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คำ�นำ�
การส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,851 แห่ง ให้มี
ความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง การบริหารบุคคล และมีองค์ความรู้ สามารถ
จัดท�ำบริการสาธารณะตามมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งบริหารและพัฒนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าที่ กฎหมายและ
นโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพันธกิจทีต่ อ้ งได้รบั ความร่วมมือร่วมใจ
จากข้าราชการ พนักงานราชการ รวมถึงเจ้าหน้าทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทุกระดับ
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ด้ ว ยส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ตลอดปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ อ เนื่ อ งถึ ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดท�ำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จ�ำนวน 8 โครงการ อันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้อง
ประชาชนในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน�้ำ และการน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

ข
ส�ำหรับการด�ำเนินงานตามพันธกิจ อ�ำนาจหน้าที่ และแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับ
จังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขับเคลือ่ นการบริการสาธารณะ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ด้วยการจัดท�ำโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเป็นระบบ
ซึง่ ท�ำให้ขยะมูลฝอยจ�ำนวน 3.61 ล้านตันได้รบั การก�ำจัดอย่างถูกต้อง การยกระดับ
คุณภาพอาหารกลางวันในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท�ำระบบแนะน�ำอาหารกลางวันนักเรียน Thai School Lunch ท�ำให้
เด็กนักเรียนได้รบั ประทานอาหารตามหลักโภชนาการจ�ำนวน 486,533 คน มีการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านแผนทีภ่ าษีเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกกับประชาชน
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
รวมถึงภารกิจอืน่ ๆ ภายใต้กลไกประชารัฐ เพือ่ สร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง ทีร่ ว่ มมือ
ร่วมใจอย่างแข็งขันในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เกิดผลสัมฤทธิ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2562 รางวัลองค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 และมีครัวเรือนทั่วประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จ�ำนวน 6,841,264 ครัวเรือน ที่เป็นพลังส�ำคัญ
ในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่น

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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Preface
Enhancing 7,851 local administrative organizations depends on
cooperation between staff of Department of Local Administration
and local administrative organizations by strengthening local fiscal,
local human resources management and knowledge management
for enhancing public service functions and implementation
of government’s policies.
To celebrate the royal Coronation of His Majesty King Maha
Vajiralongkorn in 2019, Department of Local Administration launched
8 projects between the fiscal year 2019 to 2020, and these projects
were supported by cooperation of provinces, districts and local
administrative organizations for enhancing people’s well-being on
public health, environmental quality promotion, water resource
improvement, as well as promotion of sufficient economy philosophy
in daily life.

ง
Department of Local Administration’s core functions in 2019
was also supported by provinces, districts and local administrative
organizations to elevate people’s quality of life by launching several
projects and activities for stability, prosperity and sustainability of
local administrative organizations, such as holistic municipal waste
management projects which disposed 3.61 million tons of waste,
Thai school lunch project for enhancing nutrition of 486,533 students,
local taxation mapping system for supporting local administrative
organizations and people on land and property tax collection.
On behalf of Department of Local Administration, I would like
to thank you for cooperation of executives and staff of Department
of Local Administration and local administrative administration
as well as domestic and international associates, which lead into
great performances and awards during the fiscal year 2019, such as,
the Public Sector Excellence Awards 2019, the Fiscal Management
Excellence Award 2019, and local environmental volunteers which
networks are supported by 6,841,264 households for maintaining
the cleanliness of local community.

(Mr.Prayoon Rattanasene)
Director-General of
Department of Local Administration
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration
1.1 ความเป็นมา History

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งอยู่บนถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ อยูต่ ดิ กับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ซึง่ เป็นเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ โดยตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้สร้าง “สวนดุสติ ” เพือ่ ใช้เป็นทีป่ ระทับแรม
ส�ำราญพระราชอิริยาบถ และทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็น “วังสวนดุสิต” และ
“พระราชวั ง สวนดุ สิ ต ” ตามล� ำ ดั บ ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ 6 ทรงโปรด
ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “พระราชวังดุสิต”
Department of Local Administration (DLA) is located on Nakhon
Ratchasima Road, Dusit District, Bangkok, near Suan Dusit University
and next to Suan Sunandha Rajabhat University. This area has
historical importance. During the reign of King Rama V, he ordered
the construction of “Suan Dusit” to be used as a weekend retreat.
Later, he then commanded the construction of a royal palace within
the park area and named it “Suan Dusit Royal Palace”. Then, during
the reign of King Rama VI, he changed its name into “Dusit Royal Palace”.

4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
General Information

ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีอาคารซึง่ เป็นสถานทีส่ ำ� คัญ
ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาคารสุวัทนา ซึ่งเดิมเป็นพระต�ำหนักสมเด็จ
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีในรัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติราชการและพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย และพระที่นั่งนงคราญสโมสร
ซึง่ เดิมทีจะสร้างเป็นพระต�ำหนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง แต่เมือ่ สร้างเสร็จ ทรงไม่มรี าชพระราชประสงค์
ที่ จ ะประทั บ ในวั ง สวนสุ นั น ทา รั ช กาลที่ 6 จึ ง โปรดให้ จั ด สร้ า งเป็ น
ท้องพระโรงส่วนกลาง และพระราชทานนามพระที่นั่งว่า “พระที่นั่ง
นงคราญสโมสร”
Within the Department of Local Administration’s
compound, there are buildings which are historically significant,
such as Suvadhana Building, formerly a royal villa of
Her Majesty Queen Sukhumala Marasri, Queen Consort of
King Rama V. Nowadays, the Department of Local Administration
has renovated it as a government building and photo museum.
Another building is Nongkran Samosorn Palace, which was meant
to be a royal villa of Queen Mother Sri Phacharin. However,
once finished, she did not want to stay in this area. Therefore,
King Rama VI turned it into a central throne hall and named it
“Nongkran Samosorn Palace”.
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วิสัยทัศน์
Vision
วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

ค่านิยม
Value
มืออาชีพ
คิดสร้างสรรค์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
Professionalism
Creativity
Good Governance

พันธกิจ
Mission

ค่านิยม
Value

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565
70 percent of local administrative organizations inclusively
deliver public services for people’s high quality of life
according to standards by 2022
ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
ในการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานการด�ำเนินงาน
พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามสามารถ
ในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
ส่ ง เสริ ม การติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ กฎหมาย และนโยบายที่ก�ำหนด
Promote and support local administration organizations
in understanding how to provide public services according to
administrative standards
Develop and enhance the capacity of local administration
organizations in providing accessible-to-all public services.
Promote and support the performance of local administrative
organizations to meet the standards of public service.
Promote the monitoring and evaluation of local administrative
organizations performance to meet the standards of public
services.
Manage and enhance the Department of Local Administration’s
administrative capacity according to the stipulated laws and
policies.
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ประเด็นยุทธศาสตร์

Strategy Issues

1

การพัฒนาผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
และบุคลากรท้องถิน่ ในการปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ

1

2

การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง
และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2

3

การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
พั ฒ นาการด� ำ เนิ น การจั ด บริ ก าร
สาธารณะขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน

3

4

การพั ฒ นาวางระบบ และ
ด� ำ เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4

5

5

การส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ ง
ถิ่นตามอ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจ และ
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย

Enhancing the capacity of
local executives, councilors,
and personnel according to
public service standards.
Developing the financial
and fiscal systems and improve
laws and regulations to support
the work of local administration
organizations.
Promoting, supporting, and
enhancing the public service
provision of local administration
organizations to meet the
standards.
Developing the system of
monitoring and evaluation of
local administration organizations
performance.
Promoting the work of
the Department of Local
Administration according to its
powers and duties, missions,
and designated policies.
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อำ�นาจหน้าที่

Authority

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน
การคลัง และการบริหารจัดการ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อ�ำนาจหน้าที่และโครงสร้าง
ส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
ซึ่งก�ำหนดไว้ดังนี้
Department of Local Administration (DLA) is established in the
Ministry of Interior. Its main responsibility to promote and support
the work of the local administrative organizations (LAOs) through
the development and series of advices on the local development
plan, personnel administration, finance, and administration in order
to strengthen the capacity and efficiency of the local administrative
organizations on public service provision. However, the structure,
roles and functions of Department of Local Administration have
been specified in the Ministerial Regulation on the Organization of
the Department of Local Administration, Ministry of Interior, B.E.
2551 (2008) as follows:
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ด�ำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการจั ด ท� ำ ประสานและบู ร ณาการแผน
พัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการด�ำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
3 ด�ำเนินการจัดท�ำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ก�ำหนดแนวทางและจัดท�ำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการ
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด�ำเนินงานด้านการเงิน การคลัง
การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี
และการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการจั ด การบริ ก ารสาธารณะและ
การศึกษาในอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ก� ำ หนดแนวทาง วางระบบ และสร้ า งตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ เป็ น มาตรฐาน
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
8 ส่งเสริมภาคประชาชนให้มส
ี ว่ นร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบ
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1
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พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
11 ปฏิบต
ั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
10

Develop the system, organization, and structure of local
administrative organizations.
2 Promote and support in formulating, cooperating, integrating
the local plan, as well as design the system in monitoring and
evaluating implementation of local development plan.
3 Enact, revise, and amend the laws and regulations related
the local administrative organizations, including consult, advise, and
supervise the local administrative organizations to carry out roles
and functions.
4 Regulate the guidelines and standards concerning the local
personnel management in accordance with local management laws
and regulations.
5 Promote, support, and cooperate with local administrative
organizations on finance, treasury, budget, supplies, revenue collection,
and commerce, as well as design the monitoring system on finance,
accounting, and supplies of local administrative organizations.
6 Promote, support, and cooperate with local administrative
organization on public service provision and education according to
the roles and functions of local administrative organizations.
1
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Regulate the guidelines, systems, and key performance
indicators as the standards of functioning of local administrative
organizations, along with supervise local administrative organizations
to the standards.
8 Promote the public participation in managing and monitoring
the implementation of local administrative organizations.
9 Develop the information technology system for the local
administrative organizations' services.
10 Improve the personnel of local administrative organizations
and Department of local administration.
11 Perform any other works as regulated by laws and
regulations in relation to the roles and functions of Department
of Local Administration, or as assigned by the Ministry of Interior
or the cabinet.
7

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยก�ำหนดให้มี
ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค และจัดตั้งส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อท�ำหน้าที่ประสานงานและ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในราชการ
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้การด�ำเนินการก�ำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปอย่ า งคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการด�ำเนินงาน
ภายในส่วนราชการ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
และพั ฒ นาการบริ ห ารของส่ ว นราชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และคุ้มค่า
In year 2008, Ministerial Regulation on the Organization of
the Department of Local Administration Ministry of Interior, B.E. 2551
was enacted in order to stipulate the DLA's regional administration,
which is the Provincial Office for Local Administration (POLA).
The purposes of the Provincial Office for Local Administration
are to coordinate and to implement the Department of
Local Administration's roles and functions of the Department
of Local Administration as representative of the Department of
Local Administration in the regional area to reassure that the local
administrative organizations can be supervised, administered, and
supported efficiently by the Department of Local Administration
through the Provincial Office for Local Administration. Furthermore,
the Internal Audit Division and the Administrative System
Development Division was also established to monitor the
the Department of Local Administrations internal affairs, to support
the implementation of the Department of Local Administration,
and to develop the the Department of Local Administration's
administration for the effectiveness, efficiency, and worthiness.
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นอกจากนี้ เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับพื้นที่อ�ำเภอมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีค�ำสั่ง
แบ่งงานภายในก�ำหนดให้มี “ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ�ำเภอ”
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยการพัฒนาและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ระดับอ�ำเภอ และสนับสนุนการก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของนายอ�ำเภอ
Moreover, for the effective promotion and support for local
administration organizations at the district level, the Department
of Local Administration has issued an internal order establishing
the “District Office for Local Administration” with the duty to
promote and support local administration organizations at
the district level and supporting the powers and duties of the Chief
District Officer in regulating the local administration organizations .
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2559 ได้ จั ด ตั้ ง กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานเป็ น
ส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ โดยแยกภารกิจด้านแผนงาน
และการจัดท�ำงบประมาณกรมของส�ำนักงานเลขานุการกรมออกมาด�ำเนินการ
และแก้ไขอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานเลขานุการกรม เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดตัง้
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่นเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยแยกภารกิจด้านการศึกษาของส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
ออกมาด�ำเนินการ และเปลีย่ นชือ่ ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
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เป็น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และแก้ไขอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยก�ำหนดให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการประสาน รวมรวม
วิเคราะห์ และด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดท�ำงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ประกอบการจัดท�ำค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Later in year 2016, Ministerial Regulation on the Organization
of the Department of Local Administration, Ministry of Interior,
B.E. 2559 was enacted. The Division of Strategy and Planning was
established in order to be responsible for the Department of Local
Administration's planning and budgeting of the Department of
Local Administration which had been one of the Office of Secretary's
missions. The roles and functions of the Office of Secretary were also
adapted in accordance with the Division of Strategy and Planning's
establishment. Moreover, the Division of Local Education
Development was founded, as to detach the missions of education
from the Bureau of Local Administrative Development. Finally,
the Bureau of Local Administrative Development was renamed to
the Division of Local Administrative Development according to
the Division of Local Education Development's foundation,
which is responsible for coordinating, analyzing, and operating
the Department of Local Administration's budget for local
administrative organizations subsidy.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริม
และพะัฒนาท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานกฎหมาย
ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

สำ�นักงานส้่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำ�เภอ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

ผชช. เฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น

ผชช. เฉพาะด้านระบบมาตรฐานและพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มประสานการตรวจสอบราชการกรม

สำ�นักงานส้่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กองตรวจสอบ
ระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ผชช. เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

กองกฎหมาย
และระเบียบท้องถิ่น

สำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น

กองคลัง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผช. เลขาธิการ ศอ.บต.

ผชช. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น

ผชช. ด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผชช. เฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สำ�นักงานเลขานุการกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิบดี 3

รองอธิบดี 2

รองอธิบดี 1

อธิบดี

โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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Local
Personnel
Development
Institution

Personnel
Division

Local Finance Division

Finance
Division

(76 offices)

Local Administrative Development Division

Local Information
Technology Center

Local Education Development Division

Expert on Local Public Services and Education

Expert on Local System, Standards, and Planning

(878 offices)

District Office for Local Administration

Local Public Health Division

Local Election Division

Expert on Local Personnel

Local Personnel System
Development Division

Local
Audit Division

Internal Audit Division

Deputy Director of the Southern Border Provinces Administration Centre

Expert on Local Administration

Expert on Local Law and Regulation

Local Legal
Affairs Division

Provincial Office for Local Administration

Regional Administration

Expert on Local Finance

Local Environment Division

Inspection Coordination Division

Planning Division

Strategic and

Office of
the Secretary

Public Sector Development Division

Deputy Director-General 3

Deputy Director-General 2

Deputy Director-General 1

Director-General

Organizational Structure of Department of Local Administration
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อัตรากำ�ลัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 : ตำ�แหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภท/กรอบระดับตำ�แหน่ง
ประเภท
ระดับตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
สูง

บริหาร
อำ�นวยการ

วิชาการ

ทั่วไป

ตำ�แหน่งว่าง

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

ภูมิภาค

1

-

1

-

-

ต้น

3

-

3

-

-

สูง

11

76

11

76

-

ต้น

7

-

4

-

3

เชี่ยวชาญ

7

-

4

-

3

ชำ�นาญการพิเศษ

23

71

20

70

4

ชำ�นาญการหรือ
ชำ�นาญการพิเศษ

38

76

29

50

35

ชำ�นาญการ

-

12

-

6

6

ปฏิบัติการ
หรือชำ�นาญการ

362

2,064

346

1,913

167

ปฏิบัติการ

-

-

-

-

-

อาวุโส

1

-

1

-

-

ชำ�นาญงาน

-

-

-

-

-

ปฏิบัติงานหรือ
ชำ�นาญงาน

87

736

70

698

55

ปฏิบัติงาน
รวม

ประเภท
งบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณ
ใช้เงินนอกงบประมาณ
รวม

กรอบอัตรากำ�ลัง (3,575) ตำ�แหน่งที่มีคนครอง (3,302)

-

-

-

-

-

540

3,035

489

2,813

273

จำ�นวนพนักงานราชการ

จำ�นวนลูกจ้าง
ประจำ�

จำ�นวนลูกจ้าง
ชั่วคราว

159

5

0

0

0

0

0

176

159

5

0

กรอบตำ�แหน่ง
(ตำ�แหน่ง)

พนักงานราชการ
(คน)

176

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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Manpower
of Department of Local Administration
Civil Servant Position Category
Workforce Framework
(3,575)
Central
Regional
Officers
Officers

Classification Name
Positions

Levels
Higher

Executive

General

-

1

Available

-

-

Primary

3

-

3

-

-

Higher

11

76

11

76

-

Primary

7

-

4

-

3

Expert

7

-

4

-

3

Senior
Professional

23

71

20

70

4

Senior/Senior
Professional

38

76

29

50

35

Senior

-

12

-

6

6

Practitioner/
Senior

362

2,064

346

1,913

167

Practitioner

-

-

-

-

-

Managerial

Knowledge
Worker

1

Current Workforce
(3,302)
Central
Regional
Officers
Officers

Senior

1

-

1

-

-

Experienced

-

-

-

-

-

Operational/
Experienced

87

736

70

698

55

Operational

-

-

-

-

-

540

3,035

489

2,813

273

Total

Government Employees
Types

Workforce
Framework

Current
Workforce

รวม

176

159

Permanent
Employees

Temporary
Employees

5

0

30 September 2019
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งบประมาณ
Budget

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
General Information

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 254,736.3609 ล้านบาท
2. กรมบัญชีกลางโอนงบบุคลากรเพิ่มเติม
จ�ำนวน 82.4021 ล้านบาท
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ได้รบั งบประมาณรวมทัง้ สิน้
254,818.7630 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น การตามภารกิ จ หน้ า ที่ และ
จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. The Department of Local Administration was allocated
254,736.3609 million baht according to the Thailand’s Budget
in the fiscal year 2019.
2. Comptroller General’s Department transferred 82.4021
million baht for the additional Civil Servant budget.
3. In the fiscal year 2019, the Department of Local Administration
was allocated 254,736.3609 million baht in total in order to perform
its roles and functions, and provide grants to the local administrative
organizations as follows:

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,442.9412

1,442.2724

99.95

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

1,442.9412

1,442.2724

99.95

1,354.4102

1,354.4102

100.00

88.5310

87.8622

99.24

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

682.2326

597.2953

87.55

ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

682.2326

597.2953

87.55

- งบดำ�เนินงาน

564.2963

508.4122

90.10

- งบลงทุน

112.3323

88.2691

78.58

5.6040

0.6140

10.96

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ

4.5075

3.0663

68.03

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

4.5075

3.0663

68.03

4.5075

3.0663

68.03

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน

9.2048

9.0067

97.85

โครงการพัฒนาระบบการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9.2048

9.0067

97.85

9.2048

9.0067

97.85

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน

98.8057

87.5881

88.65

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการท้องถิ่น

98.8057

87.5881

88.65

- งบดำ�เนินงาน

23.5113

15.2266

64.76

- งบลงทุน

75.2944

72.3614

96.10

- งบบุคลากร
- งบดำ�เนินงาน

- งบรายจ่ายอื่น

- งบดำ�เนินงาน

- งบดำ�เนินงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.9092

5.7385

97.11

โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

5.9092

5.7385

97.11

5.9092

5.7385

97.11

11.0920

8.0324

72.42

5.8420

5.4074

92.56

5.8420

5.4074

92.56

5.2500

2.6250

50.00

5.2500

2.6250

50.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

8.5432

6.8056

79.66

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.5432

6.8056

79.66

8.5432

6.8056

79.66

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

8.9140

7.8638

96.37

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

28.9140

27.8638

96.37

28.9140

27.8638

96.37

- งบดำ�เนินงาน
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
- งบดำ�เนินงาน
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น
- งบลงทุน

- งบดำ�เนินงาน

- งบดำ�เนินงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

365.0400

5.6490

9.77

โครงการยกระดับคุณภาพบริการและ
ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของภาค

178.2900

9.9000

5.55

178.2900

9.9000

5.55

178.2900

9.9000

5.55

76.5000

22.9500

30.00

76.5000

22.9500

30.00

76.5000

22.9500

30.00

65.2500

-

-

65.2500

-

-

65.2500

-

-

45.0000

2.7990

6.22

45.0000

2.7990

6.22

45.0000

2.7990

6.22

52,161.5728

43,278.6523

96.48

685.9027

454.0409

66.20

685.9027

454.0409

66.20

685.9027

454.0409

66.20

- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มน�้ำโขง - สุขภาพ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน
ภาคเหนือ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย
อำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้
แก่ผู้สูงอายุ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

3,446.3596

3,446.3596

100.00

3,446.3596

3,446.3596

100.00

3,446.3596

3,446.3596

100.00

7,486.0488

7,486.0488

100.00

7,486.0488

7,486.0488

100.00

7,486.0488

7,486.0488

100.00

67,280.1095

67,278.8086

100.00

67,280.1095

67,278.8086

100.00

67,280.1095

67,278.8086

100.00

17,416.0245

17,415.8269

100.00

17,416.0245

17,415.8269

100.00

17,416.0245

17,415.8269

100.00

1,060.7356

1,060.7356

100.00

1,060.7356

1,060.7356

100.00

1,060.7356

1,060.7356

100.00

2,868.8045

1,556.9774

54.27

2,868.8045

1,556.9774

54.27

2,868.8045

1,556.9774

54.27
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
สิง่ ปฏิกลู และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

537.5685

537.5685

100.00

537.5685

537.5685

100.00

537.5685

537.5685

100.00

200.4925

199.7325

99.62

200.4925

199.7325

99.62

200.4925

199.7325

99.62

820.7670

683.7952

83.31

820.7670

683.7952

83.31

820.7670

683.7952

83.31

150,358.7596 143,158.7582

95.21

150,315.7596 143,158.7582

95.24

130,619.0355 130,618.5613

100.00

19,696.7241

12,540.1969

63.67

43.0000

-

-

54,818.7630 245,501.9704

96.34
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Unit: million baht
Programme/Project/Output/
Expenditure

Budget

Disbursement

Percentage

Civil servant scheme

1,442.9412

1,442.2724

99.95

Expenditure for public
sector personnel, developing
the efficiency on government
administration

1,442.9412

1,442.2724

99.95

- Personnel budget

1,354.4102

1,354.4102

100.00

- Operating budget

88.5310

87.8622

99.24

Fundamental programme on
realignment for balance and
development of administrative
system of the public sector

682.2326

597.2953

87.55

Output of promoting and
supporting local administrative
organization

682.2326

597.2953

87.55

- Operating budget

564.2963

508.4122

90.10

- Investment Budget

112.3323

88.2691

78.58

5.6040

0.6140

10.96

Strategic programme on
strengthening the nation’s
principal institutions

4.5075

3.0663

68.03

Project on operating
Sufficiency Economy
to educational institution

4.5075

3.0663

68.03

4.5075

3.0663

68.03

- Others

- Operating budget

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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Programme/Project/Output/
Expenditure

Budget

Disbursement

Percentage

Strategic programme on
development of education
for sustainability

9.2048

9.0067

97.85

Project on Improving local
education

9.2048

9.0067

97.85

9.2048

9.0067

97.85

Strategic programme on
improvement of the public
sector administration

98.8057

87.5881

88.65

Project on promoting local
organizations

98.8057

87.5881

88.65

- Operating budget

23.5113

15.2266

64.76

- Investment budget

75.2944

72.3614

96.10

Integrated programme
on resolving the unrest
in the Southern border

5.9092

5.7385

97.11

Project on developing
educational institution
in the Southern border

5.9092

5.7385

97.11

5.9092

5.7385

97.11

Integrated programme
on developing the quality
and equality of education
and learning

11.0920

8.0324

72.42

Project on evaluating
the quality of students
in compulsory education

5.8420

5.4074

92.56

5.8420

5.4074

92.56

- Operating budget

- Operating budget

- Operating budget

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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Programme/Project/Output/
Expenditure

Budget

Disbursement

Percentage

Project on improving
educational information
system

5.2500

2.6250

50.00

- Investment budget

5.2500

2.6250

50.00

Integrated programme on
developing industrial ecology
city and dealing with pollution
and environment

8.5432

6.8056

79.66

Project on promoting solid
waste management of local
administrative organizations

8.5432

6.8056

79.66

8.5432

6.8056

79.66

Integrated programme on
anti-corruption

8.9140

7.8638

96.37

Project on promoting
anti-corruption on public
sector

28.9140

27.8638

96.37

28.9140

27.8638

96.37

Integrated programme on
developing regional area

365.0400

5.6490

9.77

Project on developing the
quality of service and
promoting business in
well-known tourist
attractions in regions

178.2900

9.9000

5.55

178.2900

9.9000

5.55

178.2900

9.9000

5.55

- Operating budget

- Operating budget

- Grant
Specific grant

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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Programme/Project/Output/
Expenditure
Project on developing cultural
tourism
- Grant
Specific grant
Project on developing
community-based and
health tourism in Mekong
- Grant
Specific grant
Project on strengthening
infrastructure in targeted cities
and the Northern border cities
- Grant
Specific grant
Integrated programme on
supporting decentralization
to local administrative
organization
Project on against drugs
- Grant
Specific grant
Project on subsidizing
educational fees from
primary education to
secondary education
- Grant
General grant

Budget

Disbursement

Percentage

76.5000

22.9500

30.00

76.5000

22.9500

30.00

76.5000

22.9500

30.00

65.2500

-

-

65.2500

-

-

65.2500

-

-

45.0000

2.7990

6.22

45.0000

2.7990

6.22

45.0000

2.7990

6.22

52,161.5728

43,278.6523

96.48

685.9027

454.0409

66.20

685.9027

454.0409

66.20

685.9027

454.0409

66.20

3,446.3596

3,446.3596

100.00

3,446.3596

3,446.3596

100.00

3,446.3596

3,446.3596

100.00

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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Programme/Project/Output/
Expenditure
Project on proactive promoting
Village Health Volunteer
- Grant
General grant
Project on creating old age
allowance
- Grant
General grant
Project on supporting disabled
people’s welfare
- Grant
General grant
Project on promoting
resolution and development
in the Southern border
- Grant
General grant
Project on promoting integrated
water management
- Grant
Specific grant
Project on promoting
disadvantaged people’s
welfare
- Grant
General grant

Budget

Disbursement

Percentage

7,486.0488

7,486.0488

100.00

7,486.0488

7,486.0488

100.00

7,486.0488

7,486.0488

100.00

67,280.1095

67,278.8086

100.00

67,280.1095

67,278.8086

100.00

67,280.1095

67,278.8086

100.00

17,416.0245

17,415.8269

100.00

17,416.0245

17,415.8269

100.00

17,416.0245

17,415.8269

100.00

1,060.7356

1,060.7356

1,060.7356

1,060.7356

100.00

1,060.7356

1,060.7356

100.00

2,868.8045

1,556.9774

2,868.8045

1,556.9774

54.27

2,868.8045

1,556.9774

54.27

537.5685

537.5685

100.00

537.5685

537.5685

100.00

537.5685

537.5685

100.00

100.00

54.27

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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Programme/Project/Output/
Expenditure
Project on developing the
quality of education by
Distance Learning Television
(DLTV)
- Grant
Specific grant
Project on promoting local
administrative organizations
waste management
- Grant
Specific grant
Output of providing grants
to local administrative
organizations
- Grant
General grant
Specific grant
- Others
Total

Budget

Disbursement

Percentage

200.4925

199.7325

99.62

200.4925

199.7325

99.62

200.4925

199.7325

99.62

820.7670

683.7952

83.31

820.7670

683.7952

83.31

820.7670

683.7952

83.31

150,358.7596 143,158.7582

95.21

150,315.7596 143,158.7582

95.24

130,619.0355 130,618.5613

100.00

19,696.7241

12,540.1969

63.67

43.0000

-

-

54,818.7630 245,501.9704

96.34

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท)

พ.ศ. 2562

682.2326

พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

98.8057
5.9092
11.0920

ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

บูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

12 ภาพรวม

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

243,278.6523

252,161.5728

245,501.9704

35.6490

365.0400

254,818.7630

27.8638

6.8056

8.0324

5.7385

87.5881

9.0067

3.0663

597.2953

1,442.2724

เบิกจ่าย

28.9140

8.5432

9.2048

ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

4.5075

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1,442.9412

งบประมาณ

บุคลากรภาครัฐ

9 บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10 บูรณาการพื้นที่ระดับภาค
11 บูรณาการส่งเสริมการกระจายอำ�นาจ

8

3
4
5
6
7

1
2

แผนงาน / โครงการ

(หน่วย : ล้านบาท)

Budget Expenditures of the

(Unit : million bath)

Fiscal YEAR 2019

Intergrated programme on developing industrial
ecology city and dealing with pollution and environment

Intergrated programme on developing the Quality
and equality of education and learning

Intergrated programme on resolving the unrest
in the Southern border

Strategic programme on improvement of the
publicsector administration

Strategic programme on development of education
for sustainability

12 Total

to local administrative organization

243,278.6523

252,161.5728

245,501.9704

35.6490

365.0400

254,818.7630

27.8638

6.8056

8.0324

5.7385

87.5881

9.0067

3.0663

597.2953

1,442.2724

Disbursement

28.9140

8.5432

11.0920

5.9092

98.8057

9.2048

4.5075

682.2326

Fundamental Programme on realignment for
balance and development

Strategic programme on strengthening the nation’s
principal institutions

1,442.9412

Budget

Civil Servant

9 Integrated programme on anti-corrupption
10 Integrated programme on developing regional area
11 Integrated programme on supporting decentralization

8

7

6

5

4

3

1
2

Programme / Project

(Unit : million bath)
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Local Administrative Organization

โครงสร้าง อปท.
Organizational Structure
of local administration
organizations
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

76

แห่ง

2. เทศบาล
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำ�บล

2,445
30
181
2,234

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3. องค์การบริหารส่วนตำ�บล

5,329

แห่ง

2
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

7,852

แห่ง

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
รวมทั้งสิ้น

1. Provincial Administrative Organization (PAO)
2. Municipality
City
Town
Sub-District

76 Unit
2,445
30
181
2,234

Unit
Unit
Unit
Unit

3. Sub-district Administrative Organization (SAO) 5,329 Unit
4. Special Local Authorities
Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
City of Pattaya
Total

2 Unit
1 Unit
1 Unit
7,852 Unit

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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โครงสร้าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รายจังหวัด

Organizational
Structure of Local
Administrative
Organizations
By Provinces

ข้อมูลจำ�นวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด
ลำ�ดับ

จังหวัด

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
เมือง เทศบาล เทศบาล เทศบาล
อบจ.
อบต.
พัทยา
นคร
เมือง
ตำ�บล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)

1

กระบี่

1

-

-

1

12

48

62

2

กาญจนบุรี

1

-

-

2

47

72

122

3

กาฬสินธุ์

1

-

-

2

77

71

151

4

กำ�แพงเพชร

1

-

-

3

22

64

90

5

ขอนแก่น

1

-

1

6

77

140

225

6

จันทบุรี

1

-

-

5

42

34

82

7

ฉะเชิงเทรา

1

-

-

1

33

74

109

8

ชลบุรี

1

1

2

10

35

50

99

9

ชัยนาท

1

-

-

1

38

20

60

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ลำ�ดับ

จังหวัด

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
เมือง เทศบาล เทศบาล เทศบาล
อบจ.
อบต.
พัทยา
นคร
เมือง
ตำ�บล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)

10

ชัยภูมิ

1

-

-

1

35

106

143

11

ชุมพร

1

-

-

2

25

51

79

12

เชียงราย

1

-

1

-

72

70

144

13

เชียงใหม่

1

-

1

4

116

89

211

14

ตรัง

1

-

1

1

20

77

100

15

ตราด

1

-

-

1

13

29

44

16

ตาก

1

-

1

1

17

49

69

17

นครนายก

1

-

-

1

5

39

46

18

นครปฐม

1

-

1

4

18

93

117

19

นครพนม

1

-

-

1

21

81

104

20

นครราชสีมา

1

-

1

4

85

243

334

21

นครศรีธรรมราช

1

-

1

3

50

130

185

22

นครสวรรค์

1

-

1

2

18

121

143

23

นนทบุรี

1

-

2

4

11

28

46

24

นราธิวาส

1

-

-

3

13

72

89

25

น่าน

1

-

-

1

18

80

100

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ลำ�ดับ

จังหวัด

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
เมือง เทศบาล เทศบาล เทศบาล
อบจ.
อบต.
พัทยา
นคร
เมือง
ตำ�บล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)

26

บุรีรัมย์

1

-

-

3

59

146

209

27

บึงกาฬ

1

-

-

-

18

41

60

28

ปทุมธานี

1

-

1

9

17

37

65

29

ประจวบคีรีขันธ์

1

-

-

2

14

44

61

30

ปราจีนบุรี

1

-

-

1

12

56

70

31

ปัตตานี

1

-

-

2

15

96

114

32

พระนครศรีอยุธยา

1

-

1

4

31

121

158

33

พังงา

1

-

-

2

13

36

52

34

พัทลุง

1

-

-

1

47

25

74

35

พิจิตร

1

-

-

3

25

73

102

36

พิษณุโลก

1

-

1

1

24

76

103

37

เพชรบุรี

1

-

-

2

13

69

85

38

เพชรบูรณ์

1

-

-

3

22

102

128

39

แพร่

1

-

-

1

25

57

84

40

พะเยา

1

-

-

2

33

36

72

41

ภูเก็ต

1

-

1

2

9

6

19

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ลำ�ดับ

จังหวัด

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
เมือง เทศบาล เทศบาล เทศบาล
อบจ.
อบต.
พัทยา
นคร
เมือง
ตำ�บล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)

42

มหาสารคาม

1

-

-

1

18

123

143

43

แม่ฮ่องสอน

1

-

-

1

6

42

50

44

มุกดาหาร

1

-

-

1

24

29

55

45

ยะลา

1

-

1

2

13

47

64

46

ยโสธร

1

-

-

1

23

63

88

47

ร้อยเอ็ด

1

-

-

1

72

129

203

48

ระนอง

1

-

-

2

10

18

31

49

ระยอง

1

-

1

2

27

37

68

50

ราชบุรี

1

-

-

4

30

77

112

51

ลพบุรี

1

-

-

3

20

102

126

52

ลำ�ปาง

1

-

1

3

38

60

103

53

ลำ�พูน

1

-

-

1

39

17

58

54

เลย

1

-

-

2

27

71

101

55

ศรีสะเกษ

1

-

-

2

35

179

217

56

สกลนคร

1

-

1

-

65

74

141

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ลำ�ดับ

จังหวัด

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
เมือง เทศบาล เทศบาล เทศบาล
อบจ.
อบต.
พัทยา
นคร
เมือง
ตำ�บล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)

57

สงขลา

1

-

2

11

35

92

141

58

สตูล

1

-

-

1

6

34

42

59

สมุทรปราการ

1

-

1

4

13

30

49

60

สมุทรสงคราม

1

-

-

1

8

26

36

61

สมุทรสาคร

1

-

2

1

9

25

38

62

สระบุรี

1

-

-

4

34

70

109

63

สระแก้ว

1

-

-

3

13

49

66

64

สุพรรณบุรี

1

-

-

2

43

81

127

65

สิงห์บุรี

1

-

-

2

6

33

42

66

สุโขทัย

1

-

-

3

18

69

91

67

สุราษฎร์ธานี

1

-

2

3

35

97

138

68

สุรินทร์

1

-

-

1

27

144

173

69

หนองคาย

1

-

-

2

17

48

68

70

หนองบัวลำ�ภู

1

-

-

1

23

43

68

71

อ่างทอง

1

-

-

1

20

43

65

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ลำ�ดับ

จังหวัด

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
เมือง เทศบาล เทศบาล เทศบาล
อบจ.
อบต.
พัทยา
นคร
เมือง
ตำ�บล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)

72

อุดรธานี

1

-

1

3

67

109

181

73

อุตรดิตถ์

1

-

-

1

25

53

80

74

อุทัยธานี

1

-

-

1

13

49

64

75

อุบลราชธานี

1

-

1

4

54

179

239

76

อำ�นาจเจริญ

1

-

-

1

23

39

64

76

1

30

178

รวม

2,233 5,333 7,851

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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Number of Local Adminstrative Organizations By Provinces
No.

Provinces

PAO

City of

City

Town

Subdistrict

Pattaya Municipality Municipality Municipality

SAO

Unit

1

Krabi

1

-

-

1

12

48

62

2

Kanchanaburi

1

-

-

2

47

72

122

3

Kalasin

1

-

-

2

77

71

151

4

Kamphaeng
Phet

1

-

-

3

22

64

90

5

Khon Kaen

1

-

1

6

77

140

225

6

Chanthaburi

1

-

-

5

42

34

82

7

Chachoengsao

1

-

-

1

33

74

109

8

Chonburi

1

1

2

10

35

50

99

9

Chainat

1

-

-

1

38

20

60

10

Chaiyaphum

1

-

-

1

35

106

143

11

Chumphon

1

-

-

2

25

51

79

12

Chiang Rai

1

-

1

-

72

70

144

13

Chiang Mai

1

-

1

4

116

89

211

14

Trang

1

-

1

1

20

77

100

15

Trat

1

-

-

1

13

29

44
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No.

Provinces

PAO

City of

City

Town

Subdistrict

Pattaya Municipality Municipality Municipality

SAO

Unit

16

Tak

1

-

1

1

17

49

69

17

Nakhon
Sawan

1

-

-

1

5

39

46

18

Nakhon
Pathom

1

-

1

4

18

93

117

19

Nakhon
Phanom

1

-

-

1

21

81

104

20

Nakhon
Ratchasima

1

-

1

4

85

243

334

21

Nakhon Si
Thammarat

1

-

1

3

50

130

185

22

Nakhon
Sawan

1

-

1

2

18

121

143

23

Nonthaburi

1

-

2

4

11

28

46

24

Narathiwat

1

-

-

3

13

72

89

25

Nan

1

-

-

1

18

80

100

26

Buriram

1

-

-

3

59

146

209

27

Bueng Kan

1

-

-

-

18

41

60
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No.

Provinces

PAO

City of

City

Town

Subdistrict

Pattaya Municipality Municipality Municipality

SAO

Unit

28

Pathum
Thani

1

-

1

9

17

37

65

29

Prachuap
Khiri Khan

1

-

-

2

14

44

61

30

Prachinburi

1

-

-

1

12

56

70

31

Pattani

1

-

-

2

15

96

114

32

Phra Nakhon
Si Ayutthaya

1

-

1

4

31

121

158

33

Phang Nga

1

-

-

2

13

36

52

34

Phatthalung

1

-

-

1

47

25

74

35

Phichit

1

-

-

3

25

73

102

36

Phitsanulok

1

-

1

1

24

76

103

37

Phetchaburi

1

-

-

2

13

69

85

38

Phetchabun

1

-

-

3

22

102

128

39

Phrae

1

-

-

1

25

57

84

40

Phayao

1

-

-

2

33

36

72
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No.

Provinces

PAO

City of

City

Town

Subdistrict

Pattaya Municipality Municipality Municipality

SAO

Unit

41

Phuket

1

-

1

2

9

6

19

42

Maha
Sarakham

1

-

-

1

18

123

143

43

Mae Hong
Son

1

-

-

1

6

42

50

44

Mukdahan

1

-

-

1

24

29

55

45

Yala

1

-

1

2

13

47

64

46

Yasothon

1

-

-

1

23

63

88

47

Roi Et

1

-

-

1

72

129

203

48

Ranong

1

-

-

2

10

18

31

49

Rayong

1

-

1

2

27

37

68

50

Ratchaburi

1

-

-

4

30

77

112

51

Lopburi

1

-

-

3

20

102

126

52

Lampang

1

-

1

3

38

60

103

53

Lamphun

1

-

-

1

39

17

58

54

Loei

1

-

-

2

27

71

101
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No.

Provinces

PAO

City of

City

Town

Subdistrict

Pattaya Municipality Municipality Municipality

SAO

Unit

55

Sisaket

1

-

-

2

35

179

217

56

Sakon
Nakhon

1

-

1

-

65

74

141

57

Songkhla

1

-

2

11

35

92

141

58

Satun

1

-

-

1

6

34

42

59

Samut
Prakan

1

-

1

4

13

30

49

60

Samut
Songkhram

1

-

-

1

8

26

36

61

Samut
Sakhon

1

-

2

1

9

25

38

62

Saraburi

1

-

-

4

34

70

109

63

Sa Kaeo

1

-

-

3

13

49

66

64

Suphan Buri

1

-

-

2

43

81

127

65

Sing Buri

1

-

-

2

6

33

42

66

Sukhothai

1

-

-

3

18

69

91

67

Surat Thani

1

-

2

3

35

97

138

68

Surin

1

-

-

1

27

144

173
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No.

Provinces

PAO

City of

City

Town

Subdistrict

Pattaya Municipality Municipality Municipality

SAO

Unit

69

Nong Khai

1

-

-

2

17

48

68

70

Nong Bua
Lamphu

1

-

-

1

23

43

68

71

Ang Thong

1

-

-

1

20

43

65

72

Udon Thani

1

-

1

3

67

109

181

73

Uttaradit

1

-

-

1

25

53

80

74

Uthai Thani

1

-

-

1

13

49

64

75

Ubon
Ratchathani

1

-

1

4

54

179

239

76

Amnat
Charoen

1

-

-

1

23

39

64

76

1

30

178

2,233

Total

5,333 7,851

30 September 2019
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อัตรากำ�ลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ลูกจ้าง
ข้าราชการ
ประจำ�

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

ผชช.
ตามภารกิจ
พิเศษ

รวม

รวม
ทั้งหมด

1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

10,348

1,226

5,250

9,176

23

14,449

2 เทศบาล

64,245

9,322

64,316

48,528

9

112,853 186,420

2.1 เทศบาลนคร

6,126

1,339

12,496

6,476

3

18,975

26,440

2.2 เทศบาลเมือง

11,504

2,373

17,641

10,708

5

28,354

42,231

2.3 เทศบาลตำ�บล

46,615

5,610

34,179

31,344

1

65,524

117,749

75,951

4,068

39,313

50,543

0

89,856 169,875

150,544

14,616 108,879 108,247

32

217,158 382,318

3 องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล
รวม

26,023

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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Manpower of Local Administrative
Organization
No.

Local
Government
Organizations

Civil
Permanent
Servants Employees

Temporary Employees
General

Functions

Special
Expert

Total

Total

1

Provincial
Administrative
Organization
(PAO)

10,348

1,226

5,250

9,176

23

14,449

2

Municipality

64,245

9,322

64,316

48,528

9

112,853 186,420

2.1 City

6,126

1,339

12,496

6,476

3

18,975

26,440

2.2 Town

11,504

2,373

17,641

10,708

5

28,354

42,231

2.3 Sub-District

46,615

5,610

34,179

31,344

1

65,524

117,749

Sub-district
Administrative
Organization
(SAO)

75,951

4,068

39,313

50,543

0

89,856

169,875

150,544

14,616

108,879

108,247

32

217,158 382,318

3

Total

26,023

30 September 2019

ส่วนที่ 2
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Awards and Recognitions

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัการปกครองท้
ฐ หมวด 1 ด้อางถิ
นการน
การและความ
่น เข้าาองค์
ร่วมงานสั
มมนาวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2562
ผิดชอบต่อสังคม (PMQA) ประจาปี พ.ศ. 2562 อนาคตเปลี่ ย น” และเข้า รั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ ประจ าปี พ.ศ.2562 ที่ ม อ
ส่วนที่ 2บรางวั
ลแห่งความภาคภูมิใจ บ ริ ก ารประชา
การพัฒ นาประสิทธิภ าพการปฏิ
ัติร าชการและการให้
51
Awards
Recognitions
Public Sector Excellence Awards in Public Sector ManagementandQuality
เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน ณ ห้ อ งร อยั ล จู บิ ล
ward (PMQA) on the First Category of Leadership and Corporate Social Responsibility
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับรางวัลฯ จานวน 2 ส
รางวัลจัซึด่งแห่
งความภาคภูมิใจ
Fiscal Year 2019 ส่วนที่
การภาครัฐ รายหมวด ในหมวด 1 การนาองค์การและความรับผิดช
Awards
and
เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน22562 เวลา
14.00ระดั
น.บดีนายสุ
ท ธิ พ่องษ์
จุ ล เจริต้นญแบบการจั
อธิ บ ดี กดรมส่
เสริ ม ชญาของเศรษฐ
ผลงานเรื
งRecognitions
“อปท.
การนงาตามปรั
รปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ
าคตเปลี่ ย น” และเข้
า รั บรางวั
รางวั ลลเลิเลิศศรั ฐรัฐประจ าปี พ.ศ.2562 ที่ ม อบให้ แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ผ ลงาน
2.1
รพัฒ นาประสิทธิภ าพการปฏิ
บัติร าชการและการให้
ประจำ�ปี
พ.ศ. 2562บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น โดยมี นายวิษณุ
รื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน ณ ห้ อ งร อยั ล จู บิ ลี่ บอลรู ม อิ ม แพค เมื อ งทองธานี
2.1 Public Sector
กรมส่งเสริมการปกครองท้Excellence
องถิ่น (สถ.) ได้รAwards
ับรางวัลฯ จานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหาร
การภาครัฐ รายหมวด ในหมวด
1 การนYear
าองค์การและความรั
in Fiscal
2019 บผิดชอบต่อสังคม และสาขาบริการภาครัฐ
ดับดี ผลงานเรื่อง “อปท. ต้นแบบการจัดการนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนาใต้ดิน)”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจ�ำปี(1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมว
บผิดชอบต่
พ.ศ. 2562 “Shift to the รัfuture
: อสังคม
ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” และเข้ารางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ในหมวด
รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ.
ต่อสั2562
งคม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นส่วนราชการในสัง
ที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัทีฐ่สทีาคั่มญีผในการส่
ล งเสริม สนับสนุนและให้คาปรึกษาแนะนาองค์กรปกครอง
งานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิ
บตั นาท้
ิ องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหา
แผนพัฒ
ราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น โดยมี นายวิษณุ เครืองาม
(1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด หมวด 1 การนาองค์การและความ
รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน ณ ห้ อ งรอยั ล จู บิ ลี่ บอลรู ม อิ ม แพค
ผิดชอบต่อสังคม
เมืองทองธานี ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับรางวัลฯ จ�ำนวน
รางวัลสาขาคุณ2ภาพการบริ
ดการภาครั
ฐ รายหมวดหในหมวด
1 การนาองค์
การและความรั
บผิดชอบ
สาขา ได้หแารจั
ก่ สาขาคุ
ณภาพการบริ
ารจัดการภาครั
ฐ รายหมวด
ในหมวด
1
สังคม ซึ่งกรมส่งเสริมการน�
การปกครองท้
องถิ่น (สถ.) เป็บนผิส่ดวชอบต่
นราชการในสั
ดกระทรวงมหาดไทยที
ำองค์การและความรั
อสังคมงกัและสาขาบริ
การภาครั่มีภฐารกิ
ระดัจหลั
บดีก
าคัญในการส่งเสริม ผลงานเรื
สนับสนุนและให้
คาปรึกต้ษาแนะน
าองค์กดรปกครองส่
วนท้อชงถิ
่น (อปท.) ในด้าจนการจั
่อง “อปท.
นแบบการจั
การน�้ำตามปรั
ญาของเศรษฐกิ
พอเพีดยทงา
นพัฒนาท้องถิ่น การบริ
หารงานบุ้ำคใต้คลดินการเงิ
(ธนาคารน�
)” น การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้ อปท. มีความเข้มแข็ง

52

ส่วนที่ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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(1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด
หมวด 1 การนำ�องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) Public Sector Excellence Awards in Public Sector
Management Quality Award (PMQA) on the First
Category of Leadership and Corporate Social
Responsibility in Fiscal Year 2019

รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ในหมวด 1
การน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
(สถ.) เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจหลักที่ส�ำคัญ
ในการส่งเสริม สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ในด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน
การคลังและการบริหารจัดการ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อีกทั้งแนวโน้มการกระจายอ�ำนาจและการถ่ายโอนภารกิจการจัดท�ำบริการ
และมีศักยภาพในการจั
การสาธารณะวเพืนท้
่อให้อปงถิ
ระชาชนมี
คุณน
วิตที่ดี บ
อีกทดั
ทังแนวโน้
านาจ
สาธารณะให้
องค์ดกบริรปกครองส่
น่ มากขึ
้ ภาพชี
จากบริ
งกล่ามวการกระจายอ
กรมส่งเสริ
ม
และการถ่ายโอนภารกิจการจัดทาบริการสาธารณะให้ อปท. มากขึน จากบริบทดังกล่าว กรมฯ จึงทาหน้าที่ส่งเสริม
การปกครองท้
งถิน่ จึงาท�ง ำอปท.
หน้ากัทีบรัส่ ฐง่ บาลในการขั
เสริมและสนั
สนุนการท�ฐำบาล
งานระหว่
และสนับสนุนการทอางานระหว่
บเคลื่อบนนโยบายของรั
และการจัาดงองค์
ทาบริ กการร
ปกครองส่
นท้อทีงถิ
น่ กับรัฐอบาลในการขั
บเคลือ่ นนโยบายของรั
บาล และการจั
ำ
สาธารณะของวอปท.
่ตอบสนองต่
ความต้องการของประชาชนเพิ
่มมากขึน ซึ่งผู้บริหฐารของกรมฯ
ทุกท่านมีดคท�
วาม
มุ่งมัก่นในการน
าองค์การและกาหนดทิกศรปกครองส่
ทางการขับเคลื่อวนองค์
นรูปธรรม ทังยัองความต้
มีการสื่อสารที
่ทั่ วถึง
บริ
ารสาธารณะขององค์
นท้กอารทีงถิ่ช่นัดเจนเป็
ที่ตอบสนองต่
องการ
ทังองค์กร เพื่ออานวยความสะดวกให้ อปท. สามารถทางานได้คล่องตัวมากที่สุด
ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมฯ ยั งได้ ก าหนดทิ ศทางและหั วใจของการท างานว่ า “Change for Good : เปลี่ ยนเพื่ อโลกที่ ดี กว่ า ”
และค่านิยม “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” โดยกลไกการดาเนินงานคือ ยึดท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง

53

ส่วนที่ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Awards and Recognitions

ทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการน�ำองค์การ และก�ำหนดทิศทางการขับเคลื่อน
องค์การที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งยังมีการสื่อสารที่ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่ออ�ำนวย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้กาหนดทิศทางและหัวใจของการทางานว่า “Change
ความสะดวกให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถท�ำงานได้คล่องตัว
for Good : เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า” และค่านิยม “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” โดยกลไกการ
่สุดอ ยึดท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยบุคลากร
ดมากที
าเนินงานคื
จะต้ องมี ความคิ ดที่ จะสร้ างความเปลี่ ยนแปลง
กรมส่งเสริมการปกครอง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ดี ก ว่ า ขึ นในท้ อ งถิ่ น
ท้าองรอบด้
งถิ่ นายันง ทัได้งด้กา นการบริ
� ำ หนดทิห ารจั
ศ ทาง
อย่
ด กา ร
ด้และหั
า นการบริว หใจของการท�
ารงานบุ ค คลและกิ
จ การสภา
ำ งานว่
า
ด้ า นการบริ ห ารงานการเงิ น และการคลั ง
“Change for Good : เปลี่ยน
ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล
เพื่ อฐโลกที
่ ดี ก ว่าหมายการพั
า ” และค่
า นิ่ยยั่งมยืน
โดยมี
านคิด จากเป้
ฒ นาที
(SDGs)
“ มื อ ยุอทาธศาสตร์
ชี พ ชคิาติด ส20ร้ปีา และปรั
ง ส ร รชคญา์
ของเศรษฐ กิ จ พอเพี ย ง เกิ ด เป็ น โมเดล
ยึดมั่นธรรมาภิบาล” โดยกลไก
“DLA 5G” เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
งานคื
ยึ ด ท้อมอ (Good
งถิ่ น
ทัการด�
ง 5 ด้า นำ เนิ
ดัง นีน1)
ด้ า นสิอ่ ง แวดล้
Environment)
ส่ ง เสริใช้
ม ท้กอระบวนการ
งถิ่ น ให้ เ กิ ด การ
เป็ น ศูนย์กลาง
ภาพที
่ 2 DLA
Model
ภาพที
่ 2 DLA
5G5G
Model
พั ฒ นา และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
มีสว่ นร่วมและสร้างสรรค์นวัตกรรม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยใช้หลักการ 3Rs ประชา
งมี่อคลดโลกร้
วามคิดอนทีจ่ เป็ะสร้
งความเปลี
่ (Good
นแปลง
เพือ่ ให้ส่งเกิเสริดมการพั
นา
รัโดยบุ
ฐ การจัคดลากรจะต้
ทาถังขยะเปียอกเพื
นต้นา2)
ด้านสังคม ย
Society)
ท้องถิ่นฒในการ
พัทีฒ่ดนาสั
างพืานฐานการพั
นาคุณภาพชีหวารจั
ิตความเป็
นอยู่ทด้ี่ดาีขนการบริ
ึน ลดความเหลื
ีกว่งคม
าขึ้นทังในด้
ในท้าอนการพั
งถิ่นฒอย่นาโครงสร้
างรอบด้
น ทั้งด้าฒนการบริ
ดการ
หาร่อม
ล า เ ช่ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ บี ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ ผู้ พิ ก า ร ( No Copy) แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร
งานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการ
1 อปท. 1 ถนนท้ อ งถิ่ น ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม ท าให้ เ กิ ด ถนนสวยทั่ ว ประเทศแล้ ว กว่ า 7,070 สาย เป็ น ต้ น
ารสาธารณะ
านธรรมาภิ
โดยมีฐดการศึ
านคิกดษาอย่
จากเป้
ฒนาบ
3)บริด้ากนการศึ
กษา (Goodและด้
Education)
ส่งเสริมบ
ท้อาล
งถิ่นในการจั
างมีคาุณหมายการพั
ภาพ สามารถยกระดั
คุที
ณ่ยภาพชี
ระดับปฐมวัชยาติ
เช่น20
โครงการสนามเด็
สร้างปัญญา ดาเนินการสร้
างสนาม
ั่งยืนวิตประชาชนได้
(SDGs) ยุตังแต่
ทธศาสตร์
ปี และปรักเล่ชนญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง
เด็ ก เล่ น สร้ า งปั ญ ญาแล้ ว 2,419 แห่ ง ที่ อ่ า นหนั ง สื อ ท้ อ งถิ่ น รั ก การอ่ า น ซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เกิดเป็น โมเดล “DLA 5G” เพือ่ เกิดประโยชน์สงู สุดกับประชาชน ทัง้ 5 ด้าน ดังนี้
ทั่ ว ประเทศได้ จั ด ให้ มี ที่ อ่ า นหนั ง สื อ ท้ อ งถิ่ น แล้ ว รวม 9,102 แห่ ง เป็ น ต้ น 4) ด้ า นเศรษฐกิ จ (Good
1) ด้านสิง่ ส่แวดล้
Environment)
งเสริ่มมโอกาสในการสร้
ท้องถิน่ ให้เกิาดงรายได้
การพัเช่ฒนนาโปรแกรม
และ
Economy)
งเสริมท้ออมงถิ(Good
่นในการลดปั
ญหาความยากจน ส่และเพิ
จัอนุ
ดทาแผนที
ละทะเบี ย นทรัพย์สและสิ
ิ น (LTAX3000)
ใจ เป็นต้หนารจั
5) ด้ดาการ
นการ
รักษ์ท่ภรัาษีพแยากรธรรมชาติ
่งแวดล้ตลาดประชารั
อมอย่างยั่งฐยืท้นองถิเช่่นนสุขการบริ
ส่ ง เสริ ม การกระจายอ านาจและการมี ส่ ว นร่ ว ม (Good Decentralization) ส่ ง เสริ ม การวางรากฐาน
ขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยใช้หลักการ 3Rs ประชารัฐ การจัดท�ำถังขยะ
การปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ ม แข็ ง ภายใต้ ห ลั ก การกระจายอ า นาจ และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน

เปียกเพื่อลดโลกร้อน เป็นต้น 2) ด้านสังคม (Good Society) ส่งเสริมท้องถิ่น
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ในการพัฒนาสังคม ทัง้ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ เช่น ระบบสารสนเทศเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
และผู้พิการ (No Copy) และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ท�ำให้เกิดถนนสวยทั่วประเทศแล้วกว่า 7,070 สาย เป็นต้น 3) ด้านการศึกษา
(Good Education) ส่งเสริมท้องถิน่ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เช่น โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา ด�ำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแล้ว 2,419 แห่ง
ทีอ่ า่ นหนังสือท้องถิน่ รักการอ่าน ซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัว่ ประเทศได้จดั
ให้มที อี่ า่ นหนังสือท้องถิน่ แล้ว รวม 9,102 แห่ง เป็นต้น 4) ด้านเศรษฐกิจ (Good
Economy) ส่งเสริมท้องถิน่ ในการลดปัญหาความยากจน และเพิม่ โอกาสในการ
สร้างรายได้ เช่น โปรแกรมจัดท�ำแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ (LTAX3000)
ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นต้น 5) ด้านการส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจ
23
และการมีส่วนร่วม (Good Decentralization) ส่งเสริมการวางรากฐาน
เช่น ออาสาสมั
่นรักหษ์ลัโกลกการกระจายอ�
(อถล.) ชมรมแม่
บ้านท้องถิสว่นนร่
ไทย
การปกครองท้
งถิน่ ให้เข้คมรท้
แข็งองถิ
ภายใต้
ำนาจ และการมี
วม โรงเรียนพอเพียง
ของประชาชน
เช่น อาสาสมั
School:
LSS) เป็คนรท้
ต้นองถิน่ รักษ์โลก (อถล.) ชมรมแม่บา้ นท้องถิน่ ไทย
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School: LSS) เป็นต้น

นอกจากนี กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ยังมีรูป แบบการส
ของการสื่อสารของผู้บริหารกรม คือ ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่ผู้ปฏิบัติ ไปสู่การป

23

อถล.) ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency
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23
เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency
School: LSS) เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีรูปแบบการสื่อสาร
มส่ งเสริมการปกครองท้
องถิ่น ยักงของการสื
มีรูป แบบการสื
่ อสาร
าหมายหลั ก ่
โดยมีเป้าหมายหลั
่อสารของผู
้บริหารโดยมี
คือ ถ่เ ป้ายทอดนโยบายลงไปสู
ผูป้ ฏิบตั ิ ไปสูก่ ารปฏิ
องค์ก่การารปฏิ
เพือ่ ให้
นงานบรรลุ
ป้าหมายที
คือ ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู
่ผู้ปบฏิตั บทิ วั่ ตทัิ ง้ ไปสู
บักตารด�
ิทั่วำทัเนิงองค์
การ เเพื
่อให้ ต่ งั้ ไว้
ศทางเดี
น มีดกตามประเมิ
ารติดตามประเมิ
นผลการปฏิบบตั ัตงิ ิาน
บฟังบความคิ
ตังไว้ในทิศทางเดีในทิยวกั
น มียกวกัารติ
นผลการปฏิ
งานมีกมีารรั
การรั
ฟัง ดเห็น
และข้อร้องเรี
ยนจากบุ
งถิ่นเป้องค์
กร ก
นอกจากนี
กรมส่คงลากรของกรมส่
เสริ มการปกครองท้องงถิเสริ
่น ยัม
งมีการปกครองท้
รูป แบบการสื่ อสารอโดยมี
าหมายหลั
กบุคลากรของกรมส่
ง
เสริ
ม
การปกครองท้
อ
งถิ
่
น
องค์
ก
รปกครองส่
ว
นท้
อ
งถิ
่
น
ของการสื
่อสารของผู
คือ ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู
่ผู้ปฏิบ่เัตกีิ ไปสู
บัติทั่วทังองค์
ปกครองส่
วนท้้บอริหงถิารกรม
่น ประชาชน
และหน่วยงานที
่ยวข้่กอารปฏิ
ง และเป็
นเครืการ่องมืเพือ่อให้
าเนิ่ อนงมื
งานบรรลุ
่ตังไว้ในทิมศพั
ทางเดี
ดตามประเมิ
ผลการปฏิบัติงาน มีการรับฟัง
วข้อง และเป็นการด
เครื
อที่สเมป้ร้พัาหมายที
านงความสั
นคธ์ยลากรภายใน
อวกัันนดีมีกรารติ
ะหว่
าและภายนอกองค์
งบุคนลากรภายใน
ที
ส
่
ร้
า
งความสั
ธ์
อ
น
ั
ดี
ร
ะหว่
า
งบุ
การ
ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็น เครื่องมือที่สร้ างความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายใน

และภายนอกองค์การ
(2) สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ผลงานเรื่อง “อปท. ต้นแบบการจัดการนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนาใต้ดิน)”
ธนาคารนาใต้ดิน โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการนาอย่างยั่งยืนด้วยการ
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(2) สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ผลงานเรื่อง “อปท. ต้นแบบการ
จัดการน�้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน�้ำใต้ดิน)”
(2) Thailand Public Service Awards (TPSA) in
Development and Service of the Project on the Local
Administrative Organization’s Best Practice of Water
Management through Sufficiency Economy Philosophy
(The Groundwater Bank)
24

ธนาคารน�้ำใต้ดิน โครงการที่สามารถ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
ด้วยการจัดเก็บน�้ำไว้ใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการ
24
24
ขาดแคลนน�้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมหรือน�้ำแล้ง โดยการด�ำเนิน
การธนาคารน�้ำใต้ดิน (Ground Water Bank)
ที่มีกรอบแนวทางการวางแผนการด�ำเนินงาน
24
โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
2.2 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดโครงการ
การด้านการเงินการคลั
าปี พ.ศ. ท
2562
มีทงีมประจคณะวิ
ยากรเพื่อถ่ายทอดองค์
มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยมีผลคะแนน 98.53 อยู่ในระดับ ดี
ความรู
้ มีการประสานองค์
รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นปลอดความรั
บ ผิ ด ทางละเมิ
ด เป็ น รางวั ล ที่ มี เ กี ย รติ กรปกครองส่วนท้อง
และเป็นหลักประกันที่ส ะท้อนได้ว่า กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็ นองค์กรมีความชัดเจน รอบคอบ
ถิ่นทีเ่ดกิด�ำประโยชน์
เนินการจั
ท�ำนฐาน
ธนาคารน�้ำใต้ดิน และ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด สามารถใช้ จ่ า ยงบประมาณให้
อ ย่ า งสู ง สุด
ด บนพื
การบริ ห ารงาน โดยไม่ เ กิ ด ความเสี ย หาย โปร่ ง ใส มี ม าตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั จังหวัดเพือ่ สร้างครู ก.
และมีคุณธรรมในการทางาน
2.2านการเงิ
รางวัลองค์
กรที่มงีคประจ
วามเป็าปีนเลิพ.ศ.
ศในการบริ
การด้านการเงินการคลัง ประจาปี พ.ศ. 2562
รที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้
นการคลั
2562 หารจัดในจั
ง หวั ด ทั้ ง ยั ง ให้ มี ก ารขยายผลโครงการ
มิติด้านปลอดความรั
ปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยมีผลคะแนน 98.53
อยู่ในระดับ ดีบผิดทางละเมิด โดยมีผลคะแนน 98.53 อยู่ในระดับ ดี
โดยด�บ ผิำด ทางละเมิ
เนินการจั
ท�ำลโครงการด้
วยกลไกประชารัฐ
รางวั ล ประกาศเกี
ย รติลคทีุ ณ
ด เป็ นดรางวั
ที่ มี เ กี ย รติ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นปลอดความรั บ ผิ ด ทางละเมิ
ด เป็ น รางวั
่ มี เด้กีายนปลอดความรั
รติ
และเป็นหลั
ที่ส ะท้
ว่า ดกรมส่
เสริมการปกครองท้องถิ่น เป็ นองค์กรมีความชัดเจน รอบคอบ
ะท้อนได้ว่า กรมส่ งเสริมการปกครองท้
องถิกประกั
่น เป็นนองค์
กรมีอนได้
ความชั
เจน งรอบคอบ
เพื่อสร้
งความยั
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้เเกิกิดดประโยชน์
ความผิ ด พลาด
จ่ า ยงบประมาณให้
เ กิ ดา
ประโยชน์
อ ย่ า งสู่งงยื
สุ ดนบนพื นฐาน
ผิ ด พลาด สามารถใช้ จ่ า ยงบประมาณให้
อ ย่ า งสูสามารถใช้
ง สุ ด บนพื นฐาน

ห ารงาน
เ กิ ด ความเสี
โปร่ งจใส
กิ ด ความเสี ย หาย โปร่ ง ใส มีการบริ
ม าตรการป้
อ งกั นโดยไม่
และควบคุ
ม ไม่ ใ ห้ยเหาย
กิ ด การทุ
ริ ต มี ม าตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต
และมีคุณธรรมในการทางาน
าน
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รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิ
นการคลั
ง ประจาปี พ.ศ. 2562

มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยมีผลคะแนน 98.53 อยู่ในระดับ ดี
รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นปลอดความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด เป็ น รางวั ล ที่ มี เ กี ย รติ
2.2
นเลิ
ศในการบริองถิ
หารจั
การด้
นการ
และเป็
นหลัรางวั
กประกัลนองค์
ที่ส ะท้กอรที
นได้่มวีค
่า วามเป็
กรมส่ งเสริ
มการปกครองท้
่น เป็นดองค์
กรมีาความชั
ดเจน รอบคอบ
เงิ
น
การคลั
ง
ประจำ�ปี
พ.ศ.
2562
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด สามารถใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด บนพื นฐาน
การบริ
ห ารงาน
ด ความเสี ย หายAward:
โปร่ ง ใส มี มGood
าตรการป้ Level
อ งกั น และควบคุ
ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต
2.2
No โดยไม่
Tortเ กิLiability
in Fiscal
และมีคุณธรรมในการทางาน

Year 2018

นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจาปี พ.ศ. 2562

บผิดทางละเมิด โดยมีผลคะแนน 98.53 อยู่ในระดับ ดี
รติ คุ ณ ด้ า นปลอดความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด เป็ น รางวั ล ที่ มี เ กี ย รติ
รมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรมีความชัดเจน รอบคอบ
มารถใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด บนพื นฐาน
หาย โปร่ ง ใส มี ม าตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต

มิตดิ า้ นปลอดความรับผิด
ทางละเมิ ด โดยมี ผ ลคะแนน
98.53 อยู่ในระดับ ดี
รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ด้ า นปลอดความรั บ ผิ ด ทาง
ละเมิด เป็นรางวัลทีม่ เี กียรติ และ
เป็นหลักประกันที่สะท้อนได้วา่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
เป็นองค์กรมีความชัดเจน รอบคอบ
ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
สามารถใช้ จ่า ยงบประมาณ
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด
บนพื้ น ฐานการบริ ห ารงาน
โดยไม่เกิดความเสียหาย โปร่งใส
มีมาตรการป้องกัน และควบคุม
ไม่ให้เกิดการทุจริต และมีคณ
ุ ธรรม
ในการท�ำงาน

บ DNS Mail Web DNSSEC และ IPv6 Logo
นที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริ
มการปกครองท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
วรรณภา ขันติสมบูรณ์58ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิAwards
่น เป็and
นผู้แRecognitions
ทนเข้ารับ
018 รางวัลประเภทที่ 2 หน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.3 รางวัล IPv6 Award 2018 ประเภทการให้บริการเครือข่าย
ารที่ รในระบบ
องรั บ IPv6
ประจ
อินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริพืกนฐานและบริ
ารที่รองรับ กIPv6
DNS
Mailาปี
Web DNSSEC และ IPv6
Logo
2561
จ านวน5 ด้ า น ได้แ ก่ บริ การเว็ บ ไซต์
(Web Site)
บริ ก ารจดหมายอิ
ก ทรอนิ ก ส์
2.3 IPv6 Award 2018
in Providing
the เ ล็Internet
Fundamentals and Supporting
on DNS/Mail/Web/
(e-mail) บริ กIPv6
ารโดเมนเนม
(DNS) การเพิ่ ม
DNSSEC/ IPv6 Logo system
คว ามปลอดภั ยให้ แ ก่ ร ะบ บโ ดเมนเน ม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
มอบหมายให้ นางสาววรรณภา
ขั น ติ ส ม บู ร ณ์ ผู ้ อ� ำ น ว ย ก า ร
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศท้ อ งถิ่ น
เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล IPv6 Award
ประเภทที
หน่วยงาน
Ready Logo ส2018
าหรับรางวั
เว็บลไซต์
(IPv6่ 2Logo)
จาก
ที
่
ม
ี
ค
วามพร้
อ
มในการให้
บ
ริ
ก
าร
รษฐกิจและสังคม
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต พื้ น ฐานและ
รับรางวัลดังกล่บริ
าวการที
กระทรวงดิ
จิทัลประจ�
เพื่อเศรษฐกิ
่รองรับ IPv6
ำปี 2561จ
5 ด้่ คาณะรั
น ได้ฐแมนตรี
ก่ บริมกี มารติ
เนื่ อ งกั น เป็ น ปีจ� ำทนวน
ี่ 4 ตามที
บไซต์ (Web
Site) บริการจดหมาย
ม 2558 ให้ คเว็วามเห็
น ชอบแผนปฏิ
บั ติ ก าร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) บริ ก าร
เร่ ง รั ด และติโดเมนเนม
ด ตามผลการด
าเนิม่ ความปลอดภั
น งาน IPv6ย
(DNS) การเพิ
2 (พ.ศ. 2559ให้–แ2561)
และมอบหมายให้
กระทรวงดิ
จิทัลReady
เพื่อเศรษฐกิ
(เดิม
ก่ระบบโดเมนเนม
(DNSSEC)
และ IPv6
Logoจส�และสั
ำหรับงเว็คมบไซต์
ารสนเทศและการสื
สาร) เป็จากกระทรวงดิ
นหน่วยงานหลั
าที่ในการก
(IPv6่อLogo)
จิทัลกเพืทาหน้
่อเศรษฐกิ
จและสังากั
คมบดูแล บริหารจัดการ

ร ว ม ทั ง ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ พิ จ า ร ณ า ด า เ นิ น ก า ร ต า ม กิ จ ก ร ร ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้
ยในปี พ.ศ. 2561 จัดให้มีการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่าย
ละบริการที่รองรับ IPv6 โดยหน่ว ยงานต้องดาเนิ นการผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
มพร้อมใช้ของบริการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยบริการ
ถียรอย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในช่วงเวลาดังกล่าว และเมื่อ ผ่านหลักเกณฑ์ หน่วยงาน

มอบหมายให้ นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีส
รางวัล IPv6 Award 2018 รางวัลประเภทที่ 2 หน่วยงานที่มีความพร้อมใน
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59
Awards and Recognitions พื นฐานแ
2561 จา
(Web Site
(e-mail) บ
ความปล

ส�ำหรับและ
รางวัลIPv6
ดังกล่าReady
ว กระทรวงดิ
จิทัลสเพืาหรั
่อเศรษฐกิ
จัดขึLogo)
้น
(DNSSEC)
Logo
บเว็จบและสั
ไซต์งคม
(IPv6
จาก
ต่อเนือ่ งกันเป็นปีที่ 4 ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ให้ความ
กระทรวงดิ
จิทบัลตั เพื
่อเศรษฐกิ
เห็นชอบแผนปฏิ
กิ ารเพื
อ่ ผลักดันจส่และสั
งเสริม เร่งงคม
รัด และติดตามผลการด�ำเนินงาน

IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2561) และมอบหมายให้
สาหรับรางวัลดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสั
ง คม
นต่วอยงานหลั
เนื่ อ งกั
เป็าทีน่ใปีนการก�
ที่ 4ำกัตามที
่ ค ณะรั
มนตรี มี ม ติ
และการสื
่อสาร)จั ดเป็ขึนหน่
กท�น
ำหน้
บดูแล บริ
หารจัดฐการ
แผนปฏิ
้งให้หน่วยงานต่
ๆ พิคจารณาด�
ำเนินนการตามกิ
จกรรมที่ บั ติ ก าร
เมื
่ อ วั นบัตทีิก่ ารฯ1 ธัรวมทั
น วาคม
2558างให้
วามเห็
ชอบแผนปฏิ
ระบุไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ โดยในปี พ.ศ. 2561 จัดให้มกี ารประกวดหน่วยงานทีม่ ี
เพื
่ อ ผลัอกมในการบริ
ดั น ส่ งกเสริ
ง รันดเทอร์และติ
ตามผลการด
น งาน IPv6
ความพร้
ารเครืมอข่เร่ายอิ
เน็ตพืน้ ดฐานและบริ
การทีร่ องรัาเนิ
บ IPv6
โดยหน่วยงานต้องด�ระยะที
ำเนินการผ่
นหลักเกณฑ์
่ก�ำหนดและมี
การประเมิน กระทรว
ในประเทศไทย
่ 2า(พ.ศ.
2559ตามที
– 2561)
และมอบหมายให้
ความพร้อมใช้ของบริการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
กระทรวงเทคโนโลยี
ารสนเทศและการสื
เป็นหน่
วยงานหลั
กทาหน
โดยบริการทั้งหมดต้องมีคสวามเสถี
ยรอย่างน้อยร้อยละ่อสาร)
80 ภายในช่
วงเวลาดั
ง
แกล่ผานว และเมื
ป ฏิ บัอ่ ผ่ติานหลั
ก า กรเกณฑ์
ฯ ร หน่
ว มวยงานจะได้
ทั ง ใ ห้ หรบั น่รางวั
ว ยลงจ�าำนวน
น ต่5าประเภท
ง ๆ พิดัจงนีา้ ร ณ า ด า เ น

ในแผนปฏิบัติการฯ โดยในปี พ.ศ. 2561 จัดให้มีการประกวดหน่วยงานที่ม
อินเทอร์ เน็ตพืนฐานและบริการที่รองรับ IPv6 โดยหน่ว ยงานต้องดาเนิน

60

ส่วนที่ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Awards and Recognitions

รางวัลประเภทที่ 1
รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการ
ทีร่ องรับ IPv6 4 ปี ต่อเนื่อง (หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี 2558, 2559, 2560
และ 2561)
รางวัลประเภทที่ 2
รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการ
ทีร่ องรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo
รางวัลประเภทที่ 3
รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการ
ทีร่ องรับ IPv6 4 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC
รางวัลประเภทที่ 4
รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการ
ทีร่ องรับ IPv6 3 ด้าน ในระบบ DNS, Mail และ Web
รางวัลพิเศษ
รางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web service) ที่รองรับ
IPv6
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมประกวดรางวัล IPv6 Award
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้รางวัลการน�ำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่
IPv6 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้รับใบรับรอง
Certificate of IPv6 Ready เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการด�ำเนินการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ได้รับรางวัล Thailand IPv6
Ready Award ในฐานะหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 3 บริการ ได้แก่ บริการ
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บนเว็บไซต์ (Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และบริการ
โดเมนเนม (DNS) และในปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ�ำนวน 5 บริการ ได้แก่ บริการเว็บไซต์
(Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บริการโดเมนเนม (DNS) การ
เพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และ IPv6 Ready Logo ส�ำหรับ
เว็บไซต์ (IPv6 Logo) ซึง่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้มี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบราชการ
4.0
27
2.4 โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ สถานประกอบการดีเด่น ประจำ�ปี 2562
2.4 Excellent Establishment Award in the Fiscal
Year 2019

ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
โดยส�ำนักเงินสมทบ จัดโครงการ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถาน
ประกอบการดีเด่น ประจ�ำปี 2562
ให้แก่สถานประกอบการ จ�ำนวน
64 แห่ง ที่ให้ความส�ำคัญในการ
ช�ำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงตามก�ำหนดเวลา และช�ำระ
เงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี
นายอนั น ต์ ชั ย อุ ทั ย พั ฒ นาชี พ

การโดเมนเนม (DNS) และในปี พ.ศ. 2561 ได้รับ รางวัล IPv6 Award 2018 ของกระทรวงด
ษฐกิจและสังคม จานวน 5 บริการ ได้แก่ บริการเว็บไซต์ (Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอ
ส่วนที่ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
l) บริการโดเมนเนม62(DNS) การเพิ่มความปลอดภัยให้ แก่ระบบโดเมน
(DNSSEC) และ IPv6 R
Awards and Recognitions
สาหรั บ เว็บ ไซต์ (IPv6 Logo) ซึ่งกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น มุ่งมั่น ที่จ ะพัฒ นาระบบโครง
นและระบบสารสนเทศของกรมส่
งเสริมนการปกครองท้
องถิ่น ให้ธมี ีคเมืวามปลอดภั
เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานประกั
สั ง คม เป็ น ประธานในพิ
่ อ วั น อั ง คารทีย่ และมี ประสิ ทธ
3 กัน4.0
ยายน 2562 ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ส�ำนักงานประกันสังคม
งรับระบบราชการ

บการ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ พร้อมกระตุ้น

2.4 สถานประกอบการให้
โล่ ป ระกาศเกี ย รติ
ด่ น ประจ
าปี 2562 ให้ แ ก่ ส
นำ� ส่คงเงิุ ณนสถานประกอบการดี
สมทบ ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� เหนดโดยผ่
านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง

สานักงานประกันสังคม โดยสานักเงินสมทบ จัดโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณส
บการดีเด่น ประจาปี 2562 ให้แก่สถานประกอบการ จานวน 64 แห่ง ที่ให้ความสาคัญในการชาร
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกาหนดเวลา และชาระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย
4.0 โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสานักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธี เม
ที่ 3 กันยายน 2562 ณ ชัน 4 อาคารอเนกประสงค์ สานักงานประกันสังคม การจัดกิจกรรมในค
พื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ พร้อมกระตุ้นสถานประกอบการให้นาส่งเงินสมทบ ภายในระยะเว
โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ประจำ�ปีงบประมาณ 2562
(ตุลาคม 2561 - 2562)

- ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย คือ ครัวเรือนที่มีการสำ�รวจข้อมูลความ
จำ�เป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2561 ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยต�่ำกว่า
38,000 บาท/คน/ปี ทั้งที่พัฒนาได้ และต้องให้การสงเคราะห์ จำ�นวน
16,444 ครัว เรื อน โดยมี ค รั ว เรื อนที่ พัฒ นาได้ จำ�นวน 15,429
ครัวเรือน

คำ�อธิบายตัวชี้วัด

1.1 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้
ต�่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ

1. ความสำ�เร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

องค์ประกอบที่ 1 Function Base

รายการ

ตาม
เกณฑ์
ที่กำ�หนด

หน่วยวัด

ร้อยละ 9.12
คงเหลือ
14,022

ขั้นต�่ำ

ร้อยละ 6.73
คงเหลือ
14,390

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562

ร้อยละ 4.34
คงเหลือ
3,0188

ขั้นสูง

ร้อยละ 2.52
อยู่ใน
เป้าหมาย
ขั้นสูง

ผลลัพธ์ที่ได้

3.1 ผลการปฏิบัติ ราชการตามมาตรการปรับ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ ราชการ กรมส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
The Performance of Public Administration according to the Department of Local
Administration Efficiency Improvement Measure in Fiscal Year 2019

ส่วนที่
3
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- กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ยากจน คื อ การให้ ที ม ปฏิ บั ติ ก ารตำ�บลเข้ า ถึ ง ครั ว เรื อ นยากจน
ปรับทัศนคติ ให้ใช้หลักการบริหารจัดการชุมชน สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน หรือ หน่วยงานภาคีทเี่ กีย่ วข้องส่งเสริมพัฒนาครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ ส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิม
่ รายได้ สร้างโอกาส
ในการผลิต เชื่อมโยงการตลาด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำ�เนินการ
- ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย หมายถึง ครัวเรือนที่พัฒนาได้ โดยไม่นับ
รวมครั ว เรื อ นยากจนที่ ไ ม่ ส ามารถพั ฒ นาได้ เนื่ อ งจากชรา พิ ก าร
ต้องให้การสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว

รายการ

หน่วยวัด
ขั้นต�่ำ

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

ผลลัพธ์ที่ได้
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- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำ�บลตามฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 จำ�นวน 7,851 แห่ง
แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล/เมืองพัทยา
2,442 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำ�บล 5,333 แห่ง

คำ�อธิบายตัวชี้วัด

2. รายได้ของ อปท. ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง

- พิ จ ารณาความสำ�เร็ จ ของการพั ฒ นาครั ว เรื อ นให้ ผ ่ า นเกณฑ์
การประเมินความจำ�เป็นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ความจำ�เป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หมายถึง ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่
แสดงถึงสภาพความจำ�เป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ไ ด้ กำ�หนดมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ เอาไว้ ว ่ า
คนควรมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
- เกณฑ์ความจำ�เป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 1. หมวด
สุขภาพ 2. หมวดสภาพแวดล้อม 3. หมวดการศึกษา 4. หมวดการ
มีงานทำ�และรายได้ และ 5. หมวดค่านิยม

คำ�อธิบายตัวชี้วัด

1.2 คุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามเกณฑ์ความจำ�เป็น
พื้นฐานเพิ่มขึ้น

รายการ
ขั้นต�่ำ

มาตรฐาน

เป้าหมาย
ขั้นสูง

ผลลัพธ์ที่ได้

ตาม
ครัวเรือน/คน ครัวเรือน/คน ครัวเรือน/คน ครัวเรือน/คนไทย
เกณฑ์ ไทยผ่านเกณฑ์ ไทยผ่านเกณฑ์ ไทยผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ความ
ที่กำ�หนด ความจำ�เป็น
ความจำ�เป็น
ความจำ�เป็น
จำ�เป็นพื้นฐาน
พื้นฐาน (จปฐ) พื้นฐาน (จปฐ) พื้นฐาน (จปฐ) (จปฐ) เพิ่มขึ้นตั้งแต่
เพิ่มขึ้นตั้งแต่
เพิ่มขึน
้ ตั้งแต่
เพิ่มขึน
้ ตั้งแต่
29 ตัวชี้วัด
22 – 24
25 – 27
28 ตัวชี้วัด
อยู่ในเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วด
ั
ขึ้นไป
ขั้นสูง

หน่วยวัด

ปี 2562
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ตาม
เกณฑ์ที่
กำ�หนด
ตาม
เกณฑ์ที่
กำ�หนด
ตาม
เกณฑ์ที่
กำ�หนด

- การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

- การจัดเก็บรายได้ของ อบต.

หน่วยวัด

- การจัดเก็บรายได้ของ อบจ. (ไม่รวมภาษียาสูบ)

- รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในส่ ว นที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด เก็ บ เอง ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562
(1) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หมายถึ ง ภาษี น�้ำ มั น ยาสู บ และ
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม (ไม่นับรวมภาษียาสูบ)
(2) เทศบาล หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำ�รุง
ท้องที่
(3) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ�บล หมายถึ ง ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น
ภาษีป้าย และภาษีบำ�รุงท้องที่

รายการ

7,218.00
ล้านบาท

15,353.00
ล้านบาท

1,349.00
ล้านบาท

ขั้นต�่ำ

7,363.00
ล้านบาท

15,660.00
ล้านบาท

1,376.00
ล้านบาท

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562

7,507.00
ล้านบาท

15,967.00
ล้านบาท

1,403.00
ล้านบาท

ขั้นสูง

7,962.04
ล้านบาท อยู่ใน
เป้าหมายขั้นสูง

16,426.53
ล้านบาท อยู่ใน
เป้าหมายขั้นสูง

1,390.25
ล้านบาท
อยู่ในเป้าหมาย
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่ได้
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- พิ จ ารณาจาก ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยตกค้ า งได้ รั บ การจั ด การ
อย่างถูกต้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยทีถ่ กู นำ�ไปทิง้ ในสถานทีกำ่ �จัด
ขยะมูลฝอยและไม่ได้รบ
ั การจัดการอย่างถูกต้อง ทัง้ นีไ้ ม่รวมขยะมูลฝอย
ที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทั่วไป
- กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยทีถ่ กู ต้อง หมายถึง การนำ�ขยะมูลฝอย
ไปกำ�จัดด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1) การกำ�จัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบเชิง
วิศวกรรม (Engineered Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) เตาเผาที่ มี ร ะบบกำ�จั ด มลพิ ษ ทางอากาศ
การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทำ�ปุ๋ย (Compost)
การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การกำ�จัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT)
2) การกำ�จั ด แบบยอมรั บ ได้ ได้ แ ก่ การฝั ง กลบแบบเทกองควบคุ ม
(Controlled Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาด
น้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบกำ�จัดอากาศเสีย
- ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ทั่วประเทศทั้งหมด มาจากฐาน
ข้อมูลผลการสำ�รวจ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น
5.38 ล้านตัน

คำ�อธิบายตัวชี้วัด

1. การจัดการขยะมูลฝอย

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base

รายการ

หน่วยวัด
ขั้นต�่ำ

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

ผลลัพธ์ที่ได้
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ตาม
เกณฑ์ที่
กำ�หนด
ตาม
เกณฑ์ที่
กำ�หนด

1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง

1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำ�กลับมา
ใช้ประโยชน์

เป็นตัวชีว้ ด
ั ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็น
ชอบแนวทางการสร้างความรับรูค
้ วามเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หวั หน้า
ส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการ
ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผูบ
้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจทีถ
่ ก
ู ต้องแก่ประชาชนเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ริ าชการของหน่วย
งานที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ในการประเมิ น ประจำ�ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 กรมประชาสัมพันธ์ และสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
[สำ�นักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center: PMOC)] ในฐานะเจ้าภาพตัวชีว้ ด
ั ได้มก
ี ารทบทวน
และปรับแนวทางการประเมินใหม่ เพื่อให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน
้ โดยเริม
่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วน
ั ที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ร้อยละ

ตาม
เกณฑ์ที่
กำ�หนด

1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง

2. การชี้แจงประเด็นสำ�คัญที่ทันต่อสถานการณ์

หน่วยวัด

รายการ

ร้อยละ 36.47

ร้อยละ 76.07

2.43 ล้านตัน

ขั้นต�่ำ

100.00

ร้อยละ
42.85

ร้อยละ
80.25

3.91 ล้านตัน

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562

ร้อยละ
45.83

ร้อยละ
84.43

5.38 ล้านตัน

ขั้นสูง

100

ร้อยละ 46.29
อยู่ในเป้าหมาย
ขั้นสูง

ร้อยละ 86.21
อยู่ในเป้าหมาย
ขั้นสูง

3.61 ล้านตัน
อยู่ในเป้าหมาย
ขั้นต�่ำ

ผลลัพธ์ที่ได้
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โดยเป็นการวัดผลการดำ�เนินงานของส่วนราชการในการชี้แจง
ประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ โดยประเมินจากความสามารถของ
ส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กำ�หนด มีการ
ชี้แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่
ขั้นตอนการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
• ขั้นตอนที่ 1 สำ�นักโฆษก และกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งประเด็นข่าว
ระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ
• ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าว
ที่จะต้องชี้แจง
• ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว
1. ประเด็นข่าวที่ชี้แจง
2. รายละเอียด/เนื้อหาการชี้แจง
3. วัน เวลา ที่ชี้แจง
4. ช่องทางการเผยแพร่

รายการ

หน่วยวัด
ขั้นต�่ำ

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

ผลลัพธ์ที่ได้
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พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 100
คะแนน
การประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนา
นวัตกรรมในเบื้องต้นจะพิจารณาข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการทีต
่ อ้ งแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม จึงจะพิจารณาใน
ส่วนคุณภาพของนวัตกรรมต่อไป
1. การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของ
การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม ดังนี้
1.1 ข้อเสนอต้องมีลักษณะเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการ
จัดการองค์กร การดำ�เนินงานและการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการ
สร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา: ศูนย์นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ)

คำ�อธิบายตัวชี้วัด

1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
ร้อยละ

หน่วยวัด

องค์ประกอบที่ 3 Area Base (ไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้)

รายการ
ขั้นต�่ำ

100.00

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

100

ผลลัพธ์ที่ได้
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1.2 ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมิน
มาก่ อ น หรื อ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งเดิ ม ต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ มี ผ ลการดำ�เนิ น งาน
ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นผลชัดเจน
1.3 ต้ อ งเป็ น นวั ต กรรมที่ ดำ�เนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ในรอบการ
ประเมินนั้น
2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
ความครบถ้วนของเนื้อหาและคุณภาพของนวัตกรรม
2.1 ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) ประกอบด้วย
• หลักการ เหตุผล ความจำ�เป็น (4 คะแนน)
• วัตถุประสงค์ (4 คะแนน)
• การดำ�เนินการ (4 คะแนน)
• ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (4 คะแนน)
• ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม (4 คะแนน)
2.2 คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) ประกอบด้วย
• การแสดงถึ ง การพั ฒ นานวั ต กรรมอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ด้ า น
(10 คะแนน)
• มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความ
ต้ อ งการที่ จ ะปรั บ ปรุ ง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส อดรั บ ต่ อ ความต้ อ งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย (ที่สอดรับต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(20 คะแนน)
• แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่าง
ชัดเจน (20 คะแนน)
• มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน (20 คะแนน)
• มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน (10 คะแนน)

รายการ

หน่วยวัด
ขั้นต�่ำ

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

ผลลัพธ์ที่ได้
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ร้อยละ

หน่วยวัด

ประเมิ น ผลสำ�เร็ จ ของการดำ�เนิ น การขั บ เคลื่ อ นตามแผนปฏิ รู ป
องค์การของส่วนราชการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทีกำ่ �หนดให้สว่ นราชการดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิรป
ู องค์การ
(Organizational Transformation Plan) ตามข้อสั่งการนายก
รัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรี
ได้มบ
ี ญ
ั ชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพือ่ ปฏิรป
ู ไปสูร่ ะบบราชการ
4.0 ให้ทกุ ส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลือ่ นการปฏิรป
ู องค์การ
(ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการทำ�งาน/ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
ด้านบุคลากร (การแต่งตัง้ การพัฒนา ค่าตอบแทน)) ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้พจิ ารณาแผนปฏิรป
ู องค์การทีส่ ว่ นราชการเสนอมาแล้ว
มีขอ้ สังเกตให้สว่ นราชการดำ�เนินการปรับแผนปฏิรป
ู องค์การโดยจัดทำ�
เป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนราชการต้องดำ�เนินการขับเคลือ่ นตามแผนปฏิรป
ู องค์การโดยจะต้อง
ดำ�เนินการได้ตามผลผลิต (Output) ที่กำ�หนด

คำ�อธิบายตัวชี้วัด

1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base (ศักยภาพของส่วนราชการ)

“จัดทำ� Application เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามนโยบาย Zero Copy”

รายการ
ขั้นต�่ำ
100

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง
ผลการประเมิน
ตนเอง
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่ได้
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เกณฑ์การประเมิน : การประเมินผลสำ�เร็จของการดำ�เนินการ
ขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ มีคะแนนเต็มเท่ากับ
100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. การดำ�เนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) ประกอบด้วย
- ได้ จำ�นวนผลผลิ ต ครบถ้ ว นตามที่ กำ�หนดในประเด็ น นั้ น ๆ
(5 คะแนน)
- ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการดำ�เนินการ เห็นผลชัดเจน
เป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
- ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มี
อำ�นาจในการนำ�ไปปฏิบัติต่อไป (5 คะแนน)
2. คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) ประกอบด้วย
- ผลผลิตมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการดำ�เนินการ
(how to) ที่กำ�หนด เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์
ของประเด็นนั้น ๆ (25 คะแนน)
- ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงาน
ตามประเด็นที่กำ�หนด (30 คะแนน)
- มีการนำ�ผลผลิตทีไ่ ด้ไปดำ�เนินการในบางส่วน (ทดสอบ/นำ�ร่อง)
หรือมีการนำ�ผลผลิตที่ได้ไปใช้ดำ�เนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็น
รายงานการศึกษา ต้องมีการดำ�เนินการตามผลการศึกษาในบางส่วน/
ถ้าเป็นการพัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือนำ�ร่องในบางระบบ/
ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมีการนำ�ผลการศึกษา
ไปรับฟังความเห็นหรือจัดทำ�ร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน)
- สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการดำ�เนิน
การในการนำ�ผลผลิตไปใช้ทดสอบ/นำ�ร่อง หรือนำ�ไปดำ�เนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์ของผลผลิตที่ได้นำ�ไปดำ�เนินการ/
มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้างความรับรูค
้ วามเข้าใจ หรือสรุปปัญหาจาก
การประกาศใช้กฎ ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน)

รายการ

หน่วยวัด
ขั้นต�่ำ

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

ผลลัพธ์ที่ได้
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5) การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลาง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (INFO)

4) การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการ
พัสดุของ อปท.

3) การประเมิ น ผล อปท. ตามแนวทางของ ป.ป.ช.
Integrity (Transparency Assessment, ITA)

2) การพัฒนาและยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมผ่าน
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สถ. และ อปท.

1) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - learning) กับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. อย่างครบวงจรทุกด้าน
ได้แก่ การบริหารงาน การเพิม
่ ประสิทธิภาพการจัดทำ�บริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การกำ�กับติดตามประเมินผลการดำ�เนินการและการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งผลักดันประมวลกฎหมาย
อปท. มี 11 ข้อย่อย ดังนี้

รายการ

ร้อยละ

หน่วยวัด
ขั้นต�่ำ

100

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

ผลการประเมิน
ตนเอง ร้อยละ90

ผลลัพธ์ที่ได้
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2. การรวบรวมข้อมูล ข้อจำ�กัดของการถ่ายโอนภารกิจ
ของ อปท. ว่ามีภารกิจใดทีส่ ามารถดำ�เนินการได้และภารกิจ
ใดทีม่ ขี อ้ จำ�กัดในการถ่ายโอนเพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
เพื่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่มีประสิทธิภาพ

11) การจั ดทำ�ข้ อ มู ล แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
ของ อปท.

10) การพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท. (e-LAAS)

9) การผลักดันร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท.
และร่างประมวลกฎหมายของ อปท.

8) การพั ฒ นาระบบสารสนเทศการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
อปท. (e-Plan)

Assessment: LPA)

7) การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance

6) การจัดทำ�คูม่ อื การอำ�นวยความสะดวกให้กบ
ั ประชาชน
ของ อปท.

รายการ

ร้อยละ

หน่วยวัด
ขั้นต�่ำ

100

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

ผลการประเมิน
ตนเอง ร้อยละ90

ผลลัพธ์ที่ได้
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หน่วยวัด

ร้อยละ

รายการ

3. ส่งเสริมให้ อปท. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระบบ
ความร่วมมือระหว่างท้องถิน่ ด้วยกันเอง รวมทัง้ ความร่วมมือ
กั บ ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคมากขึ้ น โดยท้ อ งถิ่ น เป็ น
ผู้ดำ�เนินการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุน
งบประมาณ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้คำ�ปรึกษา ติดตาม
ประเมินผล

ขั้นต�่ำ

100

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ปี 2562
ขั้นสูง

ผลการประเมิน
ตนเอง ร้อยละ90

ผลลัพธ์ที่ได้
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3.2 ผลงานที่สำ�คัญด้านการ
ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์
The Achievements on Promoting
the Royal Institution
3.2.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
The Projects on the Celebrations on the Auspicious
Occasion of the Royal Coronation of His Majesty
the King

1) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน)
The Public Park Project on the Celebrations on the
Auspicious Occasion of the Royal Coronation of His Majesty the King
(Providing more pocket park/public park in the community)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด�ำเนินโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่
จ�ำนวน 76 จังหวัด 878 อ�ำเภอ ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ ด้วยการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
สีเขียวทีเ่ ปรียบเสมือนปอดชุมชนโดยสวนเฉลิมพระเกียรติจะเป็นพืน้ ทีแ่ หล่งเรียน
รูท้ รี่ วบรวมพันธุกรรมพืชและการฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีห่ ลากหลายรูปแบบตลอดจน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนสืบไป
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เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก โดยเชิญชวนให้ทกุ ภาคส่วน
ร่วมประสานพลังความสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำ
ประโยชน์เพือ่ สังคม และน้อมน�ำแนวพระราโชบาย มาเป็นแนวทางการด�ำเนินการ
เพือ่ พัฒนาสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
สีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ส�ำหรับ
ท�ำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกก�ำลังกาย
ส�ำหรับสวนสาธารณะ
ระดับอ�ำเภอ เริ่มด�ำเนินการ
พร้อมกัน (Kickoff) ทุกอ�ำเภอ
เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ซึ่ ง มี จ� ำ นวนสวนหย่ อ ม/
สวนสาธารณะ ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า
ร่วมโครงการ 2,705 แห่ง
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2) โครงการธารน�้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
The Local Kindliness Project on Providing Lunch for the
Inmates on the Celebrations on the Auspicious Occasion of the
Royal Coronation of His Majesty the King
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เห็นถึงความส�ำคัญของคุณภาพ
ชีวติ ด้านความเป็นอยูข่ องผูต้ อ้ งขังและเพือ่ สนองพระบรมราโชบายของพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสาแสดงน�้ำใจและสร้าง
ก�ำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จึงเห็นว่า เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้ระลึกถึงความห่วงใย
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นก�ำลังใจในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมหลังจากออกจากเรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือ
สังคมต่อไป จึงเห็นควรจัดท�ำโครงการนี้ขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ความเท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต
รวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง
ส� ำ นั ก งานท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ประชาสั ม พั น ธ์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน หรือผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสา
เข้ า ร่ ว มโครงการ และพลั ง จิ ต อาสาอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง เช่ น
แจกหรือเลี้ยงอาหาร ของใช้จ�ำเป็นให้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ในจังหวัด ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้ว 47 จังหวัด
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3) โครงการธนาคารน�้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชภิเษก
The Model Groundwater Bank Project on the Celebrations
on the Auspicious Occasion of the Royal Coronation of
His Majesty the King
ประเทศไทยต้องประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการน�้ำ ขาดแคลนน�้ำ
ในฤดูแล้ง ฤดูฝนมีนำ�้ หลากเกิดอุทกภัยในหลายพืน้ ที่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ
และประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องด�ำเนินการ
สร้างธนาคารน�้ำใต้ดิน ซึ่งจะท�ำให้มีน�้ำอุปโภคและบริโภคตลอดปี โดยน้อมน�ำ
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร “น�้ำคือชีวิต” มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
ล�ำห้วยกระตึบนัน้ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้
ซึ่งเทศบาลต�ำบลท่าม่วง ได้มีนโยบายการบริหารจัดการน�้ำตามวัตถุประสงค์
ที่ให้เกิดการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ก่อให้เกิดรายได้ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในชุมชน จึงเหมาะสมที่จะจัดเป็นโครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพื่ อ ให้ พ สกนิ ก รต� ำ บลท่ า ม่ ว งสามารถแก้ ป ั ญ หาภั ย แล้ ง พสกนิ ก ร
สามารถใช้น�้ำจากธนาคารน�้ำใต้ดินได้ตลอดเวลา พร้อมกันนี้ก็ได้น้อมเกล้า
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
พลังจิตอาสา
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องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าม่วง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด�ำเนินการ
ขุดล�ำห้วยกระตึบ ระยะ 1,400 เมตร ขุดลอกดินจากล�ำห้วยเพื่อปรับปรุง
เป็นถนนรอบล�ำห้วย และขุดบ่อในล�ำห้วยให้มีความลึก ประมาณ 7 - 8 เมตร
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เพือ่ ท�ำเป็นระบบรีชาร์ตน�ำ้ ตลอดล�ำห้วยกระตึบ (ธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ Groundwater
Bank) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จ�ำนวน 990,300 บาท ขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยจะด�ำเนินการขุดลอกล�ำห้วยกระตึบ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนนดินรอบธนาคารน�้ำใต้ดินหนองกระตึกเหนือ และวางท่อระบายน�้ำ
คอนกรีตล�ำห้วยกระตึบ
4) โครงการคื น คลองสวยทั่ ว ไทย สุ ข ใจเที่ ย วท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
The Canal Dredging Project for the Sustainable Tourism
on the Celebrations on the Auspicious Occasion of the Royal
Coronation of His Majesty the King
ด้วยแม่นำ�้ ล�ำคลองในอดีตนัน้ มีบทบาทส�ำคัญมาก ตลอดสองฝัง่ คลองเป็น
ที่ตั้งบ้านเรือนของมนุษย์ท�ำให้มีการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน�้ำเป็นหลัก
ทั้งยังเป็นแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหาร
และยังเป็นแหล่งก�ำเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางน�้ำจ�ำนวนมาก ประเพณี
การแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว
ซึง่ ในปัจจุบนั มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้ อยูบ่ า้ ง เพือ่ การเกษตร อุตสาหกรรม
คมนาคม แต่ ค วามเป็ น คลองยั ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ วิ ถี ชุ ม ชนเป็ น อย่ า งมาก
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาคู ค ลองเพื่ อ เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วและพักผ่อนหย่อนใจ เพือ่ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กบั ประชาชน
ประจ�ำปี 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการด�ำเนินการทั้ง 76 จังหวัด
104 คูคลอง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และเพื่อให้ความยั่งยืนอยู่คู่
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ชุมชนท้องถิ่นโดยตลอดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ยกระดับขึ้น
เป็นโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ผ่านการต่อยอดการด�ำเนิน
การโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นทั้ง 104 แห่ง พร้อมกันนี้
ยังเป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่
รู้จักอนุรักษ์ ดูแลรักษา
คู ค ลองให้ ส ะอาด และ
ส่งเสริมพฤติกรรมลดการ
ทิ้งขยะและของเสียต่างๆ
ลงในคู ค ลอง โดยการ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
วิถคี คู ลอง วิถเี กษตร และ
ประวัติศาสตร์สร้างสรรค์
และประสานพลังประชา
รัฐโดยการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นจิตอาสา ภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนในพื้ น ที่
ภายใต้วิถีการด�ำรงชีวิต
ร่วมกัน

87

ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
Key Achievements in Fiscal Year 2019

ต่อยอดจากโครงการของขวัญปีใหม่ : โครงการคืนคลองสวยทัว่ ไทย สุขใจ
เที่ยวท้องถิ่นจ�ำนวน 104 คลอง 76 จังหวัด (พื้นที่เป้าหมายเดิมจากโครงการ
คืนคลองสวยทั่วไทยฯ)
5) โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง
มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
The Project on Local Cooperation for the Father of the
Land: Walk-Run Mini Half Marathon on the Celebrations on the
Auspicious Occasion of the Royal Coronation of His Majesty
the King
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความส�ำคัญกับปัญหาเด็กและ
เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนไม่เอื้อต่อ
การส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ยังขาดทุนทรัพย์และต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดังนั้น กรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น จึ ง ร่ ว มกั บ สมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
แห่ ง ประเทศไทย สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทยและสมาคม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทย
ถวายพ่อของแผ่นดินเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจะน�ำไป
จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
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ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ เพื่อเป็นพลัง
ที่มีคุณภาพของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สนใจการออกก�ำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ และยังมีเป้าหมายโครงการที่ส�ำคัญ
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ
การน� ำ เงิ น รายได้
จ า ก ค ่ า ส มั ค ร โ ด ย
ไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้ง
กองทุ น การศึ ก ษา
บ ร ม ร า ช า ภิ เ ษ ก
4 พฤษภาคม 2562
ในมู ล นิ ธิ ร ่ ว มจิ ต ต์
น้อมเกล้าฯ ของแต่ละ
จังหวัดเพื่อช่วยเหลือ
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
ที่ ป ระพฤติ ดี มี ฐ านะ
ยากจน จากท้องถิ่น
ทั่ ว ประเทศ ให้ มี
โอกาสรับการศึกษา
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จังหวัดที่จัดกิจกรรมแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดปราจีนบุรี รายได้จากการจัดกิจกรรม 470,000 บาท
2. จังหวัดสตูล รายได้จากการจัดกิจกรรม 165,000 บาท
จังหวัดอื่นๆ อยู่ระหว่างก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
6) โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชภิเษก
The City Arch Project on the Celebrations on the
Auspicious Occasion of the Royal Coronation of His Majesty
the King
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ เ สนอโครงการซุ ้ ม ประตู เ มื อ ง
เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชภิเษก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
เกิดความสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมประดับตกแต่งธงทิวและตราสัญลักษณ์
พระราชพิธบี รมราชภิเษก โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด�ำเนินการสร้างซุม้
ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนทางเข้าหลักของจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง
เพื่อแสดงความจงรักภักดี ร�ำลึกในพระหากรุณาธิคุณและถวายเป็น
ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เกิดความสง่างาม
และสมพระเกียรติ พร้อมประดับตกแต่งธงทิวและตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชภิเษก และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และเพื่อให้มีซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดละ 1 แห่ง
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กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ แบบซุ ้ ม จากกรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง ครบถ้วนจ�ำนวน 4 ภาค 8 รูปแบบ และได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตจากส�ำนักราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองแล้ว
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7) โครงการจั ด พิ ม พ์ พ ระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชภิเษก
The Project on the Publication of His Majesty the King’s
Photo on the Celebrations on the Auspicious Occasion of the
Royal Coronation of His Majesty the King
กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ เ ชิ ญ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข อง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ที่ ฉ ายกั บ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี ไปจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น
แผ่นภาพ ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว
จ�ำนวน 23,323,000 แผ่น ส�ำหรับ
มอบแก่ ป ระชาชนทุ ก ครั ว เรื อ น
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีท่ ำ� การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โรงเรี ย นและศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
และองค์ ก รต่ า งๆ ได้ น ้ อ มส� ำ นึ ก

92

ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
Key Achievements in Fiscal Year 2019

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพสกนิกรมีพระบรม
ฉายาลักษณ์ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน ซึ่งจะท�ำให้ทุกภาคส่วนท้องถิ่นร่วม
กันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการแสดงความจงรักภักดี
กระทรวงมหาดไทย ได้จดั พิธรี บั พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี รวมทั้งเชิญ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย, หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และตัวแทน 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 24
กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยหลัง
จากนี้จะด�ำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับทุกครัวเรือนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2563
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8) โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการ
ต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
The “One Province, One Local Administrative Organization”
Model Project on the Celebrations on the Auspicious
Occasion of the Royal Coronation of His Majesty the King
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้แก่
ประชาชนในพื้นที่โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคม และจิตใจของ
ประชาชน ในขณะเดียวกันการด�ำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ก็ท�ำให้
เกิดการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ ดังนัน้ ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะได้แสดงศักยภาพของตน เพือ่ เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ พัฒนา
สังคมและจิตใจ อันจะน�ำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้กบั ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งอืน่ ต่อไป
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีโครงการต้นแบบส�ำหรับชุมชน/หมู่บ้านในการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และจิตใจ
ในการด�ำเนินการตามโครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในระดับจังหวัดและ

95

ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
Key Achievements in Fiscal Year 2019

ระดับอ�ำเภอ ครบทัง้ 76 จังหวัด โดยจังหวัดทีอ่ ยูร่ ะหว่างการกลัน่ กรองโครงการทีม่ ี
ความโดดเด่นในระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ร้อยเอ็ด
สกลนคร สมุทรปราการ สุราษฏร์ธานี สุรนิ ทร์ และชุมพร ส�ำหรับจังหวัดทีด่ ำ� เนิน
การกลั่นกรองโครงการที่มีความโดดเด่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจ�ำนวน 2 จังหวัด
ได้แก่จงั หวัดเชียงราย โครงการมหาวิทยาลัยวัยทีส่ ามนครเชียงรายของ เทศบาล
นครเชียงราย และจังหวัดพิจิตร โครงการพัฒนาระบบการจัดการจัดการขยะ
ชุมชน เทศบาลต�ำบลทับคล้อ
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3.2.2 หนังสือที่ระลึกพิธีทำ�น�้ำอภิเษก เนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
The Commemorative Book on the Sacred Water
Collection Ceremony on the Auspicious Occasion
of the Royal Coronation of His Majesty the King,
2020

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หนึ่งในขั้นตอนที่
มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ การสรงพระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน
ชาลาพระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ าน และทรงรับน�ำ้ อภิเษก ณ พระทีน่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พร
ราชอาสน์ ซึง่ นับเป็นวินาทีของการเปลีย่ นผ่านพระราชสถานะเป็นพระมหากษัตริย์
โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี การจัดเตรียมน�้ำสรงพระมุรธาภิเษกและ
น�้ำอภิเษกที่จะใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงมีความส�ำคัญยิ่ง และนับ
เป็นเกียรติสูงสุดที่กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ จัดท�ำ
น�ำ้ อภิเษกส�ำหรับประกอบพิธเี สกน�ำ้ อภิเษกตามธรรมเนียมโบราณจากแหล่งน�ำ้
ศักดิ์สิทธิ์ในทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนทั้งสิ้น 108 แหล่งน�้ำ
เพื่อร่วมในพระราชพิธีส�ำคัญของแผ่นดินครั้งนี้
ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนิน
การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก พิ ธี ท� ำ น�้ ำ อภิ เ ษกให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
สมพระเกียรติยศ และถูกต้องตามราชประเพณี โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ได้รวบรวมภาพถ่ายแหล่งน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ประวัตคิ วามเป็นมาของแหล่งน�ำ้
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตลอดจนขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ในการด� ำ เนิ น งานพิ ธี พ ลี ก รรมตั ก น�้ ำ
พิ ธี ท� ำ น�้ ำ อภิ เ ษก พิ ธี เ วี ย นเที ย นสมโภชน�้ ำ อภิ เ ษก พิ ธี เ สกน�้ ำ อภิ เ ษกรวม
และพิธีแห่เชิญน�้ำอภิเษก อย่างละเอียดและประณีตที่สุดเท่าที่จะสามารถ
กระท�ำได้
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ทัง้ นี้ เพือ่ ร่วมจารึกเหตุการณ์
ส� ำ คั ญ ในหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย
ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างแจ่มชัด
แก่ชาวไทยและมหาชนทั่วโลกว่า
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น
ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจ ความเคารพรั ก
และความเทิ ดทูนอย่างเต็มเปี่ยม
สามารถประจักษ์และสัมผัสได้จริงในบุญญาธิการ และพระมหากรุณาธิคุณ
อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ เ สมอมา สมควรแก่ ก ารเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์
และพระบรมเดชานุภาพไว้ให้มั่นคงสืบไปชั่วกาลนาน
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3.3 ผลงานที่สำ�คัญ
ด้านการศึกษา
The Achievements
on Education
3.3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย
ผ่านการเล่น “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา”
The Project on Local Early Childhood Learning
Promotion through “The Wisdom Playground”

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาการศึ ก ษาในศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี
มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ สามารถ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย
ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายสุ ท ธิ พ งษ์ จุ ล เจริ ญ ) ได้ ริ เ ริ่ ม ให้ ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
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โครงการพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
โดยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เป็ น การท� ำ งานร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมี
นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นผู้ออกแบบ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งมีแนวคิดในการจัดรูปแบบสถานที่เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เด็กปฐมวัยผ่านการเล่น มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียน
ธรรมชาติ ตามวัสดุที่มีในธรรมชาติ ได้แก่ ทราย น�้ำ ต้นไม้ รวมทั้งวัสดุที่เหลือ
ใช้ในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ 1) สระน�้ำอิน - จัน 2) ฐานสระทารก
3) ฐานค่ายกล SPIDER MAN 4) ฐานเรือสลัดลิง และ 5) ฐานหัดว่ายน�้ำ
ซึ่งเป็นฐานที่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กปฐมวัย 2 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส� ำ หรั บ แนวทางการสร้ า งสนามเด็ ก เล่ น
สร้างปัญญาจะใช้แนวคิดตามหลัก“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) คือ การร่วมมือ
ขององค์กร และสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมาร่วมกันคิด สร้าง และบริหาร
จัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมทัง้ ใช้แรงงานในการสร้างจากความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในชุมชน
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โดยโครงการดั ง กล่ า ว
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรม
ด้ า นการเสริ ม สร้ า งพั ฒ นาการ
ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา และขยายผลไปยัง
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ และมีกลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จ� ำ นวน 12 แห่ ง ใน 12 จั ง หวั ด ท� ำ หน้ า ที่ ฝ ึ ก อบรมและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
สร้ า งสนามเด็ ก เล่ น สร้ า งปั ญ ญา ให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ศู น ย์ ต ้ น แบบประจ� ำ จั ง หวั ด
(2) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นศูนย์ต้นแบบประจ�ำจังหวัด ทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
7,851 แห่ง สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ
1 แห่ง โดยปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ ด� ำ เนิ น การสร้ า งสนามเด็ ก เล่ น สร้ า ง
ปัญญาจ�ำนวน 2,641 แห่ง ใน 2,144
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน 75 จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ 26
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3.3.2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบต
ั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพครู
สู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
The Seminar and Workshop Project on Enhancing
the Local Teacher Capability through the
Demonstration of Finnish Education

เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ ง เฮลซิ ง กิ ประเทศฟิ น แลนด์
(นายนพพร อัจฉริยวนิช) และ นายก
เทศมนตรีเทศบาลเมืองวิห์ติ (Vihti)
โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ของฟินแลนด์ และครูชาวฟินแลนด์มาบรรยาย และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
(workshop) โดยได้ดำ� เนินโครงการความร่วมมือ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
ซึง่ ได้มกี ารจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพครูสกู่ ารบูรณาการ
เรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ครูปฏิบัติการสอนระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล) ระดับประถม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนหนังสือตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์
ซึ่งได้มีการจัดประชุมสัมมนาไปแล้ว จ�ำนวน 4 ครั้ง มีครูเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน
791 คน จาก 521 โรงเรียน 243 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 จังหวัด ดังนี้
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ภาคตะวั น ออก 5 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ตราด และระยอง จ� ำ นวน 189 คน 92 โรงเรี ย น
41 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระหว่ า งวั น ที่ 12 - 16 มี น าคม 2561
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 1

ภาคเหนือ 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
น่ า น พะเยา ล� ำ ปาง ล� ำ พู น และแพร่ จ� ำ นวน 200 คน 158 โรงเรี ย น
82 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระหว่ า งวั น ที่ 2 - 6 กั น ยายน 2561
ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 2

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 20 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคาย หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี จ�ำนวน 244 คน
190 โรงเรียน 59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม
2562 ณ โรงแรมโฆษะ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3

ภาคใต้ 14 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา
สตูล และสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 200 คน 157 โรงเรียน 61 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้
อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 4
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ผลจากการด�ำเนินโครงการส่งผล
ให้ครูได้น�ำความรู้เทคนิค ทักษะ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยและเผยแพร่ ค วามรู ้
ให้แก่เพื่อนครูในสถานศึกษาได้ ผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์สามารถสร้างความสนใจ
ให้แก่นกั เรียนมากขึน้ เพราะนักเรียนได้มสี ว่ นร่วมในการเรียนรูม้ ากขึน้ ครูผสู้ อน
สามารถลดความเครียดจากการสอน เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ฝึกสอน
(Coach) หรือเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ได้ท�ำกิจกรรม
เรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั บ นั ก เรี ย นมากขึ้ น ครู ต ้ อ งเปลี่ ย นแปลงตนเองให้ ทั น ยุ ค สมั ย
และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
อีกทั้ง ในด้านผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย จะมีการวัดประเมิน
ผลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ ตั้งใจ
ท�ำงานมีน�้ำใจช่วยเหลือกันในกลุ่ม รู้จักการรอคอย แบ่งปันการเปรียบเทียบ
และการคาดคะเน การสังเกต การตั้งค�ำถามและตอบค�ำถาม กล้าแสดงออก
เป็นผูน้ ำ� และผูต้ ามทีด่ ี ส่วนในระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา การวัดประเมินผล
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนมากขึ้น มีความกดดัน
ต่ อ ก า ร เ รี ย น น้ อ ย ล ง ก ล้ า คิ ด
กล้ า แสดงออก มี ค วามสนใจและ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึน้
มีระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในระดับที่ดี นักเรียน
ยอมรับในระดับผลการเรียนทีไ่ ด้รบั ได้
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3.3.3 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
The Local Education Exhibition

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติ
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง
หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
และพระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�ำบล มีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา
และมาตรา 17 (6) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่
ในการจัดการศึกษา รวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง มี อ� ำ นาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถ
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไป
ได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการ
จัดการศึกษา ให้มคี ณ
ุ ภาพ
เ กิ ด ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
และมุ่งเน้นการรวมพลัง
จากองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
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เพื่อจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นการเสวนาทางวิชาการ เพื่อระดม
สมองก�ำหนดทิศทาง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการ
แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นอันแสดงถึงศักยภาพ
และขี ด ความสามารถขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห าร
จั ด การศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ
ด้านการจัดการศึกษาของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งทัว่ ประเทศ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง เด็ ก นั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปเกิดการพัฒนา
เรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา
พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้ อ งถิ่ น ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จัดขึ้น ณ เทศบาล
เมื อ งร้ อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชน ได้พัฒนาทักษะความรู้ และได้แสดงความรู้ความสามารถ และมีการ
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จัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง
ก� ำ หนดทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษา
ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย
การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ การศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
สามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ซึง่ กันและกัน ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีด่ ำ� เนินการจัดการศึกษา
ซึง่ กระตุน้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีแนวทางในอนาคตด้วยการเชิญ
กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) จัดส่งนักเรียน
เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ร่วมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเพือ่ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทางการศึกษาท้องถิน่
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
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3.3.4 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด
ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
The Project on Happiness Building through
Temple, People, and State: Developing the
Temple by “5S Approach” with the participation
from all sectors

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับมหาเถรสมาคม ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด� ำ เนิ น โครงการ
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการที่
ก�ำหนดให้ด�ำเนินโครงการวัดสร้างสุขด้วยหลัก 5 ส. และมติมหาเถรสมาคม
ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ด� ำ เนิ น โครงการฯ
มีสาระส�ำคัญในการท�ำชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการท�ำชุมชนให้เข้มแข็ง และวัดพร้อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน
ดังนัน้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จึงน�ำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน”
มาเป็นแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ โดยด�ำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง
5 ส.” ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับคู่กับวัดในพื้นที่
เพื่อเข้าร่วมโครงการ
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3.3.5 โครงการอาหารกลางวัน (Thai School Lunch : TSL)
The School Lunch Project

โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการทีร่ ฐั บาลจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดสารอาหาร
หรือทุพโภชนาการ (น�ำ้ หนักหรือส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์/เด็กนักเรียนยากจน)
โดยระยะแรกมีเด็กนักเรียนร้อยละ 30 ของจ�ำนวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษา
ที่จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และต่อมาขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มเป็นร้อยละ 60 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
เห็ น ชอบให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นทุ ก คน ตั้ ง แต่ เ ด็ ก เล็ ก เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
เต็มร้อยละ 100 และปรับอัตราค่าอาหารกลางวันจากอัตรา 10 บาทต่อคนต่อวัน
เป็นอัตรา 13 บาทต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2556 เห็ น ชอบให้ ป รั บ อั ต รา
ค่าอาหารกลางวันเป็นอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน ดังนั้น เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้ รั บ สารอาหารตามหลั ก โภชนาการ โดยการน� ำ ระบบแนะน� ำ ส� ำ รั บ
อาหารกลางวันส�ำหรับโรงเรียน แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL)
มาใช้ในสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
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(1) การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนงบประมาณ
อาหารกลางวันจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ช่วยเหลือภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จึงก�ำหนดให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณในอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จ�ำนวน 200 วัน
2. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
จ�ำนวน 200 วัน
3. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จ�ำนวน
200 วัน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ จ�ำนวน 245 วัน
5. สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) (ศูนย์การเรียน
ชุมชนบนพื้นที่ราบสูง) จ�ำนวน 280 วัน
6. สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) (ศูนย์รบั เลีย้ งเด็ก
ของกรมประชาสงเคราะห์ (เดิม)) จ�ำนวน 280 วัน
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(2) การจัดท�ำระบบแนะน�ำส�ำรับอาหารกลางวันส�ำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
(Thai School Lunch : TSL)
Thai School Lunch
เป็ น ระบบที่ ช ่ ว ยให้ โ รงเรี ย น
สามารถจั ด อาหารกลางวั น
ที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง ยั ง สามารถ
ประมาณการค่ า ใช่ จ ่ า ยและ
วัตถุดิบล่วงหน้า เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ร่วมพัฒนา
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย
ส�ำหรับบุคลากรในสถานศึกษาระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6
เพือ่ ประเมินคุณภาพอาหารทีจ่ ดั บริการด้วยตนเอง โดยปริมาณคุณค่าสารอาหาร
แสดงเป็นระบบคะแนนคุณภาพอาหารเทียบกับเป้าหมาย ซึง่ พัฒนาขึน้ ให้เข้าใจ
ง่ายส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช่นกั วิชาการด้านอาหารหรือโภชนาการ ให้สามารถ
วางแผนรายการ
หรือส�ำรับอาหาร
ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ความต้ อ งการ
สารอาหารของ
เด็กแต่ละระดับ
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ไว้เป็นเมนูหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยมีการแสดงผลรายงานของ
ปริมาณวัตถุดบิ อาหาร งบประมาณค่าวัตถุดบิ อาหาร และคะแนนคุณภาพอาหาร
ตามจ�ำนวนเด็กทีร่ บั บริการข้อมูลจากรายงานนีส้ ามารถใช้ในการตัดสินใจก�ำหนด
เมนูหมุนเวียน และวางแผนการ
จัดบริการอาหาร ให้เหมาะสมกับ
งบประมาณและวั ต ถุ ดิ บ อาหาร
ที่มีในท้องถิ่นหรือฤดูกาลได้ และ
สามารถค�ำนวณคะแนนคุณภาพ
รวมของชุดส�ำรับอาหารกลางวัน
ที่ ป ระกอบด้ ว ยอาหารจานหลั ก
ของหวาน ผลไม้ และนม ที่เลือก
ใน 1 มื้อ
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3.3.6 โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
The Local Love Reading Book Corner Project

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ให้กระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ด�ำเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
อัตลักษณ์ สถานที่ส�ำคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจของแต่ละจังหวัด
ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึง เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชน
เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น ของตน รวมทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ ห้องสมุดประชาชนในท้องถิน่ ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศให้มากขึน้
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ส�ำหรับชุมชนต่อไปด้วย
ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ประธานกรรมการ
บูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็น
ประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้
กระทรวงมหาดไทยด�ำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่าน
หนังสือประจ�ำหมู่บ้าน/ชุมชน/ต�ำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ
1 แห่ง
เพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ 2 อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ
การอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมการอ่านภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม

114

ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
Key Achievements in Fiscal Year 2019

การอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 การส่งเสริม
และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือสถานที่ส�ำคัญ เกร็ดความรู้
หรือเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจของพืน้ ทีผ่ า่ นสือ่ ในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีการด�ำเนินกิจกรรม
“ท้องถิน่ รักการอ่าน” เพือ่ จัดให้มสี ถานทีใ่ นการจัดให้เป็น “ทีอ่ า่ นหนังสือท้องถิน่
รักการอ่าน” มีความสะอาดและสะดวก มีประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
เข้ามาใช้ประโยชน์ในทีอ่ า่ นหนังสือท้องถิน่ รักการอ่าน มีหนังสือหรือสือ่ การอ่าน
ที่ เ พี ย งพอต่ อ ประชาชนที่ ม าใช้ ง าน จั ด หาหนั ง สื อ เพิ่ ม เติ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และเหมาะสมกับพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจ�ำ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น
รั ก การอ่ า น”และมี แ ผนการพั ฒ นา “ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ท้ อ งถิ่ น รั ก การอ่ า น”
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ผลการด� ำ เนิ น งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ท้ อ งถิ่ น รั ก การอ่ า น จ� ำ นวน 7,851 แห่ ง และมี จ� ำ นวน
“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” จ�ำนวนทั้งสิ้น 9,102 แห่ง
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3.4 ผลงานที่สำ�คัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม
The Achievements
on Environment
3.4.1 งาน “Success of Waste Separation - Change for Good :
ความสำ�เร็จในการคัดแยกขยะ - เปลีย่ นเพือ่ ประเทศไทยไร้ขยะ”
ปี 2562
Success of Waste Separation - Change for Good
2019

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดงานโครงการประกาศความส�ำเร็จ
ในการคัดแยกขยะ – เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ผ่านโครงการสัมมนา
“Success of Waste Separation - Change for Good : ความส�ำเร็จ
ในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” ประจ�ำปี 2562 จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
เพือ่ เป็นการประกาศถึงความส�ำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะทัว่ ประเทศ
และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า
รวมถึ ง ปลุ ก พลั ง การขั บเคลื่ อ น
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกจาก
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ตอ่ เนือ่ งจริงจัง ซึง่ ได้รบั เกียรติ
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จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
มหาดไทย ได้ ม อบนโยบายการ
บริ ห ารจั ด การขยะ โดยกล่าวว่า
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ประชาชน
ภาคเอกชน หน่ ว ยงานราชการ
และฝากให้ทา่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ท่านนายอ�ำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ
ประชาชนว่าทุกคนจะต้องท�ำ 3Rs
และถ้าสามารถ แยกขยะเปียกได้
ท� ำ ให้ ข ยะเปี ย กหมดไป จะท� ำ ให้
ลดการใช้งบประมาณการก�ำจัดลง
และถ้าสามารถแยกขยะ Recycle ได้
จะยิ่ ง ลดการใช้ ง บประมาณลง
และได้ ม อบรางวั ล ให้ แ ก่ จั ง หวั ด
ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะเปี ย ก
โดยวิธกี ารจัดท�ำถังขยะเปียกครัวเรือน
การจั ด ท� ำ ถั ง ขยะเปี ย กรวม และ
การจัดการขยะเปียกโดยวิธีอื่น เช่น การท�ำเสวียน การให้อาหารสัตว์ เป็นต้น
ครบร้อยละ 100 มีจ�ำนวน 42 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก�ำแพงเพชร
ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตราด นครนายก นครราชสีมา
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นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พังงา พัทลุง
พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง ระยอง ลพบุรี ล�ำปาง
ล�ำพูน ศรีสะเกษ สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์
อ่างทอง อุดรธานีอุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
3.4.2 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
The Local Environment Volunteer Project (LEV)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 ได้กำ� หนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน เพือ่ ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม
สร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น
จึงได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยการรับสมัครอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท�ำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รั ก ษ์ โ ลก (อถล.) โดยได้ แ จ้ ง ให้ จั ง หวั ด แจ้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ด�ำเนินการรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ
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และอุทิศตนในการท�ำงานด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกป้องและรักษาสิง่ แวดล้อม
ในท้ อ งถิ่ น ของตนเองเพื่ อ เป็ น
การรณรงค์ ส ร้ า งความรั บ รู ้
ความเข้าใจ และสร้างจิตส�ำนึก
ให้ แ ก่ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว น
ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้น
จากความร่วมมือโดยสมัครใจของประชาชนบุคคลทีม่ คี วามสนใจ มีความสมัครใจ
มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท�ำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ของตนเอง
โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่เกิดขึ้นจะต้องมีครัวเรือนที่มีอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าร่วม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของครัวเรือนทัง้ หมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการอ�ำนวยความสะดวกและ
สนับสนุน โดยบทบาทหน้าที่และภารกิจของ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
(อถล.) ประกอบด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ริเริ่มและจัดกิจกรรม โดยก�ำหนด
ให้ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
หมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน
สอดส่อง เฝ้าระวัง
และรายงานผล
การจัดการมูลฝอย
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เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
แก้ ป ั ญ หา สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
ยั่งยืนในชุมชน และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/
ชุ ม ชน ตลอดจนสถานการณ์
ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
ในพื้ น ที่ รวมถึ ง การเผยแพร่
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ กิ จ ก ร ร ม
ก า ร ล ด แ ล ะ คั ด แ ย ก ข ย ะ
กิจกรรม Big cleaning day
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
ในพื้นที่ลดการใช้ถุงพลาสติก
โฟม และเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ฯลฯ อีกทั้ง ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs หรือ 3 ช.
คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ�้ำ
และน�ำกลับมาใช้ใหม่ จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด สอดส่องดูแลความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมรวมกลุ่ม
การแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การน�ำขยะเปียกมาท�ำ
น�้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก ฯลฯ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
และฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น
และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยหรือปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย เป็นอาทิ
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ปัจจุบันมีครัวเรือนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.) จ�ำนวน 6,841,264 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.34 ของครัวเรือน
ทั้งประเทศ
3.4.3 โครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน
The Groundwater Bank Project

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอบรมตามโครงการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต้นแบบจัดการน�ำ้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ )
ในพื้นที่ 76 จังหวัด แบ่งเป็นรายภาค จ�ำนวน 6 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
สระแก้ว สตูล ก�ำแพงเพชร อุบลราชธานี และนครพนม มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว
ทั้งสิ้น 1,285 คน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ
ให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดเพื่อขยายผล
โครงการ โดยจัดประชุมซักซ้อมวางแผนการจัดท�ำธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ ลงมือปฏิบตั ิ
การจัดท�ำธนาคารน�้ำใต้ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบที่ผ่าน
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งความรู ้ สู ่ ค รู ก. ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค ความส�ำเร็จและถอดบทเรียนธนาคารน�้ำใต้ดิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด�ำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ และน�ำไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ้ น แบบ
การจัดการน�้ำ (ธนาคารน�้ำใต้ดิน) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
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บริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการน�้ำตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบจัดการน�้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 6 ศูนย์บริหาร
จัดการน�้ำ ได้แก่
1) เทศบาลต�ำบลหนองมะโมง อ�ำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
2) องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองม่วง อ�ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
3) เทศบาลต�ำบลเจ๊ะบิลัง อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
4) องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังหามแห อ�ำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก�ำแพงเพชร
5) องค์การบริหารส่วนต�ำบลเก่าขาม อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี ค วามมุ ่ ง หมายให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ จั ด ท� ำ
ธนาคารน�้ำใต้ดินแล้วเสร็จและมีการถอดบทเรียนการด�ำเนินการ สามารถ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�ำ้ ได้อย่างยัง่ ยืน สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหา
น�ำ้ ท่วมในฤดูฝนหรือฤดูนำ�้ หลาก เป็นการเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บน�ำ้ ในชัน้ หินอุม้ น�ำ้
สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาน�ำ้ แล้งในฤดูแล้ง โดยการจัดเก็บน�ำ้ ได้เพิม่ มากขึน้
ในรูปแบบของธนาคารน�้ำใต้ดินไว้ในชั้นของหินอุ้มน�้ำใต้ดิน เพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับผิวดิน รวมไปจนถึงการเพิ่มบ่อน�้ำผุดทางธรรมชาติ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดท�ำธนาคารน�้ำใต้ดินแล้วเสร็จ มีน�้ำใช้ส�ำหรับ
การท� ำ เกษตรกรรมตลอดฤดู ก าล ผิ ว ดิ น มี ค วามชุ ่ ม ชื้ น และอุ ด มสมบู ร ณ์
ด้วยแร่ธาตุมากยิง่ ขึน้ แก้ไขปัญหาคุณภาพน�ำ้ บาดาลได้ดยี งิ่ ขึน้ ลดปัญหาน�ำ้ เค็ม
น�้ ำ กร่ อ ย ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรดี ขึ้ น สามารถลดปั ญ หาหนี้ สิ น
และเพิ่มรายได้เกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ท�ำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืน
มากยิ่ ง ขึ้ น จากการเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติ โดยการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ
และการบริหารจัดการน�้ำแบบสมดุลตามแนวคิดการจัดท�ำธนาคารน�้ำใต้ดิน
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มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีด่ ำ� เนินการทัง้ สิน้ 248 แห่ง ด�ำเนิน
การทัง้ สิน้ 10,801 บ่อ เป็นระบบเปิด
534 บ่อ และระบบปิด 10,267 บ่อ
ป ร ะ โ ย ช น ์ ที่ ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ รั บ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
จากการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ด้ ว ย

การจัดท�ำธนาคารน�้ำใต้ดิน เนื่องจาก
มีปริมาณน�ำ้ ใช้เพียงพอ ทัง้ ยังแก้ปญั หา
น�้ำขังและเน่าเสีย ลดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย และแมลงวัน กลุ่มเกษตรกร
มีรายได้เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีปริมาณน�ำ้
ทีเ่ พียงพอในการท�ำการเกษตร สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ จากการใช้ประโยชน์
น�ำ้ ในระบบธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
สามารถยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
จัดการน�้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3.4.4 โครงการอนุรก
ั ษ์พน
ั ธุกรรมพืชอันเนือ
่ งมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
The Plant Genetic Conservation Project under
the Royal Initiative of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมสนองพระราชด�ำริโครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อตุลาคม 2557 โดยการส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการด�ำเนิน
กิจกรรมการจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ
วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญา เพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรท้ อ งถิ่ น
โดยด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ. - สถ.) ต่อเนื่องมาถึงระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2564)
โดยกรมส่ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่นได้จัดท�ำเว็บไซต์
(http://www.dla.go.th/rspg_
dla/index.jsp) ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรกั ษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
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(อพ.สธ.) ประชุ ม Conference
ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการเข้าร่วม
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด� ำ ริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.)
รวมทั้งมีการจัดท�ำคู่มือการด�ำเนิน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และก�ำหนด
ให้มหี ลักสูตรการฝึกอบรมผูบ้ ริหารและบุคลากรท้องถิน่ ในการส�ำรวจและจัดท�ำ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้อบรม จ�ำนวน 2 รุ่น
และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35 แห่ง ได้รับพระราชทานป้ายสนอง
พระราชด� ำ ริ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน
2,129 แห่ง จากเป้าหมายจ�ำนวน 7,850 แห่ง จ�ำนวนที่ยังไม่ได้สมัครจ�ำนวน
5,451 แห่ ง โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จะด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนเพื่อยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินผล
การด�ำเนินงาน และได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด�ำริและเกียรติบัตรฯ
ประจ�ำปี 2556 – 2562 จ�ำนวน 35 แห่ง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์

125

ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
Key Achievements in Fiscal Year 2019

พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นศึกษา
แนวทางการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และจะด�ำเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส�ำคัญและสมัคร
เข้าร่วมโครงการให้ครบตามเป้าหมายทุกแห่ง เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริฯ เพื่อจักได้รักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลาน
ได้ใช้ประโยชน์ในภาคหน้า
3.4.5 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น�้ำ”
The Local Volunteer Project on Reforestation on
the Auspicious Occasion of the Royal Coronation
of His Majesty the King, “Voluntary Spirit,
Reforestation, Water Conservation”
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกสถานที่
ปลูกป่าและเชิญชวนประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมปลูกป่า
เริ่ มด� ำ เนิ น การตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 พื้ นที่ แ รก ณ เขาขยาย
อ�ำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รายงานผลการด�ำเนินงานและติดตาม
ความคืบหน้าโครงการ ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (INFO)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ�ำนวน 76 จังหวัด
โดยการด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าวเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ให้กับ
ชุมนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน�้ำในการอุปโภค บริโภคและท�ำการ
เกษตร ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนภาคเอซน และมวลชนในท้องถิน่ ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นการสร้างความรัก
ความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมท�ำ” ของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 7,851 แห่ง ด�ำเนินการตามโครงการ
และรายงานผ่านระบบประมาณ 64,259 ไร่ และปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน
2,375,159 ต้น งบประมาณทัง้ สิน้ 32,366,401 ล้านบาท เพือ่ เป็นการเพิม่ พืน้ ที่
ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เป็นแหล่งต้นน�้ำในการอุปโภค บริโภคและ
ท�ำการเกษตร รวมทัง้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มมวลชน
ในท้องถิ่น
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3.5 ผลงานที่สำ�คัญด้านการเงิน
การคลัง และงบประมาณ
The Achievements on
Finance, Treasury, and Budget
3.5.1 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
Land and Building Tax Collection by the Local
Administrative Organization

กระทรวงการคลังได้เสนอกฎหมายภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่ จะมีผล
ให้ยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ำรุงท้องที่ ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
โดยการจัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย
เป็นสากล เช่นเดียวกับนานาประเทศ กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เพิ่มความเป็นอิสระและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และโปร่ ง ใสในการบริ ห ารการคลั ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีงบประมาณ
พอเพียงในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญในระยะยาว
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การเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
1.1 แจ้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด และนายอ� ำ เภอให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน
1.2 แจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด�ำเนินการ
คั ด เลื อกนายกเทศมนตรีและนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต� ำ บลเข้ า ร่ วมเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจ� ำ จั ง หวั ด
และคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ก ารประเมิ น ภาษี และติ ด ตามเร่ ง รั ด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส� ำ รวจข้ อ มู ล รายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
เพื่อน�ำมาจัดท�ำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและปิดประกาศภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้ง มอบหมายให้บุคลากรของส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมสนับสนุ นองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ในการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้แก่
คู่มือการจัดเก็บภาษี ค�ำบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อแอนิเมชั่น
เพื่อใช้ในการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศึกษาขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ชี้ แ จงประชาสั ม พั น ธ์ ป ระชาชนให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ
การจัดเก็บภาษี เร่งรัดส�ำรวจข้อมูลรายการทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ แนะน�ำ
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ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ป ั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ข อค� ำ ปรึ ก ษา
หรือค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�ำจังหวัด
1.3 แจ้งให้กรุงเทพมหานครศึกษากฎหมายล�ำดับรอง ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งด�ำเนินการ
ตาม (2) ด้วย
2. ให้ความรู้แก่บุคลากรของส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 จัดประชุมชี้แจงข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดและส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ�ำเภอ
โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
2.2 จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทั้งหมด 33 รุ่น
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้แก่ ข้าราชการ ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน
3.1 คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3.2 สร้างคิวอาร์โค้ตที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือการจัดเก็บภาษี
กฎหมายภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และสื่ อ แอนิ เ มชั่ น ให้ ข ้ า ราชการของ
ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์โหลดเพื่อน�ำไปศึกษาและเผยแพร่เป็นการทั่วไป
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3.3 ปรับปรุงโปรแกรมแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ (LTAX 3000)
3.4 ปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อรองรับการช�ำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4. เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล และเมืองพัทยา) จัดท�ำโปรแกรมแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
(LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (LTAX GIS)
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
และเมืองพัทยา) ได้จัดท�ำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จแล้วจ�ำนวน
2,456 แห่ง และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 3,524 แห่ง ในจ�ำนวนนี้จัดท�ำ
แผนที่แม่บทเสร็จแล้ว จ�ำนวน 1,238 แห่ง
5. เร่งรัดออกกฎหมายล�ำดับรอง
5.1 กฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน
6 ฉบับ ปัจจุบันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 1 ฉบับ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวน 1 ฉบับ คงเหลือกฎกระทรวง จ�ำนวน 4 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5.2 กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง จ�ำนวน
13 ฉบับ ปัจจุบันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
กฎกระทรวง จ�ำนวน 1 ฉบับ และประกาศกระทรวงการคลัง จ�ำนวน 3 ฉบับ
คงเหลือพระราชกฤษฎีกา จ�ำนวน 2 ฉบับ กฎกระทรวง จ�ำนวน 2 ฉบับ และ
ประกาศกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 5 ฉบับ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการคลัง
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6. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชน
กรมส่งเสริมการปกครองได้จดั ท�ำโครงการประชาสัมพันธ์ เรือ่ ง การบังคับ
ใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง
เดือนมกราคม 2563 ได้แก่ โครงการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ
รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์
และสื่อใบปลิวและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมแผนที่ ภ าษี
และทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
(LTAX3000) เพื่อรองรับ
ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
Tax Mapping and
Property Registration
Program (LTAX300) for
Supporting the Land
and Building Tax
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนการบริหาร
งานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้พัฒนาโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไป
ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
แต่โปรแกรมดังกล่าวนี้ใช้ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2547 และภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2510 ไม่สามารถน�ำไปใช้
ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งจั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นาโปรแกรมแผนที่ ภ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวใหม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปใช้ในการ
ค�ำนวณการจัดเก็บรายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก�ำหนด
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เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX 3000) ให้สามารถรองรับ
การจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น
และระบบการค� ำ นวณภาษี ต าม
พระราชบัญญัตทิ ดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ได้แก่ ประเภท ขนาด จ�ำนวนเนื้อที่ การใช้ประโยชน์ของที่ดิน และ
ประเภท ขนาด พื้นที่ การใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง ท�ำเลที่ตั้งของที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้าง การประเมินราคาทีด่ นิ เป็นรายแปลง รายบล๊อก (ของกรมธนารักษ์)
ระบบการแบ่งแยก ประเภททรัพย์สินส�ำหรับการค�ำนวณภาษี การรายงานการ
จัดเก็บภาษีได้การรายงานผู้ที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการในการจัดเก็บภาษี
ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม
ต่อเจ้าของทรัพย์สิน และสามารถน�ำรายได้ไปใช้ในการบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นที่
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ส่วนที่
4

กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง

Laws, regulations and handbooks
ส่วนที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ าน
Laws, regulations and handbooks
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ส่วนที่ 44.1
กฎหมาย
ระเบี
บ และคู
ือที่เกีญ
่ยวข้
บปรุงยแก้
ไขพระราชบั
ญัตอิ งเพื่อการบริ
ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
ดั งการปรั
นั้ น กรมส่
ง เสริ
ม่มการปกครองท้
อ งถิ่ นหารงานขององค์ก
Laws, regulations
handbooks
ธิภอาพงกัand
จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัอย่ญาญังมีตปทิ ระสิ
เี่ กีย่ ทวข้
บภารกิจ อ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กร
กรมส่การปรั
งเสริมการปกครองท้
องถิ่นมีภารกิญจหลั
งเสริมให้
การปฏิบัติงานของอ
4.1
ปรุงำแก้เนิไขพระราชบั
ญัตกในการส่
ิ เพื
่อการบริ
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีเป้าหมายเพื
อ่ ให้กบารด�
นงานเป็นระบบ
สอดคล้
องหารงานขององค์กร
นั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น
อย่างมีปกระสิ
ทธิภาพ
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในทุ
อความต้
ท้องถิ่นจึงมิได้ตปิ รัตอบสนองต่
บปรุงแก้ไขพระราชบั
ญญัตอิทงการของประชาชน
ี่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของอ
และผลประโยชน์ส่วนรวม เป้ทั้งาหมายเพื
นี้ กรมส่
มการปกครองท้
องถิอ่นงกัได้บดทิศ�ำทางการพั
เนินการฒนาประเทศในทุกมิติ
่อให้งกเสริ
ารดาเนิ
นงานเป็นระบบ สอดคล้
นั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัของประชาชน
ติแล้วเสร็จ และผลประดยชน์
จ�ำนวน 6 ฉบัสบ่ วนรวม
และระเบี
ยบกระทรวง
ทั้ งนี้ กรมส่
งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นได้ ด
ท้องถิ่นจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรป
จ จ้านวน 6 ฉบับ ดังต่อไปนี้
มหาดไทยแล้วเสร็จจ�ำนวนเป้พระราชบั
18
ฉบัญบ่อญัให้ดัตงิแกล้ารด
ต่วอเสร็าเนิ
ไปนี
าหมายเพื
นงานเป็นระบบ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ต

4.1.1 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับท
ของประชาชน และผลประดยชน์ ส่ วนรวม ทั้ งนี้ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นได้ ด
4.1 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบั
ญัจตจานวน
ิ เพื่อ6 การบริ
หารงาน
พระราชบัญญัติแญ
ล้วเสร็
ฉบับ ดังต่อไปนี
้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
4.1.1 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่

พระราชบัญญัติสภาต�ำบล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

4.1.1

4.1.2 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
4.1.2 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

4.1.2

4.1.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
นที่ 4 กฎหมาย
ยบ และคู
ที่เงกีหวั
่ยวข้ด อ(ฉบั
ง บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
4.1.3ส่วพระราชบั
ญญัติอระเบี
งค์การบริ
หารส่่มวือนจั
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4.1.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
4.1.4 ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
4.1.3

4.1.4 ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
4.1.4 ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

4.1.4

4.1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒

4.1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒

4.1.5 พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมื4.1.5
องพัพระราชบั
ทยา ญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

4.1.6 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ

4.1.6 พระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

4.2 การจัดทาและปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อการบริห
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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4.2 การจั ด ทำ�และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อ การบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559)
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจตัง้ งบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน และองค์กรการกุศล
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 10
2.2 เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละ 2
2.3 เทศบาลเมืองและเทศบาลต�ำบล
ไม่เกินร้อยละ 3
2.4 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ไม่เกินร้อยละ 5
3. ดครงการที่ข อรับการอุ ดหนุ น จะต้ องอยู่ ในอ านาจหน้ า ที่ข ององค์ก รปกครองส่ ว น
3. โครงการที่ขอรับการอุดหนุนจะต้องอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
ท้องถิ่น ประชาชนได้รับประดยชน์ และคานึงถึงสถานะทางการคลัง
ปกครองส่4.วกรณี
นท้หอน่งถิวยงานที
น่ ประชาชนได้
รบั ประโยชน์ และค�ำนึงถึงสถานะทางการคลัง
่ขอรับเงินอุดหนุนเป็น อปท. และส่วนราชการ ต้องมีงบประมาณใน
ส่วนของตนเองร่วมสมทบ4. กรณีหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราชการ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเอง
ร่วมสมทบ

4.2.2 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 17 สิงหาคม 2559)

กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
1404.2.2 ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าส่ด้ววนทียค่่ 4าLaws,
regulationsน ทางไปราชการของ
and handbooks
ใช้ จ่ า ยในการเดิ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 17 สิงหาคม 2559)
ดดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
4.2.2 ระเบีย1.บกระทรวงมหาดไทยว่
าด้จ่าวยในการเดิ
ยค่าใช้นจทางจาก
า่ ยในการเดิ
กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
“ระบบซีน” ทางไปราชการ
เป็น “ระบบแท่ง”
ของเจ้าหน้าทีท2.่ อ้ กงถิ
น
่
(ฉบั
บ
ที
่
3)
พ.ศ.
2559
(มี
ผ
ลใช้
บ
ง
ั
คั
บ
วั
น
ที
่
17
2559)
าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากงบประมาณประจาปีทสิี่ได้งรหาคม
ับแบบรายงานการ
เดินทาง
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
3. กาหนดแบบรายงานการเดิ
ให้สอดคล้องกันบทางจาก
ของกระทรวงการคลั
ง ”
1. ก�ำหนดหลั
กเกณฑ์และอัตนทางขึ
ราค่้นาใหม่
ใช้จเพื่า่อยในการเดิ
“ระบบซี

เป็น “ระบบแท่ง”
2. ก� ำ หนดให้ เ บิ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางจาก
งบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับแบบรายงานการเดินทาง
3. ก�ำหนดแบบรายงานการเดินทางขึ้นใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับของกระทรวงการคลัง

4.2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 17 สิงหาคม 2559)
4.2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่
ดดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 17 สิงหาคม 2559)
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. แก้ไ1.ขข้แก้อไขข้
ความในข้
จากเดิ
ม “องค์
กรปกครองส่
องถิ่นจัดที่
อความในข้ออ 66(1)(1)
จากเดิ
ม “อปท.จั
ดที่พักอาศั
ยให้อยู่แล้ว” เป็วนท้
น “อปท.
่พักกอาศั
อยูาหนด”
่แล้ว” เพืเป็่อให้นสอดคล้
“องค์องกักบรปกครองส่
งถิ่น จัดที่พักอาศัย
พักอาศัยจัให้ดตทีามหลั
เกณฑ์ยทให้
ี่ มท.ก
พ.ร.ก. ค่าเช่าวบ้นท้
านข้าอราชการ
2. แก้ไขบัทญี่ ชีกระทรวงมหาดไทยก�
อัตราค่าเช่าบ้านจาก “ระบบซี”ำ หนด”
เป็น “ระบบแท่
” ส อดคล้ อ งกั บ
ให้ ต ามหลั ก เกณฑ์
เพื่ องให้
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
2. แก้ไขบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านจาก “ระบบซี” เป็น
“ระบบแท่ง”
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4.2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บังคับ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
2. การเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ
50 บาท การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ เบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ
7 ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท
3. กรณี มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
หรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารท้องถิ่นอาจสั่งการให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้เบิกเงินตอบแทน ไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง
ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท
4. การอยู่เวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็ม
4. การอยู่เวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจานวนชั่วดมง ไม่มี
จ�ำนวนชั่วโมง ไม่มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน

4.2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2559
นวาคม 2559)
ดดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. อปท. สามารถจัดงานตามอานาจหน้าที่ ดดย อปท. จัดเองหรือจัดร่วมกับ อปท. หรือ
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4.2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับ วันที่ 28 ธันวาคม 2559)
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด งานตามอ� ำ นาจหน้ า ที่
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือหน่วยงานอื่น
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรอง ค่าสถานทีจ่ ดั งาน ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า น�้ำ
ประปาโทรศัพท์ ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 กรณีรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
(1) กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
ค่าเช่าและหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจ�ำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ ค่าโล่หรือถ้วยเงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(2) กรณีการแข่งขันกีฬาส�ำหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถาน
ศึกษาสังกัหรื
ดองค์
รปกครองส่
่ายในการฝึ
กีฬาส�ำกหรั
อกี้ง ฬไม่าประชาชน
อ เจ้ ากหน้
า ที่อื่ น ที่จ าเป็วนนท้ค่าอใช้งถิจ่น
ซ้ อบมกีเยาวชน
ฬ าในแต่ ลหรื
ะครั
น้อ ยกว่ า 4
ในเขตองค์
ก
รปกครองส่
ว
นท้
อ
งถิ
น
่
ให้
เ
บิ
ก
จ่
า
ยค่
า
ใช้
จ
า
่
ยของนั
ก
กี
ฬ
าเป็
น
ค่าชุดกีฬา
ชั่วดมงต่อวัน และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 7 วัน และค่าเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมไม่เกิน 30 วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น
3.2 กรณีสง่ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถ
เบิ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ ผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ฝ ึ ก สอนที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และนักกีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่ นการ
ควบคุม หรือผู้ ฝกึ สอน หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ทีจ่ ำ� เป็น ค่าใช้จา่ ย
ในการฝึกซ้อมกีฬาในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
ต่อวัน และให้
เบิกยจ่บกระทรวงมหาดไทยว่
ายได้ไม่เกิน 7 วันาด้และค่
าเก็จ่าบยในการสงเคราะห์
ตัวเพื่อฝึกซ้อมไม่
กิน่ยากไร้
30ขวัองน
4.2.6 ระเบี
วยค่าใช้
ผู้ป่วเยที
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560)
ดดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. อบจ. สามารถให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับ
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4.2.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560)
4.2.6 ระเบี
าด้วยค่าใช้จา่ ยในการสงเคราะห์ผปู้ ว่ ย
ดดยมียสบกระทรวงมหาดไทยว่
าระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. อบจ. กสามารถให้
ารสงเคราะห์
ผู้ปด
่วยทีพ.ศ.
่ยากไร้2560
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับ
ที่ยากไร้ขององค์
ารบริหการส่
วนจังหวั
การรักษาพยาบาล
(มีผลใช้ตามที
บัง่จคั่าบยจริวังนที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560)
ไม่เกินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาทต่อคน และไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปี
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
2. ผู้ป่วยที่ยากไร้จะต้องยื่นคาขอต่อ อบจ.
1. องค์2.1การบริ
หารส่
มีสัญชาติ
ไทย วนจังหวัดสามารถให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดิ
นทางเพือบจ.
่อเข้าทีรั่ขบอรัการรั
กษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน
2.2 มีภูมิลาเนาในเขต
บการสงเคราะห์
ครั้งละ 2,0002.3บาทต่
อคนกษาจากสถานพยาบาลของรั
และไม่เกินสามครั้งต่ฐอคนต่อปี
ได้รับการรั
ารสงเคราะห์
ให้่น
เป็ค�นำไปตามหลั
กเกณฑ์
ของกระทรวงการพั
ฒนาสั
2. ผู3.้ป่วการให้
ยที่ยกากไร้
จะต้องยื
ขอต่อองค์
การบริ
หารส่วนจังหวั
ด งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 2.1 มีสัญชาติไทย
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2.2 มีภมู ลิ ำ� เนาในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ขอรับการสงเคราะห์
2.3 ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ
3. การให้การสงเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4.2.7 ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยเงิ นบ ารุ งโรงพยาบาลและหน่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุข4.2.7
ขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (มีาด้ผลใช้
่ 21 กันยายน 2560) วยบริการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่
วยเงิบังนคับบ�ำวัรุนงทีโรงพยาบาลและหน่

สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บังคับ วันที่ 21 กันยายน 2560)
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดที่มาของเงินบ�ำรุงและรายการที่ใช้จ่ายจากเงินบ�ำรุงของ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ
ทางการแพทย์ ค่าตอบแทนทางการแพทย์ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน รายคาบ

144
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2. ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ เป็นมีอำ� นาจในการจัดซือ้ จัดจ้าง แต่หากวงเงินไม่เกิน
100,000 บาท ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอ�ำนาจให้ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
หรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขได้
3. ก� ำ หนดในเรื่ อ งการซื้ อ ยานอกบั ญ ชี ห ลั ก แห่ ง ชาติ ไ ว้ ใ นระเบี ย บ
เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครือ่ งแต่งกาย

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 30 กันยายน 2560)
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายที่มีไว้
ประจ�ำส�ำนักงานหรือประจ�ำห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือวัสดุเครื่องแต่งกาย
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใช้เป็นของส่วนกลางหมุนเวียนหรือใช้ร่วมกัน
2. วัสดุเครื่องแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นเพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยจะมอบวัสดุเครื่องแต่งกาย
ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ละคนรับผิดชอบดูแลในเครื่องแต่งกายนั้น ๆ ทั้งนี้
ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกินสองชุดต่อปี
3. เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ เครื่องแบบข้าราชการ
. เครื่อ งแต่ง กายที่ไ ม่ส ามารถเบิก จ่า ยได้ คือ เครื่อ งแบบข้า ราชการหรือ พนัก งาน
หรือองถิพนั
ฟาติก และชุดประจาท้
่น กงานส่วนท้องถิ่น ชุดฟอร์ม ชุดฟาติก และชุดประจ�ำท้องถิ่น

4.2.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 30 กันยายน 2560)
ดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้

4.2.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 30 กันยายน 2560)
ดดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
145 1. อปท. สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที
่ไLaws,
ด้รับความเดื
อดร้อนในด้
ย ด้าน
regulations
andานสาธารณภั
handbooks
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและควบคุมดรคติดต่อ
2. ให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะ ตามอานาจหน้าที่ ของ
่ ช่วยเหลือประชาชน
อปท. 4.2.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ
ความช่วกยเหลื
อให้พิจารณาตามหลั
กเกณฑ์
ของกระทรวงการคลั
ง กระทรวงการ
ตามอ�ำนาจหน้3.าการให้
ที่ขององค์
รปกครองส่
วนท้องถิ
่น พ.ศ.
2560 (มีผลใช้
บังคับ
พัฒนาสัวังน
คมและความมั
่นคงของมนุ
ษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ดดยอนุดลม
ที่ 30 กันยายน
2560)

โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นในด้ า นสาธารณภั ย
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
2. ให้ เ ป็ น สิ่ ง ของหรื อ จ่ า ยเป็ น เงิ น หรื อ การจั ด บริ ก ารสาธารณะ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ข องกระทรวง
การคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
สาธารณสุข โดยอนุโลม
4.2.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยให้แก่อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บังคับ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถเบิ ก จ่ า ยค่ า ป่ ว ยการชดเชย
การงานหรื อ เวลาที่ เ สี ย ไป เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย
2. อาสาสมัครที่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการ ได้แก่
2.1 อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ค�ำสัง่
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น

ดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. อปท. สามารถเบิกจ่ายค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
และบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
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2. อาสาสมัครที่มีสิทธิได้รับเงิน146
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการ ได้แก่
2.1 อาสาสมัครของ อปท. แห่งพื้นที่ที่ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จาก

น

ค รขององค์
2.2 อาสาสมัครของ อปท. แห่ง2.2
พื้นที่ออาสาสมั
ื่นที่ไปสนับสนุ
นการปฏิบัติหน้การปกครองส่
ที่ตามคาร้องขอ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ อื่ น ที่
ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น

4.2.11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
4) พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 17 สิงหาคม 2561)
ดยมีสาระสาคัญ ดังต่4.2.11
อไปนี้
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทาง
1. กาหนดบทนิยาม “การเดิ
นทางไปราชการเป็านหน้
หมู่คาณะ”
ไปราชการของเจ้
ที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับ
2. กาหนดให้บุคคลที่ อปท. สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดดย
วันที่ 17 สิงหาคม 2561)
รท้องถิ่น
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
3. กาหนดให้ผู้เดินทางที่มีสิทธิเดินทางดดยเครื่องบิน ต้องดดยสารชั้นประหยัดทุกประเภทและ

1. ก�ำหนดบทนิยาม “การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ”
2. ก�ำหนดให้บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
มีสิทธิเบิกค่าใช้4.จเพิ่า่มยในการเดิ
นทาง โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
เติมหลักเกณฑ์การใช้พาหนะส่วนตัว ดดยผู้เดินทางต้องใช้รถส่วนตัวตลอดเส้นทาง
3. ก� ำ หนดให้
ผู ้ เ ดิและให้
น ทางที
ี สิ ท ธิ เ ดิ น ทางโดยเครื
่ อ งบิ น ต้ อ งโดยสาร
ต้องระบุยี่ห้อและหมายเลขทะเบี
ยนรถ
สืบค้น่ มระยะทางจากเว็
บไซด์ของกรมทางหลวง
ชั้นประหยัดทุกประเภทและระดับต�ำแหน่ง
4. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้พาหนะส่วนตัว โดย
ผู้เดินทาง ต้องใช้รถส่วนตัวตลอดเส้นทาง ต้องระบุยี่ห้อ
และหมายเลขทะเบี ย นรถ และให้ สื บ ค้ น ระยะทาง
จากเว็บไซด์ของกรมทางหลวง

4.2.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 12 ตุลาคม 2561)
ดดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. เพิ่มเติมรายการที่ใช้จ่ายจากเงินบารุง ได้แก่ ค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปดภค ค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
2. กาหนดให้มีเงินบารุงคงเหลืออยู่ในบัญชี เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่มีความจาเป็น เร่งด่วน

ต้องระบุยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนรถ และให้สืบค้นระยะทางจากเว็บไซด์ของกรมทางหลวง
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4.2.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ำรุงโรงพยาบาลและ

4.2.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ

หน่ขขององค์
ว ยบริกกรปกครองส่
ารสาธารณสุ
ขององค์
ก รปกครองส่
(ฉบั
บ ที่ 2)
สาธารณสุ
วนท้องถิ่นข(ฉบั
บที่ 2) พ.ศ.
2561 (มีผลใช้บังวคับนท้
วันอ
ที่ งถิ
12 ตุ่ นลาคม
2561)
พ.ศ. 2561 (มีดดยมี
ผลใช้
บังคัาคับญ วัดันงต่ทีอ่ไปนี
12้ ตุลาคม 2561)
สาระส
เพิ่มเติ
จ่ายจากเงิ
โดยมีส1.าระส�
ำคัมรายการที
ญ ดังต่อ่ใช้ไปนี
้ นบารุง ได้แก่ ค่าใช้สอย
ค่ามสาธารณู
ปดภคใ่ ช้ค่จาตอบการปฏิ
่ายในการเดิ
นทางไป
1. เพิม่ เติ
รายการที
า่ ยจากเงินบบ�ัตำิงานนอกเวลาราชการ
รุง ได้แก่ ค่าใช้สอยค่าค่ใช้าจสาธารณู
ปโภค
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
ค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. กาหนดให้มีเงินบารุงคงเหลืออยู่ในบัญชี เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่มีความจาเป็น เร่งด่วน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
สาหรับดรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และหน่วยบริหารสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
2. ก�ำหนดให้
มีเงินเรีบ�ยกเก็
ำรุงบคงเหลื
ออยู่ในบัญชีตราที
เพื่่ออปท.
ใช้จ่ากยในกรณี
ี่มีคเกิวาม
3. กาหนดให้
ค่ารักษาพยาบาลตามอั
าหนด แต่ต้อทงไม่
นอัตรา
จ�ำเป็นเร่่หงน่ด่ววยงานของรั
น ส�ำหรัฐบผูโรงพยาบาลไม่
นอ้ ยกว่าาหนด
500,000 บาท และหน่วยบริหาร
ค่ารักษาพยาบาลที
้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายก
สาธารณสุขไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
3. ก�ำหนดให้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามอัตราที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด แต่ต้องไม่เกินอัตรา
ค่ารักษาพยาบาลที่หน่วยงานของรัฐผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายก�ำหนด
4.2.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่
ด้ว่น ยการรั
น 2561
การเบิ(มีผกลใช้
จ่าบยเงิ
การเก็บ4.2.13
รักษาเงินและการตรวจเงิ
นขององค์กรปกครองส่วนท้อางถิ
(ฉบับที่ บ
4)เงิพ.ศ.
ังคับนวันที่
19 ธันวาคม
2561) น การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
การฝากเงิ
่
ดดยมี2561
สาระสาคั(มี
ญผดัลใช้
งต่อไปนี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
บัง้คับ วันที่ 19 ธันวาคม 2561)
การกัำนคัเงิญน ดังต่อไปนี้
โดยมีส1.าระส�

1. การกันเงิน
1) กรณีกอ่ หนีผ้ กู พันแล้ว เป็นอ�ำนาจผูบ้ ริหารท้องถิน่ กันครัง้ เดียวแล้ว
เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกิน 1 ปีหรือตามข้อผูกพัน
2) กรณียังไม่ก่อหนี้เฉพาะค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอ�ำนาจ
ของสภา ได้ก่อหนี้แล้วให้เบิกจ่ายตามข้อผูกพัน

1) กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่นกันครั้งเดียวแล้วเบิกจ่ายในปี
ถัดไปได้อีกไม่เกิน 1 ปีหรือตามข้อผูกพัน
กฎหมาย
ยบา งเป็
และคู
ือที่เกี่ยวข้อง
ิ น และสิ่ งระเบี
ก่ อ สร้
น อ่มานาจของสภา
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regulations and handbooks
ได้ก่อหนี้แล้วให้เบิกจ่ายตามข้อผูกพัน
2. ปรับลดเงินทุนสารองเงินสะสมจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 15
3. ก่อนนใช้
นสะสมนให้สะสมจากร้
กันเป็นค่าใช้จอ่ายละ
ยด้านบุ25
คลากร
ยกว่า 15
3 เดือน และเป็น
2. ปรับลดเงิ
ทุนจ่าส�ยเงิำรองเงิ
เป็นไม่ร้นอ้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และสาธารณภัย ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. ก่อนใช้จ่ายเงินสะสม ให้กันเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า
4. ให้ส่งงบแสดงฐานะการเงินให้ กค. ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการ
3
เดื
อ
น
และเป็
นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และสาธารณภัย ร้อยละ 10
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
4. ให้สง่ งบแสดงฐานะการเงินให้กระทรวงการคลังด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561

4.2.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบีมกราคม
ยบกระทรวงมหาดไทยว่
(มีผลใช้บังคับ4.2.14
วันที่ 18
2562) าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์
กรปกครองส่
บที่ ้2) พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 18 มกราคม 2562)
โดยมี
สาระส�ำวคันท้ญองถิดัง่นต่(ฉบั
อไปนี
ดังต่อไปนี้
กรณีทดดยมี
ี่ 1 สเดิาระส
ม าคัช่วญยเหลื
อประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ 3 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 เดิม ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ 3 กรณี ได้แก่ ด้านสาธารณภัย ด้าน
ด้านสาธารณภัย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านควบคุมโรคติดต่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก้ไขเพิด้า่มนควบคุ
เติม ด้มดรคติ
านเกษตรกรผู
้มีรายได้น้อย ให้สามารถช่วยเหลือในการ
ดต่อ
(1) จัดหาหรื
ปรั่มบเติปรุ
งน�้ำเพื้มีร่อายได้
การเกษตร
แก้ไอขเพิ
ม ด้งาแหล่
นเกษตรกรผู
น้อย ให้สามารถช่วยเหลือในการ
อปรัเครื
บปรุ่องแหล่
าเพื่อ่องใช้
การเกษตร
(2) สนับสนุ(1)นจัอุดปหาหรื
กรณ์
งมืองน้เครื
ปรับปรุงแหล่งน�้ำ
(2) สนับวสนุ
นอุปกรณ์
อเครื่อ่อสนั
งใช้ปบรัสนุ
บปรุนงแหล่
งน้า
(3) ประสานหน่
ยงานที
่เกี่ยเครืวข้่องมืองเพื
ด้านการเกษตร
่อสนับสนุนด้านการเกษตร
(4) ค่าใช้จ(3)่ายจ่ประสานหน่
ายอื่น ๆวยงานที
ที่เกี่ย่เกีวข้่ยวข้อองงเพืตามที
่ มท.ก�ำหนด
(4) ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ มท.กาหนด
กรณีที่ 2 เดิม ไฟไหม้บ้านหลังเดียว สามารถช่วยเหลือด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ในอัตราครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท และช่วยติดต่อกัน
ได้ไม่กิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ

กรณีท่ี 2 เดิม ไฟไหม้บ้านหลังเดียว สามารถช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ระเบียบวและคู
ือที่เกี่ยวข้อง
ชีวิต ในอัตราครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันส่ได้วนที
ไม่ก่ ิน4 กฎหมาย
3 ครั้งต่อครอบครั
ต่อปีง่มบประมาณ
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แก้ไขใหม่ ไฟไหม้บ้านหลังเดียว ให้สามารถช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนา
4.2.15
ระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทยว่
ด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
คุณภาพชีวิต ในอัตราตามหลักเกณฑ์
ที่ กค.
กาหนด (ไม่เกินหลังละา33,000
บาท)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
แก้ไดดยมี
ขใหม่
นหลั
สาระสไฟไหม้
าคัญ ดังบ
ต่อ้ าไปนี
้ ง เดี ย ว ให้ ส ามารถ
ช่วยเหลือด้านส่
งเสริมและพัอบต.
ฒนาคุ
ณภาพชี
1. เทศบาลและ
อาจจั
ด สวั ส ดิ วภิตาพสัในอั
ต ว์ ไ ด้ตตรา
ามความจ าเป็ น และเหมาะสม
ตามหลั
งก�ำหนด (ไม่เกินหลังละ
ดดยสามารถเบิ
กค่ากใช้เกณฑ์
จ่ายได้ ทดัี่กงนีระทรวงการคลั
้
33,000 บาท) (1) ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์
(2) ค่าอาหาร
4.2.15
าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
(3) ค่ระเบี
าทาหมัยบกระทรวงมหาดไทยว่
น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4)
พ.ศ.ค่า2562
(มีผลใช้บังคับ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
เวชกรรม
4.2.15 ระเบีดดยมี
ยบกระทรวงมหาดไทยว่
าคัญนดัิจงฉัต่ยอไปนี้ าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
(5)สาระส
ค่าตรวจวิ
ขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิๆน่ ทีพ.ศ.
2562 (มีผภลใช้
บงั ว์คัไ ด้บตดวัามความจ
นที่ 1 กุมภาพั
นนธ์ ค่2562)
1. (6)
เทศบาลและ
อาจจั
าพสั
และเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายอื่นอบต.
่จาเป็
นหรืดอสวัเกีส่ยดิวเนื
่องกับตการจั
สวัสดิภาพสัาเป็
ตว์นเช่
าอุปกรณ์
ดดยสามารถเบิ
ก
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยได้
ดั
ง
นี
้
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
บังคับสัตว์
(1) ค่าก่อสร้าองสถานสงเคราะห์
1. เทศบาลและองค์
กอบต.
ารบริอาจร้
หารส่
วนต�ำอบจ.
บล อาจจั
สวัสดิภาพสั
ตว์นได้ว่าตจะเป็
าม น
2. เทศบาลหรื
อ งขอให้
ดาเนิ นดการแทนได้
หากเห็
(2)
ค่
า
อาหาร
ประดยชน์ความจ�
แก่ประชาชนมากกว่
า หรือ อบจ.อาจอุ
ดหนุนเงินให้เทศบาลหรื
ำเป็นและเหมาะสม
โดยสามารถเบิ
กค่าใช้จอ ่าอบต.
ยได้ดดัาเนิงนีน้การได้
(3) ค่าทาหมัน
(1) ค่า(4)ก่อค่สร้
างสถานสงเคราะห์
าเวชกรรม
(2) ค่า(5)อาหาร
ค่าตรวจวินิจฉัย
(3) ค่า(6)ท�ำค่หมั
าใช้นจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ค่าอุปกรณ์
บังคับสัตว์
(4) ค่าเวชกรรม
(5) 2.ค่าเทศบาลหรื
ตรวจวินิจอฉัอบต.
ย อาจร้องขอให้ อบจ. ดาเนินการแทนได้ หากเห็นว่าจะเป็ น
ประดยชน์แก่ประชาชนมากกว่า หรือ อบจ.อาจอุดหนุนเงินให้เทศบาลหรือ อบต. ดาเนินการได้

(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�ำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์
เช่น ค่าอุปกรณ์บังคับสัตว์
2. เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบลอาจร้องขอให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ด�ำเนินการแทนได้ หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจอุดหนุนเงินให้เทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลด�ำเนินการได้
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4.2.16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยรายจ่ายเกี่ยวกั บทุน การศึกษาสาหรั บ
นักศึกษา
และการให้ระเบี
ความช่
วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่
วนท้อางถิยเกี
่น พ.ศ.
ผลใช้บกังคัษา
บ วันที่
4.2.16
ยบกระทรวงมหาดไทยว่
าด้วยรายจ่
่ยวกั2561
บทุน(มีการศึ
8 กุมภาพันธ์ 2562)
ส�ำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครอง
ดดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561
(มีผลใช้บังคับาวัยสนาหรั
ที่ 8บเป็กุมนภาพั
นธ์ก2562)
1. อปท.
ตั้ ง งบประมาณรายจ่
ทุ น การศึ
ษาฯ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ย ากจนหรื อ
สาระส�
ำคัญ ดัจริงงต่ในปี
อไปนี
้
ผู้ด้อยดอกาส ไม่เโดยมี
กินอัตราส่
วนของรายได้
งบประมาณที
่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้
1. องค์ ก รปกครองส่
ตั้ ง งบประมาณรายจ่
ำ หรั3 บแต่เป็
(1) รายได้ไวม่เนท้
กิน อ
50งถิล้า่ นนบาท
ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินาร้ยส�
อยละ
ไม่เนกิน 1
ล้านบาททุนการศึกษาฯ ซึง่ เป็นผูย้ ากจนหรือผูด
้ อ้ ยโอกาส ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริง
(2)
รายได้
จ
ริ
ง
เกิ
น
50
านบาท
น 200 ล้ดัางนบาท
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดล้หนุ
นที่รแต่ัฐจัไม่ดเกิสรรให้
นี้ ตั้งงบประมาณได้ ไม่

(1) รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้
ไม่เกินร้อยละ 3 แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
(2) รายได้จริงเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200
ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกิน
3 ล้านบาท

เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท

4.2.17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำประกันภัยทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับ วันที่ 26 มีนาคม 2562)
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะจั ด ท� ำ ประกั น ภั ย ต้ อ งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ห ากเกิ ด
ความเสียหายแล้ว อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
4.2.17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร
ของบุ
ค
คลอื
น
่
หรื
อสาธารณชนเป็
หรื2562)
อเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บังคับ วัน
นทีวงกว้
่ 26 มีานงาคม
2. รถราชการที
่จะท�
นภั้ ยภาคสมัครใจ ต้องเป็นรถยนต์ส่วนกลาง
ดดยมีสาระส
าคัญำประกั
ดังต่อไปนี
ขององค์กรปกครองส่
งถิด่นทาประกั
ในเขตพื
่ 3นจัทรังหวั
1. ทรัพย์วสนท้
ินที่จอะจั
นภัย้นต้อทีงเป็
พย์สดินชายแดนภาคใต้
ที่หากเกิดความเสีย หายแล้ว อาจ
ส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือสาธารณชนเป็นวงกว้าง หรือเป็นทรัพย์สินที่
มีมูลค่าสูง
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3. อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา หรือรถยนต์สว่ นกลางทีม่ ลี กั ษณะการใช้งาน
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางตามปกติ
อเมื่อเกิด่จะท
อุบาประกั
ัติเหตุนแภัยล้ภาคสมั
วมีโอกาสเสี
ยหาย
ส่งสผลกระทบต่
อชีวในเขต
ิตและทรัพย์สิน
2.หรืรถราชการที
ครใจ ต้องเป็
นรถยนต์
่วนกลางของ อปท.
ของบุ
คคลอื
ในวงกว้
อจ�ำคนวนมาก
นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ
3. อ่น่จาเภอของจั
สงขลา
หรื
่วนกลางที
่มีลักษณะการใช้
านที่
2. รถราชการที
ะท
าประกังนาหวั
ภังหรื
ยดภาคสมั
รใจอรถยนต์
ต้องเป็นสรถยนต์
ส่วนกลางของ
อปท.งในเขต
ให้เ่ กิ3ดจัความเสี
่ยงในการเกิดอุบและ
ัต4.
ิเหตุรายการครุ
ากกว่ารถยนต์
นกลางตามปกติ
เมื่อเกินดภัอุ่มยบีลัตได้
หตุ
วมีดครุ
อกาส
นที
งหวัดชายแดนภาคใต้
3.ได้อมาเภอของจั
หรือรถยนต์
่อวนกลางที
กิเษณะการใช้
งานที
ภงณ
ั หวัฑ์สดท่วสงขลา
สี่ ามารถจั
ดท�ำหรืสประกั
แก่แล้(1)
ภณ
ั ่ ฑ์กอ่ สร้าง
ยหาย
ผลกระทบต่
อชี(2)
วิตและทรั
คคลอื
่นในวงกว้
าการแพทย์
งหรือจานวนมาก
อให้เกิส่ดงความเสี
่ยงในการเกิ
ดครุ
อุบภัตพัณ
ิเย์หตุสฑ์ินไวด้ของบุ
ารถยนต์
หรือครุ
เมื่อภเกิัณดฑ์
อุบโัตรงงาน
ิเหตุแล้วมีดอกาส
ิทมากกว่
ยาศาสตร์
หสรื่วอนกลางตามปกติ
(3)
สียหาย ส่งผลกระทบต่อ4.ชีวรายการครุ
ิตและทรั
คคลอื
างหรื
านวนมาก
ทอี่สสร้
ามารถจั
าประกั
นภัอยจได้
แดก่ท�(1)
ครุภัณฑ์นกภั่อยสร้ได้
าง ต(2)้ อครุ
5.พย์สิภส่ัณงินก่ฑ์ของบุ
า งที่นดในวงกว้
่ สทามารถขอจั
ำ ประกั
งเป็ภัณนฑ์อาคารหรื อ
ยาศาสตร์หรือการแพทย์4.(3)รายการครุ
ครุภัณฑ์ดภรงงาน
ัณฑ์ที่สามารถจัดทาประกันภัย ได้แก่ (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (2) ครุภัณฑ์
สิ่งปลูกสร้างซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นดินและยึดติดเป็นอันเดียวกับพื้นดินนั้น ยกเว้น
ทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5. สิ(3)
่งก่อครุสร้ภาัณงทีฑ์ด่สรงงาน
ามารถขอจัดทาประกัน ภัยได้ต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งสร้าง
อาคารส�
ำ
นั
ก
งานหรื
ออาคารที
่ทน�ำานั
งอาคารประกอบอื
่น่งสร้ทีา่ใงช้ประโยชน์
บนพื้นดินและยึ ดติดเป็5.
นอัสิน่งเดีก่อยสร้
วกัาบงทีพื้น่สามารถขอจั
ดินนั้น ยกเว้
อาคารส
่ทอาการ
อาคาร
ดทนาประกั
ภัการ
ยกได้งานหรื
ต้อรวมถึ
งเป็อนอาคารที
อาคารหรื
สิ่งปลูรวมถึ
กสร้างงซึ
่องและบ้
าราชการ
ะกอบอื้น่นดิทีน่ใช้และยึ
ประดยชน์
ตต่่ออนเนือัเนื
่อนงและบ้
นบนพื
ดติดเป็
เดี
ย วกัาบนพั
พื้นกาดิข้นพั
นาราชการ
นั้นกข้ยกเว้
นอาคารสานักงานหรืออาคารที่ทาการ รวมถึงอาคาร

ระกอบอื่นที่ใช้ประดยชน์ต่อเนื่องและบ้านพักข้าราชการ

1.18 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า เช่ า บ้ า นของข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
บับที่ 4) พ.ศ. 2562 (มี4.2.18
ผ1.18
ลใช้บระเบี
ังคับ วัยนบกระทรวงมหาดไทยว่
ที่ 26 มียนบกระทรวงมหาดไทยว่
าคม 2562) า ด้ ว ยค่ า เช่ า บ้ า นของข้
นท้ อ งถิ่ น าราชการ
ระเบี
าด้วยค่าราชการส่
าเช่าบ้าวนของข้
ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (มีดดยมี
ผลใช้สาระส
บังคับาคัวัญนทีคื่ อ26ปรัมีบนาคม
บัญชี2562)
อัตราค่าเช่าบ้านให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่า
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 26 มีนาคม 2562)
นข้าราชการ
ดดยมีสาระสาคัญ คือ ปรับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่า
โดยมี ส าระส� ำ คั ญ คื อ ปรั บ บั ญ ชี อั ต ราค่ า เช่ า บ้ า นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
านข้าราชการ

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

4.3 การจัดทาคู่มือเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 การจั
ดทกฎหมายที
าคู่มือเพื่อ่เการบริ
กรปกครองส่
วนท้องถิ
่นอย่
ประสิอทหารื
ธิภอาพ
4.3.1
กี่ยวข้อหงกัารงานขององค์
บการปฏิบัติงานขององค์
กรปกครองส่
วนท้
องถิา่นงมีและข้

กฎหมายที
่เกี่ยาปี
วข้อ2562
งกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือ
ยวกับการปฏิบัต4.3.1
ิตามกฎหมาย
ประจ
กี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจาปี 2562
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4.3 การจัดทำ�คู่มือเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
4.3 การจัดทาคู่มือเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจาปี 2562

4.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ประจ�ำปี 2562

4.3.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

4.3.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

4.3.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

4.3.3 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่
่น และการเพิ่มข้อดมูตัล้งในระบบสารสนเทศทางการศึ
กเล็กก
4.3.3 คู่มวคู
ือนท้
การตรวจรายงานการจั
การย้าย/รวม
่ยนชืน่อย์ศูพนัฒย์พนาเด็
ัฒนาเด็
4.3.3
่มอืองถิการตรวจรายงานการจั
ดตั้งยุบเลิก และเปลีกษาศู
ขององค์
กรปกครองส่
วนท้วอนท้
งถิอ่นงถิ(CCIS)
เล็
กขององค์
กรปกครองส่
่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS)

4.3.4 คู่มือการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็4.3.4
จพระเทพรั
ตนราชสุ
าฯ สยามบรมราชกุ
ารี่นกรมส่
งเสริมการปกครองท้
องถิช่นอัน(อพ.สธ.-สถ.)
คู่มือการด
าเนินดงานฐานทรั
พยากรท้อมงถิ
โครงการอนุ
รักษ์พันธุกรรมพื
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)
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4.3.4 คู่มือการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)

4.3.4 คู่มือการด�ำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)
4.3.5 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

4.3.5 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ

สถานสงเคราะห์สัตว์

ส่วนที่ 5

รายงานการเงิน

Section 5

Financial Statement

ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน
Financial Statement
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

6

688,049,707.65

789,284,840.29

ลูกหนี้ระยะสั้น

7

52,386,361.53

78,817,650.13

ลูกหนี้เงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะสั้น

8

-

463,160.57

11,908,596.71

11,881,212.06

7,361.87

8,183.09

752,352,027.76

880,455,046.14

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

386,428,609.60

392,707,717.08

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

11

53,479,770.82

34,546,349.55

-

494,718.94

439,908,380.42

427,748,785.57

1,192,260,408.18

1,308,203,831.71

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น

12

138,618,511.20

171,531,707.35

เจ้าหนี้เงินโอนและ
รายการอุดหนุนระยะสั้น

13

583,197,495.64

726,129,720.26

เงินรับฝากระยะสั้น

14

55,397,701.94

46,341,152.12

350.00

3,620.00

777,214,058.78

944,006,199.73

5,773,882.40

8,530,832.53

เงินทดรองราชการ
รับจากคลังระยะยาว

2,620,000.00

2,620,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

8,393,882.40

11,150,832.53

รวมหนี้สิน

785,607,941.18

955,157,032.26

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

406,652,467.00

353,046,799.45

27,705,081.99

27,705,081.99

378,947,385.01

325,341,717.46

406,652,467.00

353,046,799.45

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะยาว

15

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
Statement of Financial Performance
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้จากงบประมาณ

16

255,644,204,391.38

230,075,241,854.69

รายได้จากการอุดหนุน
และบริจาค

17

3,018,296.45

2,757,999.76

รายได้อื่น

18

102,409,010.52

13,760,024.77

255,749,631,698.35

230,091,759,879.22

รายได้

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

19

1,650,077,492.54

1,627,861,689.91

ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

20

381,539,428.63

327,081,988.96

ค่าตอบแทน

21

7,952,688.50

5,026,982.50

ค่าใช้สอย

22

606,874,855.25

899,129,366.18

ค่าวัสดุ

23

111,843,913.82

91,389,796.59

ค่าสาธารณูปโภค

24

58,879,508.56

57,278,137.45

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำ�หน่าย

25

122,429,978.18

96,739,237.20

ค่าใช้จ่ายจากการ
อุดหนุนและบริจาค

26

252,789,278,769.24

227,005,071,390.96

ค่าใช้จ่ายอื่น

27

19,941,549.75

6,780,931.40

255,748,818,184.47

230,116,359,521.15

813,513.88

(24,599,641.93)

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น ส่ ว นราชการที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจส�ำคัญ
ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้
ค�ำปรึกษา แนะน�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
ทั้งนี้ อ�ำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
หน่วยงานมีสถานที่ตั้งหลักอยู่ที่ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพ 10300 และมีส�ำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน 254,882,593,600 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน
241,162,880,800 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน จ�ำนวน 223,578,900 บาท
และงบประจ�ำ จ�ำนวน 254,659,014,700 บาท เพื่อใช้ในแผนงานต่างๆ ดังนี้
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
2 แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- โครงการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา
4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
- โครงการพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น
6 แผนงานบูรณาการขับเคลือ
่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
- โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม
- โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
1
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- โครงการยกระดับคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนือ่ งในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน�้ำโขง-สุขภาพ
- โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและ
เมืองชายแดนภาคเหนือ
11 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) เชิงรุก
- โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
- โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
10
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- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิง่ ปฏิกลู และขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้
สังกัดจ�ำนวน 76 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และมีหน่วยเบิกจ่าย
ในส่วนกลางจ�ำนวน 1 แห่ง รวมมีหน่วยเบิกจ่ายเป็นจ�ำนวน 77 แห่ง โดยรับผิด
ชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน
และไม่มีการจัดท�ำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
จึงได้น�ำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำ�รายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้ได้จัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�ำหนดและประกาศใช้ โดยแสดงรายการ
ในรายงานการเงินตามรูปแบบการน�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวั น ที่
15 สิงหาคม 2561 ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
รายงานการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผย
เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
รายงานการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหน่วย
งานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้น
ทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้สังกัดกรม
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หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้งวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการ
แลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562
ฝ่ า ยบริ ห ารก� ำ ลั ง อยู ่ ร ะหว่ า งประเมิ น ผลกระทบของการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานฉบับดังกล่าว

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่ น่วยงานได้รบั จากรัฐบาลเพือ่ ทดรอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมตั ิ และต้องคืนให้รฐั บาลเมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการใช้เงินแสดงไว้เป็นเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการ
รับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง
ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนด ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น
เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน
แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1
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วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงาน
มีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะ
คงทนถาวร แสดงตามราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ โดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน
4.2

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ที่ ดิ น แสดงตามราคาทุ น เฉพาะที่ ดิ น ที่ ห น่ ว ยงานมี ก รรมสิ ท ธิ์
ส�ำหรับที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงอาคาร ทัง้ อาคารและ
สิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงาน มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้
ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงานแสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะ
รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์ อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการ
ต่อเติมหรือปรับปรุงซึง่ ท�ำให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์ ตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการ
ซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
4.3
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- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0803/ว 2391 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
โดยได้ก�ำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารถาวร
15 - 30
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
10
สิ่งปลูกสร้างถาวร
20
สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว10
ปี
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
2-8
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
8
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6 - 15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4-5
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5
ครุภัณฑ์การเกษตร
2-5
ครุภัณฑ์โรงงาน
2-5
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2-5
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
6
ครุภัณฑ์การศึกษา
4
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ
4
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์
4
ครุภัณฑ์อาวุธ
9
ครุภัณฑ์สนาม
4
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

167

ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน
Financial Statement

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้
เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ ซึ่งจ�ำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน
เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ ระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0803/ว 2391 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
โดยได้ก�ำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้
4.4

ถนนคอนกรีต
17 ปี
ถนนลาดยาง
8 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
40 ปี
เขื่อนดิน
40 ปี
เขื่อนปูน
70 ปี
อ่างเก็บน�้ำ
65 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่า
ต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปแสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก
ราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดง
ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดย
ประมาณ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประมาณอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ ดังนี้
4.5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4 ปี
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รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้ ร อการรั บ รู ้ ร ะยะยาว เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์
รับบริจาคโดยมีผมู้ อบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน รวมทัง้ การได้รบั เงินสด
ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้เงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์
ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
4.6

รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงิน
เข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมือ่ อนุมตั จิ า่ ยเงินให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินแล้วในกรณีเป็นการจ่าย
ตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหัก
ผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนิน
งานทางการเงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณทีข่ อเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิก
เกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดง
ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.7
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รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล รับรู้เมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้
จ่ายเงินกู้ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือรับรู้เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจากแหล่ง
เงินกู้ กรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้กับเจ้าหนี้
4.8

รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงิน
นอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�ำส่ง
คลังไม่ตอ้ งแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.9

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วย
งานภาครัฐรับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงิน ยกเว้นในกรณีทมี่ เี งือ่ นไขเป็นข้อจ�ำกัดทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาค เป็นสินทรัพย์ที่ให้
ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น เกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
4.10
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หมายเหตุ 5 ข้อคลาดเคลื่อนในงบการเงิน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการที่แสดงในรายงานการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท�ำมาจากข้อมูลในระบบ GFMIS ซึ่งยังคงมีข้อคลาดเคลื่อนในรายการบัญชี
ที่เกิดจากการท�ำรายการของส่วนราชการอื่น เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานเพือ่ ยืนยันความถูกต้องของยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ดังนี้
- บัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการรับและน�ำส่งเงินแทนกัน กรณีจัดเก็บ
รายได้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยส่งเงินผ่านเข้าบัญชีเงินฝากคลังของ
หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สงั กัด (ส่วนภูมภิ าค) จากการบันทึกข้อมูลของกรมการขนส่ง
ทางบก/ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และส�ำนักงาน
สรรพากรพื้นที่/สาขา ในรหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910, 00933, 10933 และ
20933 ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเจ้าหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกและ
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด ได้เริ่มโอนเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง ซึ่งจะไม่บันทึกข้อมูลผ่านส�ำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จึงไม่มีรายการรับเงินฝากคลังดังกล่าวอีก
แต่หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด (ส่วนภูมิภาค) ยังคงมียอดเงินฝากคลังดังกล่าว
คงเหลืออยูใ่ นระบบฯ (ด้านเครดิต) ซึง่ เกิดจากการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชี
ย้อนหลังของปีงบประมาณก่อน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกรายการ
ไม่ครบถ้วน หรือบันทึกรายการซ�้ำ
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- บัญชีที่มียอดคงเหลือผิดดุลทางบัญชี (ด้านเครดิต) ซึ่งพบในหน่วย
เบิกจ่ายภายใต้สังกัด (ส่วนภูมิภาค) จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บัญชีเงินฝากคลัง
ในรหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 ประเภทเงินฝากภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
รวมจ�ำนวนเงิน 24,292,773.74 บาท เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างรอการผ่อนส่ง
คืนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำเงินส่งคืนคลังต่อไป

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
2562
เงินสดในมือ

2561
57.73

57,555.14

2,620,000.00

2,620,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน

64,662,552.92

81,399,737.44

เงินฝากประจำ�ทีม่ กำี �หนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน

29,567,113.64

10,112,681.48

เงินฝากคลัง

591,199,983.36

695,094,866.23

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

688,049,707.65

789,284,840.29

เงินทดรองราชการ

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้
เพื่อใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว
รวมถึงส่วนทีห่ น่วยงานได้รบั ไว้เพือ่ รอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบ
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กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง
เมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีงบประมาณประกอบด้วย
เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบส�ำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิก
ชดเชย
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้
ข้อก�ำหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการ
ใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)
2562
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

2561

3,666,862.80

4,835,356.50

125,080.00

200,000.00

รายได้ค้างรับ

48,594,418.73

73,782,293.63

รวมลูกหนี้ระยะสั้น

52,386,361.53

78,817,650.13

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้
เงินยืม

ยังไม่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระและการส่ง
ใช้ใบสำ�คัญ

ถึงกำ�หนดชำ�ระ
และการส่งใช้
ใบสำ�คัญ

เกินกำ�หนดชำ�ระ
และการส่งใช้
ใบสำ�คัญ

รวม

2562

3,452,023.80

-

339,919.00

3,791,942.80

2561

4,750,516.50

-

284,840.00

5,035,356.50
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หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2562

2561

ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน

-

463,160.57

รวมลูกหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน
้

-

463,160.57

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
2562

2561

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

7,361.87

8,183.09

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7,361.87

8,183.09

หมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
2562
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม-อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภัณฑ์

2561
-

-

85,349,257.42

96,919,257.42

(33,495,026.94)

(31,995,567.79)

51,854,230.48

64,923,689.63

1,009,156,146.02

917,772,436.46
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(หน่วย : บาท)

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

2562

2561

(683,901,966.90)

(616,315,409.01)

325,254,179.12

301,457,027.45

9,320,200.00

26,327,000.00

386,428,609.60

392,707,717.08

รายการที่ ดิ น ขึ้ น ทะเบี ย นที่ ร าชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลขทะเบี ย น ที่ ปท.757
ตามโฉนดที่ดิน จำ�นวน 12 ฉบับ
จำ�นวนเนื้อที่ ไร่-งาน-ตารางวา
1. โฉนดเลขที่ 129316

8-0-09.7

2. โฉนดเลขที่ 129319

2-2-58

3. โฉนดเลขที่ 129317

0-0-22.9

4. โฉนดเลขที่ 129313

4-1-08.9

5. โฉนดเลขที่ 129310

2-0-29.5

6. โฉนดเลขที่ 129314

1-2-37

7. โฉนดเลขที่ 35857

2-0-73

8. โฉนดเลขที่ 35858

2-0-73

9. โฉนดเลขที่ 35859

2-0-73

10. โฉนดเลขที่ 35860

2-0-73

11. โฉนดเลขที่ 35861

2-0-73

12. โฉนดเลขที่ 67960

2-0-73
31-3-04
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หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(หน่วย : บาท)
2562
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2561

58,833,724.54

36,956,474.82

(28,575,895.52)

(17,675,856.39)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ

30,257,829.02

19,280,618.43

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

54,932,500.00

40,860,500.00

หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม - สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

(31,710,558.20)

(25,594,768.88)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-สุทธิ

23,221,941.80

15,265,731.12

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

53,479,770.82

34,546,349.55

หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม-โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)
2562
เจ้าหนี้การค้า

2561

68,055,217.61

51,743,157.12

1,329,607.13

2,892,399.85

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

69,233,686.46

116,896,150.38

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

138,618,511.20

171,531,707.35

เจ้าหนี้อื่น
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หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2562
เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง
รวมเจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน
้

2561

582,379,311.30

725,872,392.15

818,184.34

257,328.11

583,197,495.64

726,129,720.26

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย : บาท)
2562
เงินรับฝากอื่น

2561

43,916,939.29

34,118,166.83

247,000.00

247,000.00

เงินประกันอื่น

11,233,762.65

11,975,985.29

รวมเงินรับฝากระยะสั้น

55,397,701.94

46,341,152.12

เงินประกันสัญญา

หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
(หน่วย : บาท)
2562

2561

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

5,773,882.40

8,530,832.53

รวมเจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

5,773,882.40

8,530,832.53
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หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)
2562

2561

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร

1,347,323,140.71

1,325,336,048.36

รายได้จากงบดำ�เนินงาน

755,424,292.40

762,553,980.39

รายได้จากงบลงทุน

193,453,009.30

128,279,418.55

241,702,140,929.49

225,041,230,552.54

11,675,928,268.48

2,564,507,453.30

15,430,984.80

294,178,493.92

(45,496,233.80)

(40,844,092.37)

255,644,204,391.38

230,075,241,854.69

รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ

หมายเหตุ 17 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย : บาท)
2562
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ�เนินงาน
จากหน่วยงานภาครัฐ

2561

218,000.00

87.42

รายได้จากการบริจาค

2,800,296.45

2,757,912.34

รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

3,018,296.45

2,757,999.76
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หมายเหตุ 18 รายได้อื่น

(หน่วย : บาท)
2562
รายได้อื่น

2561

102,332,824.00

13,789,960.00

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง

2,275,244,648.47

2,231,060,188.05

หัก ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินนอกงบประมาณให้ บก.

(2,275,168,461.95)

(2,231,090,123.28)

76,186.52

29,935.23

102,409,010.52

13,760,024.77

รายการปรับเงินฝากคลัง

รวมรายได้อื่น

หมายเหตุ 19 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย : บาท)

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.

2562

2561

1,315,888,164.87

1,291,774,174.56

42,497,717.67

56,570,277.11

1,745,040.00

1,652,340.00

37,020,800.21

37,202,176.93

103,505,805.77

103,008,544.89

11,854,774.50

17,731,926.47

1,035,330.39

351,016.69

19,571,265.98

18,588,738.57
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(หน่วย : บาท)
2562

2561

เงินสมทบ กบข.

29,348,867.90

27,863,647.76

เงินสมทบ กสจ.

42,165.00

39,951.00

1,394,305.00

1,401,962.00

58,528.00

-

85,416,362.25

70,786,803.94

698,365.00

890,129.99

1,650,077,492.54

1,627,861,689.91

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ 20 ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
(หน่วย : บาท)
2562
บำ�นาญ

2561

282,193,814.03

238,678,174.54

10,648,725.28

10,667,038.10

บำ�เหน็จ

3,256,409.20

2,403,975.20

บำ�เหน็จตกทอด

11,823,010.70

6,558,601.63

บำ�เหน็จดำ�รงชีพ

34,117,152.30

32,084,121.90

ค่ารักษาพยาบาล

37,509,409.75

35,047,021.64

1,557,153.75

1,199,622.50

433,753.62

443,433.45

381,539,428.63

327,081,988.96

เงินช่วยค่าครองชีพ

เงินช่วยการศึกษาบุตร
บำ�เหน็จบำ�นาญอื่น
รวมค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
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หมายเหตุ 21 ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)
2562

2561

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน

7,952,688.50

5,026,982.50

รวมค่าตอบแทน

7,952,688.50

5,026,982.50

หมายเหตุ 22 ค่าใช้สอย
(หน่วย : บาท)
2562

2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

72,941,393.62

76,472,394.80

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

70,317,590.59

73,913,171.28

ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา

17,159,195.09

15,775,751.84

215,551,243.92

310,900,185.50

496,759.00

521,270.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา

12,482,162.20

273,840,427.33

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

96,730,730.64

84,581,728.25

ค่าเช่า

45,349,799.24

43,220,955.26

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

48,352,937.77

814,909.37

ค่าประชาสัมพันธ์

22,927,755.85

14,971,281.00

4,565,287.33

4,117,291.55

606,874,855.25

899,129,366.18

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย
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หมายเหตุ 23 ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)
2562
ค่าวัสดุ
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวมค่าวัสดุ

2561

80,241,866.63

76,360,021.08

9,886,339.57

11,263,396.16

21,715,707.62

3,766,379.35

111,843,913.82

91,389,796.59

หมายเหตุ 24 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย : บาท)
2562
ค่าไฟฟ้า

2561

28,491,092.73

26,877,749.19

550,299.51

651,884.15

ค่าโทรศัพท์

12,578,851.09

12,489,635.44

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

17,259,265.23

17,258,868.67

รวมค่าสาธารณูปโภค

58,879,508.56

57,278,137.45

ค่าน�้ำประปา

ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน
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หมายเหตุ 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

(หน่วย : บาท)
2562
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

2561

3,640,512.55

3,181,224.39

101,773,637.18

83,434,061.54

17,015,828.45

10,123,951.27

122,429,978.18

96,739,237.20

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย : บาท)
2562

2561

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ

46,284,300.00

-

231,777,770,980.00

209,735,123,882.68

46,349,265.00

160,692,217.78

231,870,404,545.00

209,895,816,100.46

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.

20,918,874,224.24

17,109,255,290.50

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน

20,918,874,224.24

17,109,255,290.50

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

252,789,278,769.24

227,005,071,390.96

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน - อปท.
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน

ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน
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หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)
2562
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์

2561

14,838,205.24

241,749.89

3,592,020.00

6,895,197.25

ค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง

2,329,500,061.62

2,330,010,447.58

หัก รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงิน นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

(2,327,988,737.11)

(2,330,366,463.32)

1,511,324.51

(356,015.74)

19,941,549.75

6,780,931.40

ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการปรับเงินฝากคลัง

รวมค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ 28 รายได้แผ่นดิน-ภาษี
(หน่วย : บาท)
2562

2561

รายได้ภาษีอื่น
ภาษีลักษณะอนุญาต

1,000.00

2,120.00

รวมรายได้ภาษีอื่น

1,000.00

2,120.00

รวมรายได้แผ่นดิน-ภาษี

1,000.00

2,120.00

ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน
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หมายเหตุ 29 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

(หน่วย : บาท)
2562
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

2561

2,412,241.00

733,184.00

8,257.72

14,357.97

รายได้อื่น

1,341,624,516.54

1,000,894,310.72

รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

1,344,045,015.26

1,001,641,852.69

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี

28

1,000.00

2,120.00

รายได้แผ่นดินนอกจากภาษี

29

1,344,045,015.26

1,001,641,852.69

รวมรายได้แผ่นดินทีจ่ ด
ั เก็บ
หัก รายได้แผ่นดิน
ถอนคืนจากคลัง

1,344,046,015.26

1,001,643,972.69

(1,097,384.00)

(5,207,144.08)

รายได้แผ่นดินจัดสรร
ตามกฎหมาย

-

-

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ

1,342,948,631.26

996,436,828.61

รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง

(1,342,387,775.03)

(1,001,294,192.79)

รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

(560,856.23)

(4,857,364.18)

560,856.23

4,857,364.18

-

-

ปรับ รายได้แผ่นดิน
รอนำ�ส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

แม่น�้ำเจ้าพระยา

ถนนสามเสน

ตลาดเทเวศน์

ม. ราชภัฏสวนดุสิต

ถนนลูกหลวง

ถนนกรุงเกษม

ถนนอู่ทองใน

ถนนราชวิถี

ถนนศรีอยุธยา

กองบัญชาการตำ�รวจทางหลวง

ถนนนครปฐม

สถานีรถไฟยมราช

สถานีรถไฟหลวง
จิตรลัดดา

ถนนพระรามที่ 5

ลานพระบรมรูปทรงม้า

วังศุโขทัย

วัดเบญจมบพิตร

กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล

ถนนนครราชสีมา

ถนนพิษณุโลก

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ม. ราชภัฏ สวนสุนันทา

ท่าเรือวาสุกรี

ถนนศรีอยุธยา

สะพานกรุงธน (ซังฮี้)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รพ. สงฆ์
สน. พญาไท

ถนนพระรามที่ 6

รพ. รามาธิบดี

สถานีพญาไท

รพ. เดชา

สถานีอนุสาวรีย์
ชัยสมรรภูมิ

รพ. พระมงกุฏเกล้า

วิทยยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สำ�นักงานเขตรราชเทวี

วิทยยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

อนุสาวรีย์ชัยสมรรภูมิ

พระตำ�หนักจิตรดารโหฐาน

แผนที่ Map
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การเดินทาง
มากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขนส่งสาธารณะ
1. รถเมล์

ป้ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สาย 12 และ 56
ป้ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี
สาย 18, 19, 28, 108, 125, 510, 515, 539, 542 และเดินต่ออีก 8 นาที
ป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนสามเสน
สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 51, 64, 65, 66, 110, 505, 516 และ
เดินต่ออีก 10 นาที
2. รถไฟฟ้า BTS

จาก BTS สถานีอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ทางออก 3 ไปเกาะราชวิถี ต่อรถเมล์
สาย 12 ลงป้ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือต่อรถเมล์สาย 18, 28,
515, 539, 542 ลงป้ายมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ถนนราชวิถี และเดินต่ออีก 8 นาที
3. รถไฟฟ้ามหานคร MRT

จาก MRT สถานีสิรินธร ต่อรถเมล์สาย 56 ลงป้ายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือต่อรถเมล์สาย 28, 108, 110, 515 ลงป้ายมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ถนนราชวิถี และเดินต่ออีก 8 นาที
4. เรือด่วนเจ้าพระยา

เดินทางโดยเรือด่วนพิเศษธงส้ม เขียว และเหลือง ลงท่าเรือเทเวศน์
แล้วเดินอีก 15 นาที
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Traveling to the Department
of Local Administration
Public transportation
1. Bus

Bus stop: Department of Local Administration
Bus No.: 12 and 56
Bus stop: Suan Dusit University, Ratchawithi Road
Bus No.: 18, 19, 28, 108, 125, 510, 515, 539, 542 and walk
approximately 8 minutes
Bus stop: Suan Sunandha Rajabhat University, Sam Sen Road
Bus No.: 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 51, 64, 65, 66, 110, 505, 516
and walk approximately 10 minutes
2. BTS Skytrain

Access Victory Monument BTS Station (N3), take Exit 3
(Ratchawithi Side), take bus No.12 to Department of Local
Administration bus stop, or take bus No. 18, 28, 515, 539, 542
to Suan Dusit University, Ratchawithi Road bus stop and walk
approximately 8 minutes
3. Bangkok MRT

Access Sirindhorn MRT Station (BL06) and take bus No.56 to
Department of Local Administration bus stop, or take bus No. 28,
108, 110, 515 to Suan Dusit University, Ratchawithi Road bus stop
and walk approximately 8 minutes
4. Boat

Take Chao Phraya Express Boat (Orange, Green and Yellow
flag boat) to Thewet pier (15) and walk approximately 15 minutes
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เบอร์โทรศัพท์ภายใน
Contact us
ลำ�ดับ
No.

หน่วยงาน
Department

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax.

1

สำ�นักงานเลขานุการกรม (สล.)
Office of the Secretary

02-241-9000
0-2241-9014,
0-2241-9016

0-2241-9019

2

กองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
Personnel Division

02-241-9000
ต่อ 1202-8

0-2243-6637,
0-2241-9007

3

กองคลัง (กค.)
Finance Division

0-2241-9025

0-2241-9025

4

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (กม.)
Local Legal Affairs Division

0-2241-9000
ต่อ 5212-4

02-241-9036

5

กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น (ตบ.)
Local Audit Division

0-2241-9026

0-2241-5646

6

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.)
Local Information Technology
Center

0-2241-9004-5

0-2241-9002

7

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สบ.พถ.)
Local Personnel Development
Institution

0-2516-4080

0-2516-8050-2

8

สำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)
Local Finance Division

0-2241-9000
ต่อ 1503

0-2241-5516

9

สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
(สน.บถ.)
Local Personnel System Development
Division

0-2241-9000
ต่อ 4202-4

0-2241-9055
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ลำ�ดับ
No.

หน่วยงาน
Department

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax.

10

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
ท้องถิ่น (กพส.)
Local Administrative Development
Division

02-241-9000
ต่อ 2202-3

0-2243-1812

11

กลุ่มประสานการตรวชราชการกรม (กปต.)
Inspection Coordination Division

0-2243-2276

0-2243-2279

12

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)
Public Sector Development Division

0-2241-9000
ต่อ 1251-2

0-2241-9013

13

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.)
Internal Audit Division

0-2241-9028,
0-2241-9000
ต่อ 1312

0-2243-2269

14

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
Strategy and Planning Division

0-2241-9000
ต่อ 1421

0-2243-7533

15

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (กศ.)
Local Education Development
Division

0-2241-9021-3
ต่อ 102-106

0-2241-9021-3
ต่อ 103

16

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น (กต.)
Local Election Division

0-2241-9000
ต่อ 2361, 2362,
2363

0-2241-7223

17

กองสาธารณสุขท้องถิ่น (กสธ.)
Local Public Health Division

0-2241-7225

0-2241-7225

18

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กสว.)
Local Environment Division

0-2241-9000
ต่อ 2112-4

0-2241-2066
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ที่ปรึกษาในการจัดทำ�
หนังสือรายงานประจำ�ปี 2562
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายประยูร รัตนเสนีย์
นายสันติธร ยิ้มละมัย
นายทวี เสริมภักดีกุล
นายขจร ศรีชวโนทัย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะทำ�งาน

นายขจร ศรีชวโนทัย			
ประธานคณะท�ำงาน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น		
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น		
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
คณะท�ำงาน
เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้ออกแบบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล

ม.ล.กฤษณ์กมล กมลาศน์
นายกอบชาติ วิเชียรศรี		
นางสาวนิศรา ปานช้าง		
นายภูมิ ปฏิสันถาวร		
นายธนาคม ทิพย์สภาพกุล
นายสุริยา เปไธสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

