร้อมท้ังด้านความรู้  ในระเบียบ

กฎหมายทีรั่บผดิชอบ ความเขม้แข็งของรา่งกายและจติใจ การมี

ระเบียบ วินัย การทบทวน ฝึกซ้อม การใช้อาวุธ และแนวทาง

ปฏิบัติของยุทธวิธีในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในตำบล

หมู่บ้าน จำนวน  3,200  คน ณ กองพันทหารม้าท่ี 12 อำเภอเด่นชัย

โดยแบง่การฝกึอบรมเปน็ 3 หลกัสูตร ประกอบดว้ย

1) หลกัสูตรฝกึอบรมกำนนั ผูใ้หญบ่า้น จำนวน 4 รุ่น

ๆ ละ 177 คน รวม 708 คน ระยะเวลาฝกึอบรม 3 วัน 2 คืน

อบรมระหวา่งวนัที ่5-17 กรกฎาคม 2553

2) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำตำบล ผู ้ช ่วย

ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน จำนวน 6 รุ่น ๆ  ละ 315 คน รวม 1,892
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- การสวนสนามของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำ

ตำบล  สารวตัรกำนนั ผูช่้วยผูใ้หญบ่า้น และอาสาสมคัรหมูบ่า้น

จำนวน 3,200 คน

- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาฟุตบอล เชื่อมความ

สัมพันธ์ระหว่างทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน กับทีมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

- การร่วมงานเล้ียงสังสรรค์  และแจกของรางวัลมากมาย

ใหกั้บกำนนั ผูใ้หญบ่า้นฯ โดยมหีวัหนา้ส่วนราชการ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว

กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชน ภาคเอกชน เข้าร่วมงานประมาณ

6,000 คน

ทั้งนี้ จังหวัดจะได้ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือให้กำนัน

ผู้ใหญ่บ้านฯ สามารถเป็นผู้นำในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เกิดความ

ผาสุกของประชาชนในตำบล หมู่บ้าน อย่าแทจ้รงิ

ระยะเวลาฝกึอบรม 2 วัน 1 คืน อบรมระหวา่งวนัท่ี 9 กรกฎาคม -

3 สิงหาคม  2553

3) หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครหมู่บ้าน จำนวน 2 รุ่น ๆ

ละ 300 คน รวม 600 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน

อบรมระหวา่งวนัที ่9 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2553

3. การจดังานวนักำนนั ผู้ใหญบ่า้น จงัหวดัแพร ่เม่ือวนัที่

10  สิงหาคม  2553  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เพื่อเป็นเกียรติและให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของ

สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งเป็นการสร้างความรู้รักสามัคคี

ความสมานฉนัท ์และรว่มกนัปกปอ้งสถาบนัสำคัญของชาต ิทัง้นี้

ไดน้ำกำนัน ผูใ้หญบ่า้นฯ ของทกุอำเภอ มาจดังานรว่มกนัทัง้หมด

โดยมีกิจกรรมประกอบดว้ย

- การปฏญิาณตนปกปอ้งสถาบนัสำคัญของชาติ

- การมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำ

ตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้รับรางวัลประจำปี 2553

การมอบรางวัลสถานีบำบัดทุกข์ดีเด่น คณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น

การเร่ิมต้นเป็นเร่ืองยาก แต่การก้าวต่อไปเป็นเร่ืองยากกวา่

Getting started is hard, but the next step is harder.

ถกลเกียรติ วีรวรรณ
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นับจากปี พ.ศ. 2550 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซ่ึงดำเนินการ

โดยกรมธนารักษ์จัดการสำรวจท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีราชพัสดุในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหาพ้ืนที่

ขนาดใหญแ่ละยงัมไิดใ้ชป้ระโยชนเ์ตม็พ้ืนทีเ่พ่ือขอคืน โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัเหน็ชอบใหน้ำทีดิ่นไป

จัดสร้างสวนสาธารณะในทีร่าชพัสดุ ท่ีมีความเหมาะสมในภาคตา่งๆ การดำเนินการของกรมธนารกัษ์

จะสรา้งสวนสาธารณะภาคละหนึง่แหง่ใน 4 ภาค จึงเปน็โชคดขีองจงัหวดัพระนครศรอียุธยาทีมี่พ้ืนท่ี

เหมาะสมของภาคกลาง และได้จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ต้ังอยู่ริมถนนหันตรา-ช่างแสง

ตำบลหนัตรา อำเภอพระนครศรอียุธยา เน้ือทีท่ัง้หมด 143 ไร ่ทำใหจ้งัหวดัมีพ้ืนทีสี่เขียว เปน็แหลง่

พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสวนสาธารณะในเมอืงใหญ ่นอกจากสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนเพราะความเขยีวขจี

แล้ว ปอดของคนอยธุยากจ็ะสะอาด ทำใหสุ้ขภาพรา่งกายด ีชีวียืนยาว

                                        ดอกโสนสวยบานสะพรัง่ ธนัวาคม 2554

                                ขอเชิญมาท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“คืนหนองโสนใหช้าวอยธุยา”

สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

♦♦♦♦♦ จดุมุง่หมาย

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5

ธันวาคม 2554 จังหวดัพระนครศรอียุธยา โดยนายวทิยา ผวิผอ่ง

ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ไดร้เิริม่จดักิจกรรม “คืน

หนองโสนให้ชาวอยุธยา” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของ

ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างทำนุบำรุง

ให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นทั้งแหล่งพักผ่อน

ออกกำลังกาย แหลง่ทอ่งเทีย่ว แหลง่เรยีนรูข้องดี 16 อำเภอ การ

ให้การศึกษาพระราชกรณียกิจที่ทรงเสด็จมาในพื้นที่อำเภอต่างๆ

แหล่งความรู้เร่ืองดอกโสนซ่ึงเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดให้ประชาชน

ทัง้สายพนัธ์ุและการนำไปใชป้ระโยชน ์และยงัเปน็แหลง่ศนูย์รวม

จิตใจ โดยจะปรับพื้นที ่บริเวณเนินดินสร้างพระพุทธรูปปาง

ห้ามญาติ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาท

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว ขนาดความสูงขององคพ์ระ 9.84 เมตร (เป็น

พระปางประจำวนัเกิดวนัจนัทร ์9 หมายถงึ รัชกาลที ่9 และ 84

หมายถงึ ครบ 84 พรรษา) ฐานพระมเีส้นผา่ศูนย์กลาง 84 เมตร

นายวิทยา ผิวผ่อง

ผวจ.พระนครศรอียุธยา
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สร้างเป็นข้ันบันไดรอบฐาน 7 ข้ัน (หมายถึง พระชนมพรรษา 7 รอบ)

ฉากหลงัขององคพ์ระเปน็ภาพนูนต่ำท่ีแสดงถงึ พระราชกรณยีกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปิดทองหลังพระ ท่ีเป็นหลักธรรม

ว่า ไมห่วงัผลตอบแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนท้ัง

16 อำเภอ โดยไดส่้งมอบพืน้ท่ีใหแ้ตล่ะอำเภอรบัผดิชอบประมาณ

3 งานเศษ รอบสระนำ้ เพ่ือก่อสร้างและสือ่ใหเ้ห็นเอกลักษณข์อง

อำเภอ ของดีอำเภอ และความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดังน้ัน ประชาชนของอำเภอจะร่วมกันประชาคม เพ่ือกำหนดรูปแบบ

ตลอดจนวางแผนการก่อสร้าง การจัดหาแรงงาน และทุนทรัพย์

สำหรับการดูแล บำรุงรักษา อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

โดยรวมจะอยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาซ่ึงได้รับมอบการดูแลรับผิดชอบสวนสาธารณะ

แหง่นีต้ัง้แตว่นัที ่12 มีนาคม 2551

การบันทึกประวัติศาสตร์ของจังหวัดจากกิจกรรมนี้

จะจัดทำเป็นบันทึกรวบรวมเหตุการณ์เป็นจดหมายเหตุ และเป็น

แผน่ DVD เพ่ือส่งมอบใหกั้บสถานศกึษา ห้องสมุด ได้เผยแพร่

ให้เยาวชน ประชาชน เรียนรู้และตระหนักถึงความสามัคคี เป็น

น้ำหน่ึงใจเดียวกัน และเสนอกราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนม พรรษา 7 รอบ

5 ธนัวาคม 2554

♦♦♦♦♦ ระยะเวลาดำเนินการ

วนัที ่14  กรกฎาคม  2553 –  วนัที ่5 ธนัวาคม 2554

♦♦♦♦♦ ขั้นตอนดำเนินการ

- วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 จัดแถลงข่าว ณ สวน

สาธารณะเฉลมิพระเกยีรตโิดย รองผูว้า่ราชการจงัหวดั (นายทวี

นรสิศริกุิล) กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดักจิกรรมฯ แลว้จงึ

แถลงขา่วโดย นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร-

ศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วย นางจริยา หาสิตพานิชยกุล

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบพิธีบวงสรวงเบิกแม่พระธรณี

ตอกหมุดจุดกึ ่งกลางเตรียมการก่อสร้างองค์พระ พร้อมทั้ง

ผกูผา้สามสีทีห่มดุ แลว้ดำเนนิการเปดิพ้ืนทีก่ารกอ่สรา้งองคพ์ระ

และทกุพ้ืนทีท่ีจ่ดัไวส้ำหรบั16 อำเภอ

- วนัที ่ 24 สิงหาคม 2553 พิธวีางศลิาฤกษ ์องคพ์ระ

ประธานปางประจำพระชนมวาร ปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรต ิและ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

- วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจง

แนวทางดำเนินการโครงการ ให้คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด

รับทราบ อาทิ การแต่งตั้งคณะทำงานการวางแผนงานและการ

ควบคมุงาน การจดัหาทนุ การจดัเก็บเนือ้เร่ืองและภาพประกอบ

- วนัที ่1 กันยายน 2553 - 4 ธนัวาคม 2554 การปรบั

พ้ืนที ่– ถมดิน สร้างสิง่กอ่สรา้งภายในโครงการและปรบัภมิูทัศน์

ให้ร่มรื่น

- เดือนเมษายน 2554 พิธหีลอ่พระ และพธิเีบกิเนตร

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร

- วันท่ี 5 ธันวาคม 2554 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

7 รอบ สมโภชน์องค์พระ และพธีิเปิดอย่างเปน็ทางการ

เรยีบเรยีงโดย กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการสือ่สาร

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  มาร่วมใจกนัปรบัสภาพพืน้ท่ี
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ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงาน

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น

(สำนักงาน ก.ถ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) อันเป็นองค์กร

ในการกำหนดมาตรฐานและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ได้มอบหมายให้สถาบัน

ทีป่รกึษาเพือ่พัฒนาประสทิธภิาพในราชการ (สปร.) เปน็ทีป่รกึษา

ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนก

ตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและวางระบบจำแนกตำแหน่ง

และค่าตอบแทนที ่พึงปรารถนาและเหมาะสมกับข้าราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน น้ัน

สปร. ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย

แล้ว โดยจัดทำข้อเสนอเก่ียวกับระบบจำแนกตำแหนง่และคา่ตอบ

แทนใหมข่องข้าราชการสว่นทอ้งถ่ินในประเดน็สำคัญ ๆ ดังน้ี

1. สายงาน และบญัชีตำแหนง่ระบบใหมข่องข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น

2. โครงสร้างระดับช้ันงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น

4. โครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

5. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น

รายงานการศกึษาวจิยั เรือ่ง

การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหนง่และค่าตอบแทน

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

6. ต้นแบบสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ

หลักเกณฑแ์ละแนวทางในการประเมนิสมรรถนะ

7. หลักเกณฑ์และแนวทางในการนำระบบบรหิารผลงาน

มาใช้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

8. แผนและมาตรการเตรยีมความพร้อมในการนำระบบ

ใหม่มาใช้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ทัง้นี ้ ข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ ผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง และผูส้นใจ

ทั่วไป สามารถศึกษารายละเอียดรายงานการศึกษาวิจัย ได้ที่

เว็บไซต์ www.local.moi.go.th. โดยสำนักงาน ก.ถ.จะได้นำ

ผลการศกึษาวจิยัเสนอตอ่ ก.ถ. เพ่ือพิจารณากำหนดนโยบายการ

ปรับปรุงระบบจำแนกและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวมท้ังเป็นแนวทางประกอบในการแกไ้ขกฎหมาย มาตรฐานกลาง

กฎ ระเบยีบ และแนวทางปฏบิตัใินสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งตอ่ไป
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คุยกันก่อน

ผูห้ญงิไทยไมว่า่จะอยูใ่นสถานภาพทางสงัคมใด มักจะ

ถูกสังคมคาดหวังและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลเรื่อง

ภายในบ้าน และเมื่อมีครอบครัวก็มักถูกคาดหวังให้รับผิดชอบ

ในเรือ่งการเลีย้งลกู ทัง้นี ้ เกิดจากการยดึถือบทบาททางเพศของ

ผูห้ญงิวา่เป็นผูค้ลอดลูก ดังนัน้ จงึเปน็ผูเ้ล้ียงดลููกด้วย ในขณะ

เดียวกัน สังคมไม่คาดหวังให้ผู้ชายมาร่วมรับผิดชอบในหน้าที่นี้

มากนัก เพราะไปกำหนดบทบาทผูช้ายไว้นอกบ้าน คือ การหาเล้ียง

ครอบครัว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการดึงผู้ชายออกจากบทบาท

การดแูลลูกและภรรยา บทบาทของผูห้ญงิผูช้ายในลกัษณะนี ้จะ

ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดในอดีต แต่ในปัจจุบันเมื่อสภาพสังคม

เปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงต้องรับภาระทั้งในบ้านและนอกบ้าน ซึ่ง

ส่งผลให้ผู ้เป็นแม่มีเวลาพักผ่อนน้อยและเกิดความเครียด

ความเครียดดังกล่าวของผู้หญิงมีผลกระทบโดยตรงทั้งต่ออาชีพ

และความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำให้ลูกไม่ได้รับการดูแลเท่าท่ีควร

ด้วยเหตุนี้การปรับความสัมพันธ์ระหว่างแม่และพ่อ

ในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อสุขภาพกายใจของสมาชิก

ในครอบครัว ซึ ่งเป็นรากฐานที ่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

ในภาพรวม

อะไรคือปัญหา

อะไรคือปัญหาท่ีทำให้ผู้หญิงและผู้ชายต้องปรับบทบาท

ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เงิน

เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต วิถีชีวิตของผู้หญิงได้เปล่ียนแปลง

ไประบบเศรษฐกิจแบบเงินตราได้กำหนดให้ผู้หญิงต้องทำงาน

ลูกผู้ชายตวัจรงิในบา้น

ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทความสมัพันธห์ญิงชายขัน้พ้ืนฐาน

(Gender for the Beginner)

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หนักข้ึนและมากข้ึน จากการทีผู้่หญิงมีบทบาทหนา้ท่ีดูแลบ้านและ

ครอบครัวมาเป็นบทบาทที่ผู้หญิงต้องทำมาหากินช่วยครอบครัว

เนื่องจากลำพังเงินที่สามีหาได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของ

ครอบครวั ในขณะเดยีวกนั งานดแูลครอบครวักยั็งคงเปน็หนา้ที่

ผูห้ญงิอยู ่ดังนัน้ จงึเทา่กับผูห้ญงิตอ้งทำงานทัง้งานนอกบา้นและ

ในบ้าน จึงทำให้ผู้หญิงเครียดและเหน็ดเหนื่อย ผลที่ตามมาคือ

ทำใหผู้้หญงิไมส่ามารถทำงานใหไ้ด้ดีท้ังงานบา้นและงานนอกบา้น

ผู้หญิงมีเวลาให้เวลากับการเตรียมอาหารและดูแลลูกน้อยลง

ผู้หญิงไม่สามารถทุ่มเทให้กับงานอาชีพเท่าที่ควร ทำให้องค์กร

เสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากศักยภาพของผู้หญิง ดังนั้น

จงึมคีวามจำเปน็ทีผู่ช้ายตอ้งปรบับทบาทมาแบง่เบาภาระการดแูล
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ครอบครัว ซ่ึงการปรบับทบาทดงักล่าวจะช่วยทำใหผู้้หญิงสามารถ

ทุ่มเทสติปัญญาและกำลังให้กับงานนอกบ้าน และมีเวลาดูแลลูก

ได้ดีขึ้น เป็นการลดความเครียด และทำให้ครอบครัวอบอุ่นและ

เอ้ืออาทรต่อกัน หากบทบาทของหญิงชายยังไม่ได้รับการปรับเปล่ียน

ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ สังคมจะเผชิญกับปัญหา

คนรุ่นใหม่ท่ีอ่อนแอท้ังสุขภาพกายและใจ รัฐจะต้องเสียงบประมาณ

ในการดูแลสุขภาพกายและใจของประชากรรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาสังคมอันสืบเนื ่องจากการติดยาเสพติด การประกอบ

อาชญากรรม ความเจบ็ปว่ย อันเน่ืองมาจากเพศสมัพันธก่์อนวยั

และการทำแท้ง

สังคมที่เปลี่ยนไปโดยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

ค่านิยมตะวันตกเข้ามาในประเทศ ค่านิยมฟุ้งเฟ้อและวัตถุนิยม

ก็เข้ามาด้วยข้าวของเครื่องใช้ก็มีราคาแพงขึ้น ทำให้ผู้หญิงต้อง

เพิ่มบทบาทในการทำงานนอกบ้านด้วย

เม่ือแม่ต้องรับผิดชอบงานท้ังในบ้านและนอกบ้าน ทำให้

ไม่ค่อยมีเวลาในการพัฒนาตนเอง เช่น เรียนต่อหรือฝึกทักษะ

เพิ่มขึ้น และยังทำให้แม่มีเวลาพักผ่อนน้อย ไม่มีเวลาใส่ใจต่อ

พัฒนาการของลกู และไมม่เีวลาดแูลสขุภาพของตนเอง อารมณ์

ไม่แจ่มใส

ทางแก้ไขมีอยู่ ถ้าคนในครอบครัวรู้จักปรับตัว

ปัญหาต่างๆ ในบทแรกล้วนมีทางแก้ไขท้ังส้ิน โดยจะต้อง

มีการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของพ่อและแม่ให้มีความ

เข้าใจต่อบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป และควรเห็นอก

เหน็ใจกนั การปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรมนัน้ ตอ้งทำทัง้

พ่อและแม่เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม

พ่อตอ้งไมคิ่ดวา่การเลีย้งลกูและการกลอ่มเกลาลูกเปน็

เรื่องของผู้หญิง ผู้ชายทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี เห็นใจแม่ที่ต้อง

รับภาระทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน โดยให้ความสำคัญต่อการ

ร่วมกันดูแลลูก

แมต้่องเหน็ความสำคญัของพอ่ในการเลีย้งดลููก ไมคิ่ด

ว่าพ่อทำไม่ได้เพราะเป็นผู้ชาย และต้องให้โอกาสพ่อเลี้ยงดูลูก

อุ้มลูกโดยไมต่ำหนติเิตยีนวธิกีารเลีย้งลกูของพอ่
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♦♦♦♦♦     “พ่อคิดแบบใหม่ ใส่ใจครอบครัว”

พ่อต้องปรับเปล่ียนบทบาทของพ่อและแม่ให้มีความสมดุล

มากข้ึน โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเขา้ใจและเหน็อกเห็นใจกัน

จะเป็นพื้นฐานสำคัญของครอบครัวที่เข้มแข็งและสังคมที่มั่นคง

ในที่สุด

พ่อต้องปรับเปลี่ยนความคิดว่าการเลี้ยงลูกไม่ใช่หน้าที่

ของแม่เพียงคนเดียว แต่เป็นเร่ืองของพ่อและแมร่่วมกัน และรูจั้ก

เรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกจากแหล่งต่างๆ เช่น จากแม่และหนังสือ

คู่มือตา่งๆ เปน็ตน้

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ “พ่อคิดแบบเก่า เป็นรากเหง้าของปัญหา”

“จรงิๆ แลว้

เราก็เลี้ยงลูกได้ดี

ไม่เบานะเนีย่

สงสารแม่เขา

กลับจากทำงาน

ยังต้องมาถูบ้าน

เล้ียงลูกอีก”

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ “แม่คิดแบบเก่า ไม่เข้าใจพ่อ”

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ “แม่คิดแบบใหม่ ให้โอกาสพ่อ”
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แม่ต้องปรับเปลี่ยนความคิดว่า การเลี้ยงลูกเป็นเรื่อง

ของทั ้งพ่อและแม่ และพ่อก็สามารถทำหน้าที ่นี ้ได้ดีเช่นกัน

นอกจากนี ้ แมต่อ้งใหโ้อกาสพอ่ในการดแูลลกู และไมว่จิารณว์ธิี

การเลีย้งลกูของพอ่

ปัญหาหมดไปด้วยสายใยของครอบครัว

เมื่อพ่อและแม่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน พ่อช่วย

แบ่งเบางานบ้านและการเล้ียงดูลูกจากแม่โดยไม่เก่ียงว่าการเล้ียงดู

ลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ แม่ก็ให้โอกาสพ่อในการเลี้ยงดูและ

กล่อมเกลาลูก ไม่ตำหนิติเตียนวิธีการเล้ียงดูลูกของพ่อ และไม่คิด

วา่ถ้าแมใ่หพ่้อเล้ียงลกู สังคมจะประณามวา่แมบ่กพรอ่งในหนา้ที่

และพ่อก็ต้องไม่คิดว่าการดูแลลูกและทำงานบ้านเป็นพฤติกรรม

กลัวแม่ จะช่วยขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความไม่สมดุลของ

บทบาทหนา้ทีภ่ายในครอบครวัของพอ่แมท่ีก่ลา่วไวใ้นเบือ้งตน้ได้

แมจ่ะมสุีขภาพและคณุภาพชวิีตทีดี่ข้ึน เน่ืองจากมเีวลา

พักผ่อนและพัฒนาตนเองมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมหน้าท่ีการงาน

ใหก้้าวหนา้ด้วย

ครอบครวักจ็ะใกลชิ้ดกันมากข้ึน พ่อและแมผ่กูพันกัน

มากข้ึน จากการเห็นอกเห็นใจกันและการรู้จักแบ่งเบาภาระงานบ้าน

สัมพันธภาพระหว่างพ่อกับแม่ท่ีดีก็จะมีผลต่อพัฒนาการท่ีดีของลูก

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลูกที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ก็จะ

โตขึ้นเป็นคนดีของสังคม

สังคมก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของครอบครัวที่แข็งแรง

ที่สมาชิกมีความผูกพันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็น

การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เนื่องจากลูกที่เติบโตมาจากครอบครัว

ที่มีความเห็นอกเห็นใจกันในลักษณะนี้ ก็มีแนวโน้มที่จะสร้าง

ครอบครัวเช่นนี้ต่อไป
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*
 โดย นายชำนาญวทิย ์เตรตัน ์(นบ., นบท. , นม., รม.) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานปลดักระทรวง

มหาดไทย

1
 มาตรา 43 คำส่ังทางปกครองทีมี่ข้อผดิพลาดเล็กน้อยหรอืผดิหลงเลก็น้อยน้ัน เจา้หนา้ทีอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดเ้สมอ ในการ

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคำสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดทำขึ้นเนื่องในการมีคำสั่ง

ทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้

2
 มาตรา 9 ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ด้วยการเหมอืงแรแ่ละการปา่ไม ้ทีดิ่นของรฐันัน้ถ้ามิไดมี้สิทธคิรอบครอง หรอืมิไดรั้บ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(1) เข้าไปยดึถือ ครอบครอง รวมตลอดถงึการกน่สร้างหรอืเผาปา่

(2) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำใหเ้ส่ือมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ในบรเิวณทีรั่ฐมนตรปีระกาศ

หวงหา้มในราชกจิจานเุบกษา หรอื

(3) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

การระบุช่ือตำบลผิดในคำขออนุญาตประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐ

ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายทีดิ่น *

การติดต่อขอรับบริการจากรัฐในบางครั้งมักเกิดความ

ผิดพลาดคลาดเคลื่อน บางกรณีเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของ

ผู้ย่ืนคำขอ บางกรณีเกิดจากความเข้าใจคลาดเคล่ือนของเจ้าหน้าท่ี

รฐั หรอืเกิดจากความผดิพลาดทัง้ของผูย่ื้นคำขอและเจา้หนา้ทีร่ฐั

หากเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่

อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 43
1
 แห่ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เช่น

“อณุมัติ (อนุมัติ) ให้ออกใบอนุญาตให้...” หรือ “เห็นขอบ (เห็นชอบ)

ใหอ้อกใบอนญุาต ให.้..” ซ่ึงเปน็ท่ีเข้าใจโดยทัว่ไปวา่เกิดจากความ

ผิดพลาดในการพิมพ์อย่างแน่นอนโดยปราศจากข้อสงสัย กรณี

เช่นนี้ เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ถูกต้องได้เสมอ แต่

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติบางกรณีก็ไม่อาจพิจารณาได้

โดยง่ายอย่างเช่นกรณีตัวอย่างข้างต้น และยังมีปัญหาคาบเก่ียวกับ

ความสมบูรณ์ของคำสั่งทางปกครองที่ได้ออกไปด้วย จึงอยาก

หยบิยกประเดน็ข้อหารอืของจงัหวดัลำปาง เรือ่ง การขออนญุาต

ประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9
2
 แห่งประมวลกฎหมาย

ที่ดินซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้วางหลัก

กฎหมายที่สำคัญซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

จะได้ใช้เป็นแนวทางประกอบในการปฏิบัติงานต่อไป ดังนี้
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3
 มาตรา 8 ทวิ ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือท่ีดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซ่ึงได้ถอนสภาพตามมาตรา

8 (1) แล้ว รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะจัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ในกฎกระทรวง

ก่อนทีจ่ะจดัข้ึนทะเบยีนตามวรรคหนึง่ ใหมี้การรงัวดัทำแผนที ่ และใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทอ้งทีป่ระกาศการจดัข้ึนทะเบยีน

ใหร้าษฎรทราบมกีำหนดสามสบิวนั ประกาศใหป้ดิในทีเ่ปดิเผย ณ สำนักงานทีดิ่น ทีว่า่การอำเภอหรอืท่ีวา่การกิง่อำเภอ ทีท่ำการกำนนั

และในบริเวณที่ดินนั้น

การจดัข้ึนทะเบยีนตามวรรคหนึง่ ใหร้ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา และใหมี้แผนทีแ่นบทา้ยประกาศดว้ย

4
 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0618/ว 1259 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2539

5
 มาตรา 42 คำส่ังทางปกครองใหมี้ผลใชยั้นตอ่บคุคลตัง้แตข่ณะทีผู่น้ั้นไดร้บัแจง้เปน็ตน้ไป

คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น

ฯลฯ

ผ่านความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (อบต.

บ่อแฮ้ว) แต่เมื่อข้อเท็จจริงที่ดินที่ขออนุญาตตั้งอยู่ที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลต้นธงชัย(อบต.ต้นธงชัย) ประกอบกับไม่ได้

ปิดประกาศการขออนุญาตประกอบกจิการในท่ีดินของรัฐตามแบบ

ท.ด.25 ไว้ ณ ท่ีทำการกำนันตำบลต้นธงชัยและท่ีทำการ อบต.ต้นธงชัย

จังหวัดลำปางมีความเห็นว่า การอนุญาตดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ.2543 แลว้ ใบอนญุาต (คำส่ังทางปกครอง) ย่อมมีผลตราบ

เท่าท่ียังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน

ตามมาตรา 42
5
 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญติัวิธีปฏบัิติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2539 กรณีน้ี จังหวัดลำปางจะดำเนนิการให้เป็น

ข้อเทจ็จรงิกรณน้ีีสรปุไดว้า่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ลำปาง (อบจ.ลำปาง) ได้ขออนุญาตประกอบกจิการตามมาตรา 9

แหง่ประมวลกฎหมายทีดิ่นและขอนำขึน้ทะเบยีนทีดิ่นของรฐัตาม

มาตรา 8 ทวิ
3
 แห่งประมวลกฎหมายทีดิ่น ในท่ีดินป่าแม่ตุ๋ยฝ่ังซ้าย

(ปา่แมเ่มาะแปลง 2) ซ่ึงตัง้อยูท่ีต่ำบลบอ่แฮว้ อำเภอเมืองลำปาง

จงัหวดัลำปาง เน้ือที ่450 ไร ่เพ่ือใชเ้ปน็ศูนย์บรกิารรบัจดัการขยะ

มูลฝอยรวมของประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่ม 2 (เขตอำเภอเมอืงลำปาง

อำเภอเกาะคา อำเภอเสรมิงาม อำเภอแมเ่มาะ และอำเภอแมท่ะ

จังหวัดลำปาง) และจังหวัดลำปางได้ออกใบอนุญาตให้ อบจ.ลำปาง

ใช้ท่ีดินดังกล่าวมีกำหนด 5 ปี โดยมีเง่ือนไขใหน้ำข้ึนทะเบียนท่ีดิน

ตามมาตรา 8 ทว ิแหง่ประมวลกฎหมายทีดิ่นไปในคราวเดยีวกนั

ต่อมามีการคัดค้านว่าท่ีดินท่ีขออนุญาตไมไ่ด้ต้ังอยู่ท่ีตำบลบอ่แฮ้ว

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า ที่ดินที่ขออนุญาตตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางจึงหารือกรมที่ดินว่า การอนุญาตให้

อบจ.ลำปาง เข้าประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย

ที่ดิน ในที่ดินป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย(ป่าแม่เมาะแปลง 2) ซึ่งความจริง

ตัง้อยูใ่นเขตตำบลตน้ธงชยั อำเภอเมือง จังหวดัลำปาง ย่อมทำให้

กระบวนการพิจารณาอนุญาตในครั้งนั้นผิดพลาด เนื่องจากตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้การขออนุญาตต้องผ่าน

ความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4
 ซึ่งในกรณีนี้ได้
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6
 มาตรา 41 คำส่ังทางปกครองทีอ่อกโดยการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑดั์งตอ่ไปนี ้ไมเ่ปน็เหตใุหค้ำส่ังทางปกครอง

นั้นไม่สมบูรณ์

(1) การออกคำสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคำขอ

ถา้ต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคำขอเช่นนั้นแล้ว

(2) คำส่ังทางปกครองทีต่อ้งจดัใหมี้เหตผุลตามมาตรา 37 วรรคหนึง่ ถ้าไดมี้การจดัใหมี้เหตผุลดงักลา่วในภายหลงั

(3) การรบัฟงัคูก่รณทีีจ่ำเปน็ตอ้งกระทำไดด้ำเนนิการมาโดยไมส่มบรูณ ์ ถ้าไดมี้การรบัฟงัใหส้มบรูณใ์นภายหลงั

(4) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง

ฯลฯ

7
 มาตรา 53 วรรคสอง คำส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำส่ังทางปกครองอาจถูกเพิกถอน

ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณี

ดังต่อไปนี้

(1) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเอง

8
 โปรดดเูชิงอรรถที ่6

ไปตามมาตรา 41(4)
6
 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ โดยขอความเห็นชอบจาก อบต.ต้นธงชัย และปิดประกาศ

เพิ่มเติมภายหลังได้หรือไม่ (ปัจจุบัน อบต.ต้นธงชัยได้ให้ความ

เห็นชอบแล้ว)

กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อการออกใบอนุญาต

ให้แก่ผู้ขออนุญาตตรงตามคำขอและกระบวนการพิจารณาได้ดำเนิน

ไปครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ใบอนุญาตดังกล่าวจึงออก

โดยชอบด้วยระเบียบกฎหมายแล้ว แม้ต่อมาจะปรากฏว่าได้ยื่น

คำขอโดยระบุชื่อตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต

ไม่ตรงตามชือ่ตำบลท่ีแท้จริงจนมีผลให้กระบวนการพจิารณาก่อน

ออกใบอนุญาตไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิกต็าม ใบอนญุาตดงักลา่วก็

ยังมีผลใช้บังคับอยู่จนกว่าจะถูกเพิกถอนหรือส้ินผลโดยเง่ือนเวลา

หรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังน้ัน หากมีการย่ืนคำขอใหม่และ

เจ้าหน้าท่ีดำเนินกระบวนการพจิารณาใหม่และออกใบอนุญาตใหม่

ให้แก่ผู้ขอพร้อมท้ังเพิกถอนใบอนุญาตเดิมตามหลักเกณฑ์มาตรา

53 วรรคสอง(1)
7
 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ ในคราวเดียวก็ชอบที่จะทำได้ แต่เพื่อความรอบคอบ

จังหวัดลำปางควรหารือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย

จังหวัดลำปางจึงขอหารือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองว่า กรณีที่ตำแหน่งที่ดินที่อนุญาตถูกต้องตรงตาม

ความประสงค์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐ

จังหวัดจะดำเนินการตามมาตรา 41(4)
8
 แห่งพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยดำเนินกระบวนการพิจารณา

เพิ่มเติมด้วยการปิดประกาศในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงชัย แก้ไข

เอกสารเกี่ยวกับชื่อตำบลให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริง และใช้ความ

เหน็ชอบของ อบต.ตน้ธงชยั ซ่ึงไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ประกอบ

จะถูกต้องหรือไม่ หรือจะต้องย่ืนคำขอใหม่และดำเนินกระบวนการ

พิจารณาใหม่ พร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตเดิมและออกใบอนุญาต
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9
 มาตรา 3 วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองตามกฎหมายตา่งๆ ใหเ้ปน็ไปตามทีก่ำหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ เวน้แตใ่นกรณี

ที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลา

อุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย
10
 มาตรา 28 ในการพจิารณาทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีอาจตรวจสอบขอ้เท็จจรงิไดต้ามความเหมาะสมในเรือ่งน้ันๆ โดยไมต้่อง

ผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
11
 มาตรา 29 เจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการน้ี ให้รวมถึงการดำเนินการ

ดังต่อไปนี้

(1) แสวงหาพยานหลกัฐานทกุอย่างทีเ่ก่ียวขอ้ง

(2) รบัฟงัพยานหลกัฐาน คำช้ีแจง หรอืความเหน็ของคูก่รณหีรอืของพยานบคุคลหรอืพยานผูเ้ช่ียวชาญทีคู่่กรณกีล่าวอา้ง

เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา

(3) ขอข้อเทจ็จรงิหรอืความเหน็จากคูก่รณ ีพยานบคุคล หรอืพยานผูเ้ช่ียวชาญ

(4) ขอใหผู้้ครอบครองเอกสารสง่เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง

(5) ออกไปตรวจสถานที่

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ใหม่ตามมาตรา 53 วรรคสอง(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณา

ข้อหารอืดังกลา่วแลว้เหน็วา่ มาตรา 9 แหง่ประมวลกฎหมายทีดิ่น

ไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ

เก่ียวกับการพิจารณาอนญุาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย

ท่ีดินแตอ่ย่างใด ในทางปฏบัิติรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย

ได้ใช้อำนาจทางบริหารออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั ระเบยีบดงักลา่วไมมี่สภาพบงัคบัดงัเชน่กฎหมาย ด้วย

เหตุนี้ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการขอ

อนุญาตให้ใช้ที่ดินตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึง

ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ ท้ังน้ีเป็นไปตามนยัมาตรา 3
9
 แหง่พระราชบญัญตัวิธิี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ส่วนกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องไม่ได้

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวไปบ้าง

ไม่ได้ทำให้การอนุญาตให้ใช้ท่ีดินท่ีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯแล้วน้ัน

มีผลเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริง

ในการพิจารณาอนุญาตให้ อบจ.ลำปาง ประกอบกิจการในที่ดิน

ของรัฐมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ ่งมี

อำนาจพิจารณาอนุญาตตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาพยาน

หลักฐานการประกาศให้ผู้ถูกกระทบสิทธิหรืออาจถูกกระทบสิทธิ

คัดค้าน รวมท้ังประสานงานขอความเห็นจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดไวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตฯ อันเป็นหลักการ

เดียวกนักับมาตรา 28
10
 และมาตรา 29

11
 แหง่พระราชบญัญติัวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเห็นว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและ

ส่วนราชการที่รับผิดชอบกระทำมานั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่

กำหนดไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏบัิติราชการทางปกครองฯ และ

ชอบด้วยกฎหมายแลว้
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12
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา “บันทึกคณะกรรมการวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง การอนุญาตให้องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัลำปางใชท้ีดิ่นตามมาตรา 9 แหง่ประมวลกฎหมายทีดิ่น”

13
 มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี

“กฎ” หมายความวา่ พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญติัท้องถ่ิน ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือบทบญัญติั

อื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

กรณีการออกใบอนุญาตโดยไม่ได้ให้ อบต.ต้นธงชัย

ให้ความเห็นชอบก่อนเห็นว่า มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายทีดิ่น

มิได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุญาตจะต้องให้เจ้าหน้าที่อื ่นให้

ความเห็นชอบก่อน ประกอบกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยเปน็เพียงแนวทางปฏบัิติงานเพ่ือลดปัญหาการ

ร้องเรียนของประชาชนเท่านั้น ดังนั้น การออกใบอนุญาตให้

อบจ.ลำปาง ประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐโดยไม่ได้ให้ อบต.ต้นธงชัย

ให้ความเห็นชอบก่อน จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์

ตามนัยมาตรา 41(4) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ แตอ่ย่างใด

ส่วนกรณีท่ีกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตโดยไม่ได้

ปิดประกาศการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐตามแบบ ท.ด.25 ณ

ท่ีทำการกำนนัตำบลตน้ธงชัย และทีท่ำการ อบต.ต้นธงชัย อันเป็น

เขตปกครองที่ที่ดินตั้งอยู่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยนั้น เห็นว่า การปิดประกาศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ประชาชนทีอ่าจได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้างศูนย์บริการรับจัด

การขยะมูลฝอยรวมไดมี้โอกาสโต้แย้งแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ

การออกใบอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในกระบวนการ

พิจารณาออกใบอนุญาตได้มีการปิดประกาศการขออนุญาตในบริเวณ

ทีดิ่นทีข่ออนุญาต ณ สำนักงานทีดิ่นจงัหวดัลำปาง ทีว่า่การอำเภอ

เมืองลำปาง ท่ีทำการกำนันตำบลบ่อแฮ้ว และท่ีทำการ อบต.บ่อแฮ้ว

อีกทัง้หลงัจาก อบจ.ลำปางไดร้บัใบอนญุาตไปแลว้ไดจ้ดัใหมี้การ

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู ่ในตำบล

ต้นธงชัยและตำบลทีอ่ยู่ใกล้เคียง ประกอบกบั อบต.ต้นธงชัยก็ได้

ให้ความเห็นชอบกับการจัดสร้างศูนย์บริการรับจัดการขยะมูลฝอยรวม

ของ อบจ.ลำปาง แล้ว ถือได้ว่าการดำเนินการของ อบจ.ลำปาง

ไดใ้หโ้อกาสแกป่ระชาชนในเขตตำบลตน้ธงชยัไดท้ราบขอ้เทจ็จรงิ

อย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามหลักการ

รับฟังความทุกฝ่ายแล้ว การออกใบอนุญาตให้แก่ อบจ.ลำปาง

ตามกรณีที่หารือเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลสมบูรณ์และชอบ

ด้วยกฎหมายแลว้
12

จากแนวคำวนิิจฉัยของคณะกรรมการวธีิปฏิบัติราชการ

ทางปกครองไดว้างหลกักฎหมายสำคญัไว ้3 ประการ คือ

1. ระเบียบที่จะถือว่าเป็น “กฎ” ตามมาตรา 5
13
 แห่ง

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ตอ้งเปน็ระเบยีบ

ทีมี่กฎหมายใหอ้ำนาจในการออกระเบยีบในเรือ่งนัน้ๆ ไว ้การใช้

อำนาจทั่วไปในทางบริหารออกระเบียบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน ไม่มีผลให้ระเบียบดังกล่าวมีสภาพบังคับดังเช่นกฎหมาย

ดังนั้น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่

ระเบียบนั้นกำหนด จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็นกฎหมาย

กลาง ทัง้นีเ้ปน็ไปตามนยัมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครองฯ
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ธนาคารธนชาต ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ (กบข.) ลงนามในบนัทกึข้อตกลง มอบสทิธพิิเศษ

ทางการเงินให้แก่สมาชิก กบข. โดยธนาคารธนชาต จะนำ

ผลิตภัณฑท์างการเงนิ ทางดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือ และผลติภัณฑ์

ประกนัภัย เสนอเปน็บรกิารพเิศษแกส่มาชิก กบข. กวา่ 1.2

ล้านรายทัว่ประเทศ ด้วยอตัราดอกเบีย้และคา่เบีย้ประกนัที่

ต่ำกว่าราคาตลาด

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมสิทธิพิเศษที่ธนาคาร

ธนชาต นำไปเสนอสมาชิก กบข.ประกอบด้วย สินเช่ือรถยนต์

ใหม่ อัตราดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.45% ตอ่ป ีไมต่อ้งมเีงนิดาวน์

ระยะเวลาผอ่นชำระสงูสุด 84 เดือน สินเชือ่เชา่ซ้ือรถยนต์

มือสอง ส่วนลดอัตราดอกเบี ้ย 0.25% จากอัตราปกติ

วงเงินอนุมัติ 100% ของราคากลาง ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด

72 เดือน สินเชือ่รถแลกเงนิ อัตราดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.25%

ต่อเดือน วงเงนิอนุมัติ 100% ของราคากลาง ระยะเวลาผอ่น

ชำระสูงสุด 72 เดือน สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม ่

อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน รับ

บตัรกำนลัมูลค่า 500 บาท ประกนัภยัรถยนตธ์นชาต 2+ ค่า

เบ้ียเพียง 7,199 บาท คุ้มครองกรณรีถชน รถหาย ไฟไหม้รถ

ไมต่อ้งตรวจสภาพรถยนตก่์อนทำประกนั ประกนัภัยพิทกัษ์

รักบา้น Happy Home เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 800 บาทตอ่ปี

วงเงนิประกนัสูงสดุถึง 3 ล้านบาท ประกนัภัยอุบตัเิหตสุ่วน

บคุคล Happy PA เบีย้ประกนัภัยเริม่ตน้ 1,050 บาทตอ่ปี

ชดเชยรายไดสู้งถงึ 1,000 บาทตอ่วนั

ทัง้นี ้สมาชิก กบข.ทีส่นใจ สามารถขอสนิเชือ่ได้

ตัง้แตบ่ดันี ้– วนัที ่11 สิงหาคม 2554 สอบถามรายละเอยีด

เพ่ิมเตมิไดท้ี ่call center ธนชาต โทร.1770 และธนาคาร

ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อฝ่ายบริการข้อมูล

สมาชกิ กบข. โทร.1179 กด 6 ในวนัและเวลาทำการ

ธนาคารธนชาต จบัมือ กบข. มอบสทิธพิิเศษ

บริการทางการเงินให้แก่สมาชิก

2. ระเบียบที่ออกโดยไม่มีฐานตามกฎหมายหรือออก

โดยอาศัยอำนาจทางบริหาร หากกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็

ไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาทางปกครองทีไ่ด้ถือปฏิบัติตามระเบยีบ

ดังกล่าวนั้นเสียไปหรือไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ

3. คำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้ให้

เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนตามนัยมาตรา 41(4) แห่ง

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ น้ัน ต้องเปน็กรณี

ท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้จ้าหนา้ท่ีอ่ืนน้ันใหค้วามเหน็ชอบกอ่นออก

คำส่ังทางปกครอง หากไมมี่กฎหมายกำหนดไว ้แมจ้ะไดรั้บความ

เห็นชอบหรือไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่อื่นนั้นก็ไม่มีผล

ใหค้ำส่ังทางปกครองนัน้ไม่สมบรูณต์ามมาตรา 41(4) แตอ่ย่างใด

อน่ึง แม้จังหวัดจะไม่ได้หารือในกรณีท่ีการออกใบอนุญาต

ให้ประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐ (คำส่ังทางปกครอง) มีผลสมบูรณ์

ตามกฎหมาย จะดำเนินการแก้ไขชื่อตำบลในคำขอและเอกสาร

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ถูกต้องตรงกับขอ้เท็จจริงได้

หรอืไมน้ั่น ผูเ้ขียนเหน็วา่ หากผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพจิารณาคำขอ

อนุญาต ได้พิจารณาคำขอนั้นถูกต้องตรงกับพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาต

ประสงค์ขอใช้ แต่คำขอระบุพื้นที่ขอใช้ผิดเป็นอีกตำบลหนึ่ง

หากได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกบัขอ้เทจ็จรงิแลว้ ก็น่าจะแกไ้ขชือ่ตำบล

ในเอกสารหลกัฐานและคำสัง่ทางปกครองใหต้รงกบัขอ้เทจ็จรงิได้

และทำบันทึกหมายเหตุการณ์แก้ไขไว้ให้เห็นประจักษ์ โดยอาศัย

อำนาจตามมาตรา 43
14
 แหง่พระราชบญัญติัวิธีปฏบัิติราชการทาง

ปกครองฯ หรือจะไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆ แต่บันทึกหมายเหตุ

เรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐานติดไว้กับคำสั่งทางปกครองก็ได้

14
 โปรดดเูชิงอรรถที ่1
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โดย ห้องสมุด สดร.สป.

เน้ือหาเก่ียวกับ จงเอาใจใส่ดูแล

ตัวเอง จงมีความพอประมาณ จงอย่า

สำส่อนทางเพศ จงรักและให้ความช่วยเหลือ

แก่เด็ก จงเคารพและช่วยเหลือพ่อแม่

จงเปน็ตวัอยา่งทีดี่ จงพยายามใชชี้วติโดย

ยึดถือความจริง จงอย่าทำการฆาตกรรม

จงอย่ากระทำส่ิงใดท่ีผิดกฎหมาย จงสนับสนุน

รัฐบาลทีจ่ดัตัง้ และบรหิารงานเพือ่ปวงชน

จงอยา่ทำรา้ยผูมี้เจตนาด ีจงปกปอ้งรกัษา

และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของคุณ จงอย่า

ลักขโมย จงเปน็ทีเ่ช่ือถือและไวว้างใจของ

ผู้อ่ืน จงปฏบัิติตามภาระขอ้ผูกพันของคุณ

จงมีความขยันหมั่นเพียร จงมีความขยัน

หมั่นเพียร จงมีความสามารถเชี่ยวชาญ

จงเคารพความเชือ่ทางศาสนาของผูอ่ื้น จง

พยายามไม่ทำกับผู้อ่ืนในส่ิงท่ีคุณไม่ต้องการ

ให้เขาทำกับคุณ จงพยายามปฏิบัติต่อผู้อ่ืน

เหมือนที่คุณต้องการให้เขาปฏิบัติต่อคุณ

จงมั่งคั่งและรุ่งเรือง

ผูแ้ตง่ : แอล รอน ฮับบารด์

นำเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัการ

ตกแต่งภาพถ่ายดิจิตอลด้วยโปรแกรม

Photoshop CS4 ในแบบที่ไม่ซ้ำใคร

ไม่กล่าวถึงทฤษฎีให้วุ่นวาย แสดงวิธี

การตกแต่งภาพอย่างละเอียดในทุกข้ันตอน

ซึ่งล้วนแต่เป็นเทคนิคที่บรรดาช่างภาพ

มืออาชีพทั่วโลกนิยมใช้งานกันทั้งสิ้น

และเป็นสิ ่งที ่คุณหาไม่ได้ในหนังสือ

Photoshop เล่มอื ่นๆ หากคุณเป็น

ช่างภาพดิจิตอล หรือช่ืนชอบการถ่ายภาพ

ด้วยกล้องดิจิตอล และอยากตกแต่งแก้ไข

ภาพดิจิตอลของคุณให้ดูน่า ประทับใจ

และมีคุณภาพสูงสุดหนังสือเล่มนี้คือ

คำตอบสุดท้ายของคุณ!

ผูแ้ตง่ : เฃลบี ้สก็อต

แปล : รัชตา ซ้ึงสนุทร

หนังสือเล่มน้ีได้รวบรวมข้อมูล

หนังสือของฮิตเลอร์จำนวนนับ 10,000

เล่ม ทีเ่หลอืรอดมาถงึปจัจบุนัเพ่ือนำมา

วิเคราะห์อิทธิพลที่มีต่อผู้นำนาซีคนนี้

สิ ่งที ่เขาค้นพบนั้นน่าตื ่นตาตื ่นใจยิ ่ง

มันเป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอ

มาก่อน ชีวประวัติฮิตเลอร์ในฐานะ

หนอนหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านต้อง

ท่ึง อ้ึง และไมอ่ยากคลาดสายตาแมแ้ต่

ประโยคเดียว

ผูแ้ตง่ : โรแบก็ ทโิมธ ีดบัเบลิย

ผูแ้ปล : โรจนา นาเจรญิ

คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตอล

ระดับมืออาชีพ

ห้องสมดุลับของฮติเลอร์

: Hitler’s Private Library

หนทางสู่ความสุข
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สื่อสารสร้างสุข

คลายทุกข์ท่ัวไทย

มหาดไทยแชนแนล

นายชวรตัน ์ชาญวรีกูล รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

แถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (Logo) และ

คำขวัญ (Motto) ของสถานีโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมมหาดไทย พร้อมมอบเงินรางวัล

และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทตราสัญลักษณ์ (Logo) คือ นายธานี

เหมือนนุช และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทคำขวญั (Motto) คือ นางจรญัญา

ศรีไพร โดยมี นายชำนิ บูชาสุข ท่ีปรึกษา รมว.มท. นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษก มท. นายมานิต วัฒนเสน ปมท. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
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