รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2561
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก
ผู้มาประชุม
1. นายชุติเดช มีจันทร์
2. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์
3. นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
4. นายธัชชัย ศรีสวัสอิ์
5. นายถิรยุทธ ฉันติกุล
6. นายชาตรี สุขารมณ์
7. นายเกษมสันต์ คําพุฒ
8. นายธีรพล ตันยา
9. นายไชยเดช แก้วประดิษฐ
10. นายกฤศพล อัศวิกุล
11. นางสําราญ สุพิน
12. นายวันชัย ทุ่มสอน
13. ว่าที่ พ.ต. วิทยา ครุธอินทร์
14. ด.ต.บัญชา ดํานิล
15. นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์
16. นางสมนึก คุ้มยิ้ม
17. นายพิเศษ ลิ้มประเสริฐ
18. นายธนโชติ ทําสีนาค
19. นางสาวธนิกา คลังศรี
20. นายเชาวลิต เมืองสมบัติ
21. นางสาวอุไรพร เอี่ยมรอด
22. นายสาธิต สุขจิตร
23. นางวีรวัลย์ ธนะไชย
24. นายไพฑูรย์ เฟื่องดี
25. นางสาวสมมาตร บุตรนุช
26. นายธีรชัย บัวติ๊บ
27. นายนพพร ทองอ่อน
28. นางสุดา ไสยยา
29. นางสาวพนมวรรณ นันตาดี
30. นายสมพงษ์ สุกใส
31. นายวิรัตน์ สร้อยมี
32. นายไพโรจน์ เงินแจ้ง
33. นางแสงเดือน มุ่ยแดง
34. นายวัชระ มูลเอื้อ
35. นางเก็จชณัฐ หลงสมัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ท้องถิ่นจังหวัดตาก
แทนนายก อบจ.ตาก
ปลัด อบจ.ตาก
แทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอด
ปลัด ทน.แม่สอด
นายกเทศมนตรีตําบลไม้งาม
ปลัด ทต.ไม้งาม
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวใต้
ปลัด ทต.หนองบัวใต้
แทนนายก อบต.ปุามะม่วง
ปลัด อบต.ปุามะม่วง
ปลัด อบต.น้ํารึม
นายก อบต.วังหิน
ปลัด อบต.วังหิน
นายก อบต.แม่ท้อ
ปลัด อบต.แม่ท้อ
นายก อบต.ตลุกกลางทุง่
แทน ปลัด อบต.ตลุกกลางทุ่ง
นายก อบต.หนองบัวเหนือ
ปลัด อบต.หนองบัวเหนือ
นายก อบต.วังประจบ
ปลัด อบต.วังประจบ
นายก อบต.โปุงแดง
ผอ.กองคลัง รกท.แทนปลัด อบต.โปุงแดง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาก
ปลัด ทต.บ้านตาก
แทนนายก ทต.ทุ่งกระเชาะ
ปลัด ทต.ทุ่งกระเชาะ
แทนนายก อบต.ตากออก
แทนปลัด อบต.ตากออก
นายก อบต.สมอโคน
แทน ปลัด อบต.สมอโคน
แทน นายก อบต.แม่สลิด
แทน ปลัด อบต.แม่สลิด
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-236. นายอํานวย สายพิรุณ
37. นางผสุดี เชื้อชายเลิศ
38. นายเอกสิทธิ์ หิรัญนุช
39. นางสุติกาญจน์ พิตพิบูลย์
40. นางสาวเปรมจิตร เครือสอน
41. นายอุทิศ อินอยู่
42. นายบัญชา แก้ววิเศษ
43. ด.ต.ภษิต บงกชภัคพงศ์
44. นายณัฐนันท์ นาแก้ว
45. นางสาวประภา เชื้อทอง
46. นายบรรณวัฒน์ ชอบธรรม
47. นายกรนิษฐ์ บุญส่ง
48. นายพรเพชร ท้อนคง
49. นายจํารัส แหลมตอง
50. นายวิฑูรย์ ภูช่ ินาพันธุ์
51. พ.อ.อ.มานพ หลั่งสิโย
52. นายบุญส่ง ปัทมาพงศ์พร
53. นายรัฐขนะ อินทร์สุวรณ์
54. นายจิระพงษ์ พระบาง
55. นางอําไพพรรณ บุพศิริ
56. นายไพฑูรย์ อินถาวร
57. นายประสบโชค อินเอี่ยม
58. นายวงศกร อุ่นใจ
59. จ.อ.เกรียงศักดิ์ สิงห์กวาง
60. นายพร หลวงพระบาง
61. นายสราวุต กล่ํากลาง
62. นายสมจิตร สารปรีชาสกุล
63. นายสุกฤษฎิ์ ตันบุตร
64. นายปราโมทย์ ชัยชอุ่ม
65. นายประสาน มั่นมาก
66. นายถนอม สอนไว
67. นายกําจัด จันทร์ไทย
68. นายสุทธิพร มั่นปาน
69. นางพรศิริ มั่นปาน
70. นายเมธี พีรยพงศ์
71. นายสุชาติ โพธิราช
72. นางวาสนา กรวยทอง
73. นายบรรจง เครือโปู

แทนนายก อบต.เกาะตะเภา
รกท.ปลัด อบต.เกาะตะเภา
ปลัด อบต.ท้องฟูา
แทนเทศมนตรีตําบลสามเงา
แทน ปลัด ทต.สามเงา
นายก อบต.วังจันทร์
ปลัด อบต.วังจันทร์
นายก อบต.ยกกระบัตร
ปลัด อบต.ยกกระบัตร
ปลัด อบต.สามเงา
แทน นายก อบต.บ้านนา
แทน ปลัด อบต.บ้านนา
แทนนายก อบต.ย่านรี
ปลัด อบต.ย่านรี
นายก อบต.วังหมัน
ปลัด อบต.วังหมัน
แทนปลัด ทต.ท่าสายลวด
ปลัด ทต.แม่กุ
แทน นายก ทต.แม่ตาว
ปลัด ทต.แม่ตาว
นายก อบต.มหาวัน
ปลัด อบต.มหาวัน
แทนนายก อบต.แม่กุ
ปลัด อบต.แม่กุ
แทนนายก อบต.พระธาตุผาแดง
แทน ปลัด อบต.พระธาตุผาแดง
แทนนายก อบต.ท่าสายลวด
แทนปลัด อบต.ท่าสายลวด
แทน นายก อบต.แม่ปะ
แทนปลัด อบต.แม่ปะ
แทนนายก อบต.แม่กาษา
ปลัด อบต.แม่กาษา
นายก อบต.พะวอ
รกท.ปลัด อบต.พะวอ
ปลัด ทต.วังเจ้า
นายก อบต.เชียงทอง
แทน ปลัด อบต.เชียงทอง
แทน นายก อบต.นาโบสถ์
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74. นายประโยชน์ แย้มชู
75. นายทวี เขียวคุ้ม
76. นายสาธิต วังวงษ์
77. นายชัยณรงค์ มะเดชะ
78. นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
79. นายวรวิทย์ บุพศิริ
80. นายธวัชชัย สภาราช
81. นายอรรคเดช สีตุ้ย
82. นายจเร วารีวิชัย
83. นายชลอ จิ๋วแหยม
84. จ.ส.ท.บรรจง ยะดอนใจ
85. นายวีระพล บูชาคุณธรรม
86. ส.ต.ท.สมชาติ วุฒนันท์
87. นางฐิติพร วงษ์อุทัยนันท์
88. นายบุญเลิศ ไคร้แค
89. นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง
90. นายชานน โชติคัคนานต์
91. จ่าเอกสนิท ดาวงษ์
92. ร้อยโทเฉลิม บุญพรวงศ์
93. นายพิตรพิบูล เสาวกุล
94. นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล
95. นายนนทพัทธ์ องอาจ
96. นายธเนศ เลิศวิลัย
97. นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา
98. จ.ส.อ.ประเสริฐ อะกะเรือน
99. นายสังเขตร์ เทาวิวัฒนาการ
100. นายสุเธียร อินทะใจ
101. นายมีชัย พนาทักษณาวรรต
102. นายยืนยง พุทธวงษ์
103. นายคีรี นานเปา
104. นายวาทิช อนันจิตติภทั ร
105. นายนอแก อมรพันธ์สกุล
106. นางสาวนัทธมน ใจเจริญ
107. ด.ต. สมพร บุญคง
108. นายองอาจ สายบุตร
109. จ.ส.ท.สิงห์คํา ยาวิชัยปูอง
110. นายเชรษฐา ศรีโสภาบุปผา
111. นายอัครเดช ปาอ้าย

ปลัด อบต.นาโบสถ์
นายก อบต.ประดาง
ปลัด อบต.ประดาง
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ระมาด
นายกเทศมนตรีตําบลแม่จะเรา
ปลัด ทต.ทุ่งหลวง
แทน นายก อบต.แม่ระมาด
ปลัด อบต.แม่ระมาด
แทน นายก อบต.พระธาตุ
ปลัด อบต.พระธาตุ
ปลัด อบต.ขะเนจื้อ
นายก อบต.แม่ตื่น
ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ อบต.สามหมื่น
แทนปลัด ทต.พบพระ
ปลัด อบต.พบพระ
ปลัด อบต.พบพระ
นายก อบต.คีรีราษฎร์
ปลัด อบต.คีรีราษฎร์
นายก อบต.ว่าเล่ย์
แทนปลัด อบต.วาเล่ย์
แทน นายก อบต.รวมไทยพัฒนา
แทนปลัด อบต.รวมไทยพัฒนา
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ต้าน
นายก อบต.แม่ต้าน
ปลัด ทต.แม่ต้าน
แทน ปลัด อบต.แม่หละ
ปลัด อบต.แม่สอง
นายก อบต.แม่อุสุ
ปลัด อบต.แม่อุสุ
แทน นายก อบต.ท่าสองยาง
แทน ปลัด อบต.ท่าสองยาง
แทน นายก อบต.แม่วะหลวง
ปลัด อบต.แม่วะหลวง
นายกเทศมนตรีตําบลอุ้มผาง
ปลัด ทต.อุ้มผาง
ปลัด ทต.แม่กลอง
นายก อบต.อุ้มผาง
ปลัด อบต.อุ้มผาง
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-4112. นายปัญญา หาญชาติวีระ
113. นายสมพร โงมขุนทด
114. นางสริดา ตาเรือนสอน
115. นางรัชนก พันมีทอง
116. นางณัฐมน พรมวงษ์
117. นางสาวปภัชญา อินทร์เมือง
118. นางรุ่งรัตน์ โตทองสุข
119. ว่าที่ ร.ต. กฤษติพงศ์ มัตนามะ
120. นางยุพิน วงษ์หมื่น
121. นายเอนก ถนอมสัตย์
122. นายวุฒชิ ัย ศรีทอง
123. นางศรีทอง สายโรจน์
124. นางเจษฎาภรณ์ เลียงสมบัติ
125. นายปราโมทย์ พานิช
126. นายภูมิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
127. นางสาวพัชรี ไคล้คง
128. นายนิธิ พรหมปัญญา
129. นางสาวธารา ศรีสุข
130. นางสาวอ้อมใจ วิวัฒนาวิไล
ผู้มาเข้าร่วมการประชุม
1. นางสาวรจนา สายอุตต๊ะ
2. นายภานุวัฒน์ สุวรรณชืน่

แทน นายก อบต.โมโกร
ปลัด อบต.โมโกร
ท้องถิ่นอําเภอแม่สอด/พบพระ
ท้องถิ่นอําเภอสามเงา
ท้องถิ่นอําเภอบ้านตาก
ท้องถิ่นอําเภอท่าสองยาง
ท้องถิ่นอําเภอวังเจ้า
ท้องถิ่นอําเภออุ้มผาง
ท้องถิ่นอําเภอแม่ระมาด
ท้องถิ่นอําเภอแม่สอด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ/หลุ่มงานมาตรฐาน
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ

ผู้ติดราชการ
1. นายกเทศมนตรีเมืองตาก
2. ปลัดเทศบาลเมืองตาก
3. นายก อบต.น้ํารึม
4. นายก อบต.ตากตก
5. ปลัด อบต.ตากตก
6. นายก อบต.ท้องฟูา
7. นายก อบต.สามเงา
8. นายก ทต.ท่าสายลวด
9. นายก อบต.ด่านแม่ละเมา
10. ปลัด อบต.ด่านแม่ละเมา
11. นายก ทต.วังเจ้า
12. ปลัด ทต.แม่ระมาด
13. นายก อบต.ขะเนจื้อ
14. ปลัด อบต.แม่ตื่น
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-515. นายก ทต.พบพระ
16. นายก อบต.พบพระ
17. นายก อบต.ช่องแคบ
18. ปลัด ทต.แม่ต้าน
19. นายก อบต.แม่หละ
20. นายก อบต.แม่สอง
21. นายก ทต.แม่จัน
22. ปลัด ทต.แม่จัน
23. นายก ทต.แม่กลอง
เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ
1. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการ โดยเคร่งครัด เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตาก (www.taklocal.org) แล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม
3.1 สํานักงานคลังจังหวัดตาก
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ข้อกําหนดสําคัญ
1. ให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัย ฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน + หลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
2. กรณี มี เ จตนา/ปล่ อ ยปละละเลยในการปฏิ บั ติ โดยไม่ มี เ หตุ อั น ควร
ให้ กค. พิ จ ารณาความเหมาะสมการเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก ารณ์ ข อง
หน่วยงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ
(1) ส่วนราชการ
(2) รัฐวิสาหกิจ
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

-6(4) องค์กรมหาชน
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
1. วัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน (Operations Objectives) ความมีประสิทธิผล
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน บรรลุ เ ปู า หมายการดํ า เนิ น งาน การเงิ น การใช้
ท รั พ ย า ก ร ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ท รั พ ย์ สิ น ก า ร ปู อ ง กั น / ล ด ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริต
2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) การรายงานทางการเงิน
+ ไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายใน ภายนอกหน่วยงาน รายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส
หรือข้อกําหนดอื่นของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance
Objectives)
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงาน +ข้อกําหนดอื่นของทางราชการ
ข้อ 2
1) จัดวางระบบการควบคุมภายใน ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในที่
กระทรวงการคลังกําหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
2) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น / ปรับโครงสร้างองค์กร ใหม่ จัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งฯ โดยให้มีการรายงานตามข้อ 6
และข้อ 7
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ข้อ 6 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
ประกอบด้วย
(1) การรับรองการจัดวางฯ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) รายงานการจัดวางฯ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล
(2.1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน / ภารกิจตามแผนดําเนินงาน
สําคัญของหน่วยงาน
(2.2) วัตถุประสงค์การดําเนินงานตามข้อ 6
(2.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงาน
(2.4) ความเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน
(2.5) กิจกรรมการควบคุมที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ 6
(2.4)
(2.6) ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ 6 (2.5) รายงานให้
เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ สามารถกําหนดแบบรายงาเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น และเหมาะสม
ข้อ 7 ส่งรายงานการจัดวางฯ ระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 6 ให้ผู้กํากับดูแล
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จัดวางฯ แล้วเสร็จ

-7การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ กรณีจังหวัด และ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 10
วรรคสาม ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงาน
การประเมินผล การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ 9
วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 150 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และสําเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย
วรรคสี่ ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ดําเนินการรวบรวมและ
สรุ ป รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ 9
วรรคสอง มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้ว
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน
180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
วรรคห้า ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีเมืองพัทยาและ
กรุงเทพมหานคร เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ของรัฐตามข้อ 8 ต่ อหั วหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนาม และให้จัดส่ ง
รายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้
1) การจัดทํารายงานควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล
ตําบล ส่งให้นายอําเภอพิจารณา ภายใน 28 ธันวาคม 2561
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลเมืองตาก
ให้ ส่งรายงานการควบคุมภายในให้สํ านักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
โดยคณะกรรมการระดับอําเภอ มี ท้องถิ่นอําเภอ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่รวบรวม
รายงานข้อมูลควบคุมภายใน ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สํ าหรั บ การรายงาน ถ้าหน่ว ยงานใดที่มีห น่ว ยงานตรวจสอบภายในอยู่ในองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องส่งแบบ ปค.6 แต่ถ้าหน่ว ยงานใดไม่มีห น่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้จัดส่ง
1) แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2) แบบ ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
คือ ประเมินองค์ประกอบ 5 ด้าน (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) การประเมิน
ความเสี่ยง (3) กิจกรรมการควบคุม (4) สารสนเทศและการสื่อสาร (5) กิจกรรมการ
ติดตามผล
3) แบบ ปค.5 แบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา และติดตามเร่งรัดงานนโยบายต่างๆ ที่สาคัญ
4.1 ข้อราชการที่สําคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ทถจ.)
1. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีผลบังคับ 1 มกราคม 2562 ฝากให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว

-82. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ กจ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 มีผลบังคับใช้ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 และมีข้อแก้ไขที่สําคัญ
1) ข้อ 9/1 การรับเงินรายรับดังต่อไปนี้ ให้ใช้หลักฐานการรับโอนเงิน
หรื อ การนํ า ฝาก หรื อ รายงานการจ่ า ยเงิ น แทนของกระทรวงการคลั ง แทน
ใบเสร็จรับเงิน
(1) รายได้ที่รัฐจัดสรร หรืออุดหนุนให้แก่ อปท.
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(3) เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายแทน อปท.
2) ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
สิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี หรือตามข้อผูกพัน
3) ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น นั้ นต่ อ ไปอี ก ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั ง มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลา
เบิ กจ่ ายเงิน ได้ ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงรายการดั ง กล่ า วที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า ง ให้ ข ออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงและหรื อ ขยายเวลา
เบิกจ่ ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้ ว แต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
กรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แล้ ว เบิ ก จ่ า ยได้
ตามข้อผูกพัน
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการกั น เงิ น ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ขยายเวลาเบิ ก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่าย
จากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
4) ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจํา
ตําแหน่ง เงินเพิ่ม เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีระเบียบ กฎหมาย กําหนดให้จ่าย
ในลั กษณะเดีย วกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้ นปีและมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน
5) ข้อ 85/1 การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืม
เพื่อปฏิบัติราชการให้กระทําได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้
(1) รายการค่าจ้างแรงงาน ซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็น
ประจํา แต่จําเป็นต้องจ่ายให้แต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงาน

-9(2) รายการค่า ตอบแทน ใช้ ส อยและวั ส ดุ เฉพาะค่ า ตอบแทน
สําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจําเป็นต้องจ่ ายแต่ละวัน
หรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม
รายการค่าใช้สอยหรือวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉพาะรายการที่ไม่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
(3) รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
6) ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี
เพื่อเป็นทุนสํารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสารอง
เงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงิน
สะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารอง
เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินทุนสารองเงินสะสมส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดย
ได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
7) ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจํา เป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
โดยมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมาณดังกล่ าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้ว ยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือ
เงิ น ทุ น สํ า รองเงิ น สะสมตาม ข้ อ 87 และ ข้ อ 89 ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
อาจอนุ มั ติ ย กเว้ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ จ่ า ยจากเงิ น สะสมหรื อ เงิ น
ทุนสํารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น โดยให้ ท้องถิ่นอําเภอออกตรวจติดตามประเมิน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หากมี ก ารแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
ให้ท้องถิ่นอําเภอรายงานเจ้าของศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
4. การบริหารเงินงบประมาณเงินอุด หนุนเฉพาะกิจ กรมได้โอนเงินจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวงรอบที่กรมได้จัดสรรไว้
5. ในปี 2562 รัฐบาลใช้งบกลางดําเนินการให้ อสม. ได้รับค่าตอบแทน
จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท สําหรับในปีงบประมาณ 2563 ให้ อบจ.ขอรับ
งบประมาณเอง และศึกษารายละเอียดให้ดี
6. การเปลี่ ยนสายงานผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า
คาดว่าจะดําเนินการสอบภายในช่วงเมษายน – พฤษภาคม 2562 และจะรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลภายนอกเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเดือนมีนาคม 2562

-107. แผนปฏิ บั ติ ก าร 60 วั น “แยกก่ อ นทิ้ ง ” ซึ่ ง เป็ น นโยบายของ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ร่ ว มกั น 3 หน่ ว ยงาน คื อ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง
ภายในวั น ที่ 28 ธันวาคม 2561 ให้ ประชุมผู้ ที่เกี่ ยวข้อง ชี้แ จงแผนปฏิบัติ การ
กําหนดเปูาและกิจกรรมให้ อปท. เข้าใจภาพรวม และในวันที่ 9 มกราคม 2562
Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ สําหรับอําเภอให้ประสานนายอําเภอทราบด้วย
ในวั น ที่ 3 มกราคม 2562 มี ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และกํานั นทุกตําบล เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดการขยะมูล ฝอยเพื่อให้ ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนร่วมดําเนินการ (หลังจากมอบนโยบายจากจังหวัด) ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ต้องดําเนินการ ดังนี้
วันที่ 4 มกราคม 2562 ให้ อปท. จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเจ้ าหน้าที่เก็บ ขน ให้ทราบแนวทางขั้นตอนวิธีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ
วันที่ 6 มกราคม 2562 กําหนดแนวทางหรือวิธีการจัดทําสัญลักษณ์ขยะ
แยกประเภท เช่ น การใช้ ถุงขยะสี แยกประเภท หรือ ใช้ส ติ กเกอร์สี แ ยกประเภท
ติดที่ถุงขยะ เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่วกัน
วั น ที่ 9 มกราคม 2562 อปท. จั ด กิ จ กรรมแผนปฏิ บั ติ ก าร 60 วั น
“แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศ
วันที่ 13 มกราคม 2562 จัดทําสั ญลักษณ์กําหนดจุดรวบรวมขยะแยก
ประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ปูาย ปักธง เป็นต้น
วันที่ 23 มกราคม 2562 จัดทําประกาศหลั กเกณฑ์ วัน เวลา ในการเก็บ
ขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก เส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการ
จั ด ขยะอิ น ทรี ย์ ขยะทั่ ว ไป ขยะรี ไ ซเคิ ล และขยะอั น ตรายชุ ม ชน ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
8. การดําเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้
ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) โครงการห้องน้ําท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พัฒ นาห้ องน้ําสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน้ําสํ านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ
และสถานที่ท่ อ งเที่ ย วต่า งๆ เพื่ อ ความพึ ง พอใจของประชาชนและนัก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเน้ น พั ฒ นาห้ อ งน้ํ า สาธารณะให้ ไ ด้ ม าตรฐาน 3 เรื่ อ ง คื อ สะอาด เพี ย งพอ
ปลอดภัย
2) โครงการคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาคลองให้ มี ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส ะอาด และสวยงาม
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
3) โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ กถนนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ถนนอยู่ ใ น
ความรับ ผิดชอบ จํานวน 1 สาย ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร กว้าง 3 – 6
เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง รักษาความสะอาดบริเวณถนน

-119. ถนนยางพารา 1 กิโ ลเมตร ที่มีห นังสื อสั่งการแจ้งให้ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ดํ าเนิ น การ ณ ตอนนี้ กรมแจ้ง ว่า ยัง ไม่ มีมาตรฐานรองรับ ซึ่ งตอนนี้
ยังไม่ต้องดําเนินการ
1 0 . ค่ า เ ช่ า บ้ า น ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง แ ก้ ไ ข ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยฯ และจะมีผลการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของราชการย้อนหลังให้แก่
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
11. ค่าเล่าเรียนเด็กด้อยโอกาส ได้ประกาศใช้แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดําเนินการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเรียนดี แต่ยากจนได้
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ ดํารงตําแหน่งสายงานผู้ บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และการ
ดํ า เนิ น การสรรหาตํ า แหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห ารกรณี ไ ม่ มี บั ญ ชี ห รื อ บั ญ ชี ผู้ ผ่ า น
การสรรหาหมดแล้ว ตามหนังสื อสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่ว นที่สุ ด ที่
มท 0809.2/ว 197 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (ก.บถ.)
สํานั กงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ประธาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต.ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมายที่กํ า หนด จึง ขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จัง หวัด และ ก.เมื องพัท ยา
ดําเนินการ ดังนี้
1) ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ งชาติ ที่ 8/2560
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อ 5 กําหนดให้มาตรฐานทั่วไป ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งนี้มีผลบังคับโดยตรงกับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร จึงแจ้งให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป
2) สํ า หรั บ ข้ อ 12 (1) (2) และข้ อ 30 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดํารงตําแหน่ง สายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอน การรับโอน ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.
จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แก้ไขเพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานบุ ค คลสํ าหรั บข้ า ราชการและพนั กงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ องกั บ
ข้อความดังกล่าว ตามมาตรฐานที่ออกมามุ่งเน้นควบคุมสายบริหารทั้งหมด ทั้งว่าง
ใหม่ ได้ แ ก่ ก ารลาออกใหม่ ร วมถึ ง ตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งเดิ ม และท่ า นได้ ร ายงานให้ กั บ
ก. กลาง ดํ า เนิ น การสรรหา รวมถึ ง ตํ า แหน่ ง ที่ ยั ง ไม่ เ ปิ ด เผย ที่ ไ ม่ ย อมรายงาน
แม้จะเกิน 150 วันแล้ว ประกาศฉบับนี้ บังคับกับสายบริหารที่ว่างทั้ง 3 กรณี
1) สายบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ปลั ด รองปลั ด 2) สายอํ า นวยการท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
ผอ.กอง ถึง หัวหน้าฝุาย 3) ผู้อํานวยการสถานศึกษา จังหวัดตากรวมตําแหน่งว่าง
ระหว่างการสรรหา รวมทั้งหมด 243 อัตรา อบจ. 9 อัตรา เทศบาล 109 อัตรา
อบต. 123 อัตรา ประกอบด้วย

-121. เปิดโอกาสให้ อปท. ดําเนินการสรรหา สายบริหาร ได้ด้วยวิธีการย้าย
โอน รับโอนจาก อปท. ประเภทเดียวกัน ตําแหน่งเดียวกัน และระดับเดียวกัน ให้
ดําเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2562
2. กรณีตําแหน่งว่างใหม่ อยู่ ในอํานาจของนายกฯ ได้แก่การรับโอน การ
คัดเลือกเพื่อรับโอน การย้าย มีระยะเวลา 150 วัน ตามหลักเกณฑ์เดิมแต่มาตรฐาน
ทั่วไปบังคับใช้แล้วต้องมาสู่โหมดของ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 –
28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดําเนินการได้ เว้นแต่ ก.กลาง ที่มีมาตรฐานทั่วไปว่า
ด้วยดารสอบคัดเลือก
3. กรณีเกิน 150 วัน เป็นตําแหน่งที่จังหวัดไม่ทราบ ไม่เคบรายงานเข้ามา
อาจจะมี และใช้ตามข้อ 1. และข้อ 2. ไม่ได้ หากประสงค์ที่จะดําเนินการรับโอนท่าน
ต้องรายงานผ่านจังหวัดให้ ก.กลาง ทราบก่อน จึงจะดําเนินการรับโอนได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจําปี พ.ศ. 2562) (กง.สส.)
1. ด้านการบริหารจัดการ
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบ
รายงานผลการบริ ห ารจัด การขยะมู ล ฝอยประจํา เดือ นขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
การจัดการขยะมูลฝอย
1.3 จั ง หวั ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยจั ง หวั ด
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
1.4 การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ จังหวัด อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และมี ก ารประชุ ม ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นในพื้ น ที่
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ
2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 2 เปูาหมาย
ดังนี้ (1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณหรือพื้นที่ในการจัดทําถังขยะเปียก
ครัวเรือน ได้รับการส่งเสริมให้จัดทําถังขยะเปียก
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดทําถังขยะเปียกรวม
และมี ก ารจั ด เก็ บ ขยะเปี ย กที่ ค รั ว เรื อ นคัด แยกไว้ นํ า ไปบริ ห ารจั ด การอย่ า งน้ อ ย
1 แห่ง (สําหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพื้นที่ในการจัดทําถังขยะเปียกครัวเรือนได้)

-132.3 ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2562 ร้ อ ยละ 40 ถู ก นํ า ไปใช้
ประโยชน์
2.4 การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม กิ จ กรรมเพื่ อ นํ า ขยะที่ คั ด แยกแล้ ว ไปจํ า หน่ า ยหรื อ
แลกเปลี่ ย นเป็ น เงิ น หรือ สิ่ ง ของที่ มีมู ล ค่ า เช่ น ตลาดนั ด ขยะ ฯลฯ โดยสามารถ
พิจารณานําเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการดําเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ
2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
2.6 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นร้อยละ 100 มีการจัดกิ จกรรมร่วมกับ
เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
3. ด้านการจัดการขยะกลางทาง
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอย
แบบแยกประเภทในสถานที่สาธารณะ
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บ ขน
มูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน)
4. ด้านการจัดการขยะปลายทาง
4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวมได้ ได้รับการ
กําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้ อยละ 80
ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.3 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 100 ในแต่ละจังหวัดมีการดําเนินการกําจัดขยะหรือมีแผนการ
ดําเนินการฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัด
5. เป้าหมายอื่นๆ
5.1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร้ อ ยละ 100 มี ถ นนอย่ า งน้ อ ย 1
สายทาง ความยาวระยะทาง ไม่ น้ อ ยกว่ า 500 เมตร เป็ น ถนนสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการดําเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ต้องมีการจัดทําโครงการ
1 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐ สร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ
5.3 ห้ อ งน้ํ า สาธารณะ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (เช่น โรงเรียนใน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีการ
จัดการตามแนวทางการดําเนินโครงการ “ห้องน้ําท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย”
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

-144.4 แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (กง.สส.) ซึ่งมีเปูาหมาย ดังนี้
๑. ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วย
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
๒. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นํากลับมาใช้
ใหม่ได้ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทาง
ที่กําหนด
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทําสัญลักษณ์แยกประเภท
ขยะตามแนวทางที่กําหนด
๔. องค์กรปกครองปกครองส่วนถิ่นมีการจัดทําถังขยะแยกประเภทในพื้นที่
สาธารณะอย่างน้อย ๒ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทาง
ที่กําหนด
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีประกาศกําหนดวัน เวลาในการเก็บ
ขนขยะแยกตามประเภทตามแนวทางที่กําหนด
๖. ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) และมีข้อสรุปในการ
กําหนดวิธีการกําจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ภายในเวลาที่กําหนด
โดยแผนดําเนินการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 –
วันที่ 9 มีนาคม 2562 แผนปฏิบัติการที่ทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด
อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามแผน ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย วันที่ 28 ธันวาคม 2561
2. วันที่ 4 มกราคม 2562 ประกาศใช้แผน
3. วันที่ 9 มกราคม 2562 วันจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั่ว
ประเทศในส่ ว นของจั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
ดําเนินการทุกพื้นที่ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการกลุ่ ม
Culster ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2562
4. ให้อําเภอจัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับท้องที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 รณรงค์ประชาสั มพันธ์ให้กับ
ครัวเรือน วัด ที่สาธารณะ
5. ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เริ่ ม ดํ า เนิ น การประชุ ม ข้ า ราชการ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การรั บ มอบนโยบายขยะ และเตรี ย มตาม
แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง ในวันที่ 9 มกราคม 2562 รณรงค์ให้
คําแนะนําครัวเรือน ร่วมกับ กํานัน ผู่ใหญ่บ้าน ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
4.5 แนวทางการดําเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อมอบให้ประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ (กง.สส.)
1. แนวทางดําเนินโครงการ “๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจและคัดเลื อกถนนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็น
ถนนอยู่ใน ความรับผิดชอบ จํานวน ๑ สาย ความยาว ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร กว้าง
๓ – ๖ เมตร โดยให้มีการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม

-15วิถีชุมชนหรื อเอกลั กษณ์ของชุมชน ด้วยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนให้ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสีชมพูหรือสีแดง ชมพู
พันธุ์ทิพย์ ตะแบก อินทนิลบก ฯลฯ) หรือไม้ยืนต้นประจําท้องถิ่น/อําเภอ/จังหวัด
(ทองกวาว เสลา สารภี สะเดา สัก จามจุรี มะขาม นนทรี บุนนาค ฯลฯ) เพื่อให้ดูร่ม
รื่น และสวยงามทั้งสองข้างทางถนน มีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนอย่างเป็นระบบ
เช่น กระบวนการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะให้กลมกลืนกับ
สภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินการอย่างชัดเจน
2. แนวทางการดําเนินโครงการ “ห้องน้ําท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ําสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้แก่ ห้องน้ําในสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรี ยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานีขนส่ง อาคารอเนกประสงค์ ตลาด สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เพื่อความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนาห้องน้ําสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓ ด้าน
๑๖ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(๑) เกณฑ์ด้านความสะอาด (Healthy:H)
(๑.1) พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด
ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
(1.๒) มีน้ําใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกัก
น้ํา ขันตักน้ํา สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
(1.๓) มี กระดาษชําระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ (อาจจําหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ําที่สะอาด อยู่ในสภาพดี และ
ใช้งานได้
(1.๔) อ่า งล้ างมื อ ก๊ อกน้ํ า กระจก สะอาด ไม่ มี ค ราบสกปรก
อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้
(1.๕) สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
(1.๖) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง
(1.๗) มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
(1.8) สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือ
ชํารุด
(1.๙) จัดให้มีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจ
ตราเป็นประจํา
(๒) เกณฑ์ด้านความเพียงพอ (Accessibility:A)
(2.1) จัดให้ มีส้วมนั่งราบสํ าหรับผู้ พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์
และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่
(2.2) ห้องน้ําสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
(๓) เกณฑ์ความปลอดภัย (Safety:S)
(3.1) บริเวณที่ตั้งห้องน้ําต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
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ชาย หญิง โดยมีปูายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
(3.3) ประตู ที่จั บเปิด – ปิด และที่ ล็ อคด้า นในสะอาด อยู่ใ น
สภาพดี ใช้งานได้
(3.4) พื้นห้องน้ําแห้ง
(3.5) แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ
3. แนวทางการดําเนินโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น”
จังหวัดพิจารณาดําเนินการคัดเลือกคลอง (หรือแหล่งน้ําประเภทอื่น ได้แก่
ห้วย/หนอง/บึง) เพิ่มเติมที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่ อนหย่ อนใจได้ในทุกจังหวัดเป็นต้นแบบอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยการคัดเลือก
คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่สําคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้ํา
เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคู คลองและพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิ
ทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกดอกไม้หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามตาม
สภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสม ทั้งนี้ ในการดําเนินการต่างๆ ดัง กล่าว ให้ยึด
หลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินการให้มากที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
๑.1 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบระดับจังหวัด
โดยคณะทํางานประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทํางานหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ผู้ แ ทนภาคประชาสั ง คม และผู้ แทนบริ ษั ท /ห้ า งร้ า น ร่ ว มเป็ น คณะทํ า งาน และ
ท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะทํางานและเลขานุการ (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561)
๑.2 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบระดับ อําเภอ
โดยคณะทํ า งานประกอบด้ วย ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม โดยมี
นายอําเภอ เป็นประธานคณะทํางาน หั วหน้าส่ วนราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวข้อง
ผู้ บริ หารสถานศึ กษา ประธานชมรมกํ านั นผู้ ใหญ่ บ้ าน และผู้ แทนบริ ษั ท/ห้ างร้ าน
ร่วมเป็นคณะทํางาน และให้ท้องถิ่นอําเภอ เป็นคณะทํางานและเลขานุการ (ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2561)
๑.3 จังหวัดซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานโครงการ “คืนคลองสวย
ทั่ว ไทย สุ ขใจ เที่ย วท้องถิ่ น ” ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นทุ กแห่ งทราบและ
พิจ ารณาเข้าร่ ว มโครงการ โดยมี หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขของการคัดเลื อกคลอง
ต้นแบบ ดังนี้ (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561)
(๑) เป็นคลอง (หรือแหล่งน้ําประเภทอื่น ได้แก่ ห้วย/หนอง/บึง)
ธรรมชาติหรือตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ และไม่ห่างไกลชุมชน
(2) เป็นแหล่งน้ําที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(3) เป็ นสถานที่ ศูนย์กลางจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ลอยกระทง
การแข่งเรือ เป็นต้น

-17(๔) เป็นแหล่งน้ําเดิมที่สามารถพัฒนายกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้
(5) เป็ นสถานที่ เรี ยนรู้วิ ถีชี วิต วั ฒ นธรรม ประเพณีข องชุม ชน
ท้องถิ่น
(6) ชุมชน ประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่นเห็นความสําคัญและ
ยินดีเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ
๑.4 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ตรงตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดเสนอข้อมูลต่อสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อําเภอ โดยผ่านความเห็นชอบจากชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าร่วมโครงการ
(ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
๑.5 คณะทํางานระดับอําเภอพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบ อําเภอละ
๑ แห่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด หรืออาจกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมได้ตามที่คณะทํางานเห็นสมควร พร้อมรายงานผลการคัดเลือกให้จังหวัดทราบ
(ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
๑.6 คณะทํางานระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบ จังหวัดละ
๑ แห่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด หรืออาจกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมได้ตามที่คณะทํางานเห็นสมควร (ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561)
2. การดําเนินการพัฒนาคลองต้นแบบระดับจังหวัด มีรายละเอียด ดังนี้ (ภายในเดือน
ธันวาคม 2561)
2.1 แต่ง ตั้งคณะทํางานปฏิบัติการระดับจังหวัด ประกอบด้ว ย ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทํางาน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคลองต้นแบบ และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ร่วมเป็นคณะทํางาน และท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะทํางานและเลขานุการ
2.2 จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
2.4 การพิจารณางบประมาณดําเนินงาน
2.5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2.6 ปฏิบัติการตามแผนงาน โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก
2.7 ติดตามและรายงานความก้าวหน้า
2.8 คลองต้นแบบ
2.9 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมและจัดทํารายงาน
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

-184.6 การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ (กง.สส.)
ด้วยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ นได้รั บแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ า
ในคราวประชุ มคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 20 พฤศจิ กายน 2561 มี มติ เห็ นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างจากยางพารา
เพิ่มมากขึ้น เช่น บล็ อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่ น) ถนนงาน
ยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น และเพื่อเป็น
การสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี จึง
ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ให้ท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานร่วมกับ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางประจําพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
ทําถนนด้ว ยการผสมยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para-Asphaltic) หรือถนน
งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้พิจารณาใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการดําเนินงานหรืองบประมาณอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
ให้ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด
2. แจ้ งให้ ผู้ บริ หารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นทราบถึ งความสํ าคั ญของ
โครงการดังกล่าว ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้สนับสนุนให้มีการทํา
ถนนด้ วยการผสมยางพาราภายในหมู่ บ้ านหรื อชุ มชนทั่ ว ประเทศกว่ า 80,000
หมู่บ้าน/ชุมชนๆ ละอย่างน้อย 1 กิโลเมตร จะทําให้มีการใช้น้ํายางพาราในประเทศ
เพิ่มขึ้น ไม่น้ อยกว่า 960,000 ตัน (โดยเฉลี่ ยถนน 1 กิโลเมตร ใช้น้ํายางพารา
จํานวน 12 ตัน) ซึ่งจะส่งผลราคายางพาราสูงขึ้น และเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุน
การส่งเสริมการใช้ยางพาราและให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.taklocal.org
เมนู หนังสือราชการ สถ.จ.ตาก
โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตากจะดํ า เนิ น การทํ าถนนด้ ว ยการผสม
ยางพาราให้เป็นต้นแบบฯ สําหรับถนนยางพารา 1 กิโลเมตร ที่มีหนังสือสั่งการแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นดําเนินการ ณ ตอนนี้ กรมแจ้งว่ายังไม่มีมาตรฐาน
รองรับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-194.7 การดําเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (กง.สส.)
ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าแผนงบประมาณ และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่ านมา อปท. ทํางานได้ดี สําหรับการซ่อมถนน
ถ้ายังดําเนิ นการก่อสร้าง ถ้าเป็นไปได้ขอให้ผู้ รับจ้างหยุดก่อสร้างถนน เพื่อความ
ปลอดภัย หากถนนที่ชํารุดทรุดโทรมมาก ขอให้มีปูายเตือนให้ชัดแจ้ง เพราะผู้ใช้รถ
ใช้ถนนสัญจร จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ และในวันที่ 2 มกราคม 2562 ช่วงวัน
สุ ด ท้ า ยทุ ก ปี จ ะมี ร ถจากเชี ย งใหม่ ม าเยอะมาก และเป็ น ทางตรง ช่ ว งของอบต.
วังจันทร์ ทางสุโขทัย ก็ อบต.วังประจบ และปลายทาง เทศบาลตําบลวังเจ้า ให้มี
ปูายเตือนให้ชะลอความเร็ว
ขอความร่วมมือร้านจําหน่ายสุราในชุมชน ให้จําหน่าย ช่วงเช้าระหว่างเวลา
11.00 – 14.00 น. ช่วงเย็น ระหว่างเวลา 17.00 – 24.00 น. นอกเวลานี้ผิด
กฎหมายสามารถจับปรับได้หมด ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ร้านค้าทราบ เน้นทําความ
เข้าใจกับชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในท้องถิ่น เพราะถนนสายรองในชุมชน
มักจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าถนนสายหลัก จึงให้ อปท.ดูแลด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
4.8 การเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก
ควัน (กง.สส.)
ข้อสั่งการการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควั น ได้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ท ราบแล้ ว
จึงขอให้ อปท. จัดทําแผนงบประมาณ และประสานงานการดําเนินการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ปีนี้มีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดตาก ซึ่งเป็น
1 ใน 5 จังหวัดที่ประสบปัญหาเรื่องไฟปุาทุกปี ปีที่แล้วหนักมาก ฝาก อปท.
เตรียมการและให้ความร่วมมือ เพราะปีที่แล้วมีงบยุทธศาสตร์จังหวัด แต่ปีนี้ไม่มี
งบประมาณสนั บ สนุน เนื่องจาก ภาคเหนือตอนล่ าง มีจังหวัดตาก จังหวัดเดีย ว
จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ และถูกตัดงบประมาณทั้งหมด ปีนี้ อปท. จึงเป็นเจ้าภาพหลัก
โดยจัดทําแผน อพปร. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํางานได้โดยอาศัย อพปร.
เป็นหลัก ขอให้ใช้งานตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในห้วงเวลา 60 วันอันตราย
โดยให้ บู ร ณาการกั บ ส่ ว นราชการเจ้ า ของพื้ น ที่ ปุ า ให้ เ ตรี ย มแผน และยื ม เงิ น
งบประมาณ ให้อุดหนุนอําเภอเท่าที่จําเป็น

มติทปี่ ระชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 นโยบายการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ด้วย สถ. แจ้งว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมปศุสัตว์ได้กําหนดนโยบาย
การเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า โดยฉี ด วั ค ซี น ให้ กั บ สุ นั ข และแมวในช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การดําเนิน โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ. 2560 – 2563

-20มี เ ปู า ประสงค์ ที่ จ ะให้ ป ระเทศไทยปลอดโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ภายในปี พ.ศ. 2563
ซึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญของการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า คือความครอบคลุมในการฉีดวัคซีน
ในแต่ล ะปี (vaccine coverage) จะต้องไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐ ของจํานวน
ประชากรสุนัขและแมวทั้งหมด จึงขอให้ จว.แจ้ง อปท.ทราบและร่วมดําเนินการตาม
นโยบาย ดังนี้
๑. ประสานความร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร
อาสาปศุสัตว์ หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้และมีทักษะในการฉีดวัคซีนปูองกัน โรคพิษ
สุนัขบ้า
๒. เร่งรัดการสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว พร้อมทั้งจัดซื้อฉี ดวัคซีน
ให้แล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2562 เพื่อให้มีวัคซีนนําไปฉีดในช่วงรณรงค์เดือน มี.ค. –
มิ.ย. 2562
๓. กําชับเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อง เพื่อให้การนําวัคซีน
สู่สัตว์เป็นไปอย่ างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ จะต้องมอบใบรับรองการฉี ด
วัคซีนและเครื่องหมายประจําสัตว์(เหรียญ) ให้กับเจ้าของตามพระราชบัญญัติโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ. 2535
ให้ ท้ อ งถิ่ น อํ า เภอแม่ ส อดประสานงานกั บ ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เรื่ อ งขอรั บ
งบประมาณสนับสนุน ศูนย์พักพิงของอําเภอแม่สอด
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
4.10 การติ ดตามเร่ง รั ด การใช้จ่ า ยงบเงิ นอุ ด หนุ น เฉพาะกิจ ของ อปท.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ e – plan (กง.สส.)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลในระบบ e – plan ตอนนี้
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น ร่ว มกับ สํ านั ก งบประมาณในการติ ดตามระบบ
e – plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเรื่องเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน ปี 2562 ต้องดําเนินการบันทึก
สถานะโครงการในระบบ e – plan ถ้าหากไม่ได้บันทึกข้อมูลงบประมาณจะตก
สํานักงานประมาณจะขอคืนงบประมาณ จะไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าปี 2561
ของจังหวัดตาก ได้ดําเนินการคืนงบประมาณไปแล้ว แต่ อปท. ได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างรอลงนามแต่ไม่ได้แสดงฐานะในระบบ e – plan เลยไม่สามารถดําเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ ส่วนปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 200 กว่าโครงการขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 ดําเนินการบันทึก
ข้อมูลฐานะให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

-214.11 การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กง.กง.)
ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แจ้ ง การจั ด สรรเงิ น งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดตาก จํานวน 206 รายการ เป็นเงิน 317,253,400 บาท (สามร้อยสิบ
เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้โอนจัดสรรมาที่จังหวั ด ณ
วันที่ 17 ธ.ค. 61 จํานวน 114 รายการ เป็นเงิน 149,321,300 บาท (หนึ่ง
ร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 13
รายการ เป็นเงิน 393,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ 0.26 แยกเป็นประเภท ดังนี้
ลาดับ

รายการ

1 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นา
2 เด็
เงินกอุเล็ดกหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและ

จานว
น
รายกา
ร
6

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.
ปี พ.ศ. 2562

โอนจัดสรรมาที่
จังหวัด
ณ 17 ธ.ค. 61

เบิกจ่าย

คงเหลือ

15,131,200

-

-

15,131,200

3

22,024,100

-

-

22,024,100

79

2,425,300

2,425,300

4 เงินอุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
5 เงินอุดหนุนสาหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

7

3,150,000

3,150,000

-

3,150,000

4

8,216,000

8,216,000

-

8,216,000

6 เงินอุดหนุนสาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน)
7 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุง
และพัฒนา
กเก็นบสน้าหรั
าให้บแก่ก่ออสร้ปท.
8 แหล่
เงินอุงดกัหนุ
าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง

9

29,007,100

-

-

29,007,100

8

14,623,000

-

-

14,623,000

27

159,570,000

-

159,570,000

58

8,506,700

-

8,506,700

54
4
4
205

4,621,700
3,885,000
9,600,000
272,253,400

9,600,000

-

4,621,700
3,885,000
9,600,000
272,253,400

1

45,000,000

45,000,000

-

45,000,000

อาคารประกอบ
3 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ท้องถิ่น
9 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัย
(2) ค่าสิ่งก่อสร้างสถานีอนามัย
10 ค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยให้แก่ อปท.
รวมทัง้ สิน้
โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืน้ ฐานเมืองเป้าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนือ
1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่อระบายน้า ไฟฟ้า ประปา
ในบริเวณผังย่านศูนย์เศรษฐกิจและพานิชยกรรมภายในเขต
ทน.แม่สอด
รวมทัง้ สิ้น
ร้อยละ

80,930,000
-

393,000

206 317,253,400.00 149,321,300.00 393,000.00
100.00
0.26

2,032,300

316,860,400
100

-22ให้ท้องถิ่นอําเภอประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเป็นไป
ตามเปูาหมายที่กําหนด ต้องอยู่ในสถานะพร้อมรอลงนาม และรายงานจังหวัด
ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
4.12 เร่ งรัดเบิกจ่ายเงินกัน ไว้เบิก เหลื่ อมปีและเงินขยายเวลาเบิกจ่า ย
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 – 2561 (กง.กง.)
ตามที่ สถจ.ตาก ได้ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี พ.ศ. 2556 – 2561 จํ า นวน 33 รายการ เป็ น เงิ น
109,923,302 บาท
กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี พ.ศ. 2556 – 2561 จํ า นวน 33 รายการ เป็ น เงิ น
109,923,302 บาท ออกไปถึง วัน ทําการสุ ดท้ ายของเดือ นมีน าคม 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เบิกจ่ายได้จํานวน 28,665,890.79 คิดเป็น

ร้อยละ 26.08 คงเหลือ 81,257,411.21 คิดเป็นร้อยละ 73.92
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556
ลาดับ หน่วยดาเนินการ
รายการ
1
ทต.พบพระ
ถนนคสล. ชุมชนที่ 3 หมูท่ ี่ 2

จานวนเงิน
259,000.00

เบิกจ่าย

จานวนเงิน
5,900,000.00
1,144,350.00
7,044,350.00

เบิกจ่าย

จานวนเงิน
1,479,240.00
2,792,700.00
1,379,000.00
5,650,940.00

เบิกจ่าย

-

คงเหลือ
ร้อยละ
259,000.00
0

-

คงเหลือ
ร้อยละ
5,900,000.00
0
1,144,350.00
0
7,044,350.00
0

-

คงเหลือ
ร้อยละ
1,479,240.00
0
2,792,700.00
0
1,379,000.00
0
5,650,940.00
-

เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลาดับ หน่วยดาเนินการ
รายการ
1
อบต.พระธาตุผาแดง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล รร. ตชด.บ้านถ้าเสือ
2
อบต.ยกกระบัตร ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.8
รวม
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560
ลาดับ หน่วยดาเนินการ
รายการ
1
อบต.แม่สอง
ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.3
2
อบต.ยกกระบัตร ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.7
ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง ม.9
3
อบต.แม่กุ
รวม

-23เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561
ลาดับ หน่วยดาเนินการ
1
อบต.ยกกระบัตร
2
ทต.พบพระ
3
อบต.มหาวัน
4
อบต.วาเล่ย์
5
อบต.ยกกระบัตร
6
อบต.ด่านแม่ละเมา
7
อบต.พบพระ
8
อบต.ตากตก
9
อบต.เชียงทอง
10 อบต.แม่ท้อ
11 อบต.วังจันทร์
12 อบต.เชียงทอง
13 อบต.ตากตก
14 อบต.ย่านรี
15 อบต.เชียงทอง
16 อบต.เชียงทอง
17 ทต.แม่ตาว
18 อบต.แม่สลิด
19 อบต.ตากตก
20 อบต.โป่งแดง
21 อบต.เกาะตะเภา
22 อบต.มหาวัน
23 ทน.แม่สอด
24 ทน.แม่สอด
25 ทน.แม่สอด
26 อบต.สามหมืน่
27 อบต.เชียงทอง

รายการ
อาคารศพด.3
อาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ซ่อมสร้างถนน คสล. ม.2-10
ก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางม.9
ซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ม.3-ม.5
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ก่อสร้างสนามกีฬา ม.11
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.6
ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.3
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่ ้าน ม.3
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่ ้าน ม.5
ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.13
ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.8
ก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.3
ประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.4
ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1
ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก ม.2
ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.3
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 4
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ตลาดไนท์บาซาร์ฯ
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในเขตเทศบาล
ปรับปรุงสนามกีฬา5อาเภอชายแดน
ก่อสร้างอาคารเรียนและห้องส้วม
ก่อสร้างอาคารเทลานคอนกรีตฯ ตลาดชาติพันธ์ ม.2

รวม

จานวนเงิน
2,399,000.00
5,488,000.00
3,550,020.00
5,920,000.00
1,554,000.00
1,228,000.00
4,521,000.00
1,688,000.00
1,285,000.00
1,900,000.00
2,099,800.00
3,116,000.00
680,000.00
1,738,000.00
3,116,000.00
3,116,000.00
5,111,000.00
2,996,000.00
3,219,339.00
213,689.00
2,438,000.00
1,518,000.00
4,087,100.00
3,483,600.00
22,298,000.00
5,989,464.00
2,216,000.00
96,969,012.00

เบิกจ่าย
1,319,330.83
658,560.00
3,215,400.00
1,110,000.00
1,228,000.00
4,521,000.00
1,688,000.00
1,800,477.03
2,855,546.38
1,463,609.43
2,855,577.71
2,855,547.41

2,896,842.00
198,000.00

28,665,890.79

คงเหลือ
1,079,669.17
4,829,440.00
334,620.00
4,810,000.00
1,554,000.00
1,285,000.00
99,522.97
2,099,800.00
260,453.62
680,000.00
274,390.57
260,422.29
260,452.59
5,111,000.00
2,996,000.00
322,497.00
15,689.00
2,438,000.00
1,518,000.00
4,087,100.00
3,483,600.00
22,298,000.00
5,989,464.00
2,216,000.00
68,303,121.21

สรุป
ปีงบประมาณ
2556
2559
2560
2561
รวมเงินกันและขยายทัง้ สิน้
ร้อยละ

จานวนเงิน
259,000.00
7,044,350.00
5,650,940.00
96,969,012.00
109,923,302.00
100

เบิกจ่าย

คงเหลือ
259,000.00
7,044,350.00
5,650,940.00
28,665,890.79 68,303,121.21
28,665,890.79 81,257,411.21
26.08
73.92

ร้อยละ
55.00
12.00
90.57
18.75
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
94.76
0.00
91.64
0.00
84.21
91.64
91.64
0.00
0.00
89.98
92.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29.56

-24ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถ้าเราไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ตัวนี้จะตกไป สําหรับการก่อหนี้ให้ทัน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 หากดําเนินการก่อหนี้แล้วกรณีที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน
ต้องหาผู้รับจ้างให้ได้ กรณีมีหนี้ให้เบิกจ่าย ภายใน กันยายน 2563 ขอให้ อปท.
ติดตามและเร่งดําเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
4.13 การยกเลิกการจัดทําบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2558 กํา หนดให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น จั ดทํา บั ญชีในระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
(e-LAAS) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น สามารถดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ นระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้เป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการ
จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นทุกแห่ ง จัด ทํ าบั ญ ชีใ นระบบบั ญ ชีค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพียงระบบเดียว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป
โดยให้ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยอธิบายถึงแนวทางในการยกเลิกการ
จัดทําบัญชีด้วยมือ และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชี
และรายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรายงานสถานะการเงิน สําหรับการขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
การเฉพาะจากสํานักงบประมาณ
งานที่จะดําเนินการในช่วงต่อไป
ในเดือน พฤศจิกายน 2561 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตากได้รั บรายงานการยกเลิกการจัดทําบัญชีด้วยมือจาก อปท. จํานวน 3 แห่ ง
ได้แก่ ทต.บ้านตาก, อบต.แม่ต้าน, อบต.เกาะตะเภา และได้รับแจ้งปัญหาและ
อุปสรรคจาก ทต.ไม้งาม แล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงกําหนด
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ ง ใช้เอกสารจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับเงินและเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี และรายงาน
การเงิน กับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบัญชี ให้ถูกต้องเป็นประจําทุกเดือน
หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคให้สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากทราบต่อไป

-25ข้อเสนอ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกําชับให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(e-LAAS) ให้เป็นปัจจุบันทั้ง 4 ระบบ ทุกเดือน หากพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ละเลยไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยไม่มีเหตุอันควรให้พิจารณาดําเนินการตามควร
แก่กรณี
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ นางสาวอ้อมใจ วิวัฒนาวิไล
ผูจ้ ดรายงานการประขุม
(นางสาวอ้อมใจ วิวัฒนาวิไล)
ตําแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ นางเจษฎาภรณ์ เลียงสมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเจษฎาภรณ์ เลียงสมบัติ)
ตําแหน่ง หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป

