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ค ำน ำ 
************ 

 
เอกสารฉบับน้ี จัดท าขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้

การก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขับเคลื่อนนโยบาย 
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยรวบรวมข้อสั่งการ แนวทางและนโยบาย 
ท่ีมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนไว้   
และสามารถค้นหาหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยการสแกน QR CODE  
ในแต่ละเรื่องได้ด้วย 

การด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบาย 
ของรัฐบาลและภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” จะประสบผลส าเร็จ
ได้ด้วยการน าของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้น าสูงสุดของจังหวัดท่ีต้องเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
ราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิ่น ในการก ากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และให้ค าแนะน าแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท้ัง  76 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยภารกิจส า คัญต่างๆ มากมาย เช่น  
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการให้บริการ
สาธารณะในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน ตามวิสัยทัศน์ “องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายในปี 2565”  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ 
ในการน าไปเป็นข้อมูลประกอบการก ากับดูแล ปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

15 เมษายน 2562 
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1. สรุปข้อมูลการบริหารจัดการทรพัยากรน้ า 
การจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านท่ีไม่มีระบบประปา จ านวน 135 หมู่บ้าน ตามมติการประชุม

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ผลการด าเนินการ  
1. นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการ

ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ครั งที่ 4/ 2561 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จัดหาน ้าอุปโภคบริโภค ให้
ครบทั ง 170 หมู่บ้าน ภายในปี 2562 และให้ส้านักงบประมาณ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป โดยอยู่
ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ้านวน 135 หมู่บ้าน 21 จังหวัด  

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินขอให้จังหวัดด้าเนินการตรวจสอบยืนยันสถานะปัจจุบันของ
หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาแนวทางการจัดหาน ้าอุปโภค
บริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา โดยได้รับรายงานผลการด้าเนินการ ดังนี  

(1) ปัจจุบันหมู่บ้านมีระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ระบบประปาอื่นๆ ทดแทนแล้ว จ้านวน 23 หมู่บ้าน 
(2) ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาน ้าอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา

ตามความเหมาะสมศักยภาพของพื นที่แล้วเช่นขยายเขตระบบประปาต่อท่อล้าเลียงน ้าประปาจากหมู่บ้าน
ชุมชนใกล้เคียงจัดระบบกระจายน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติหรือแหล่งน ้าที่สร้างขึ นเองบาดาลผิวดินจัดสร้างถัง
เก็บน ้าและจัดตั งธนาคารน ้าประจ้าหมู่บ้านชุมชนจ้านวน 104 หมู่บ้าน 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอรับการสนับสนุนงบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปรับแผนการใช้งบประมาณประจ้าปี 2562 เพื่อด้าเนินการก่อสร้างระบบ ปลาหมู่บ้านจ้านวน 4 หมู่บ้าน  

(4) อยู่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบความเหมาะสมศักยภาพของพื นที่ 
เพื่อพิจารณาจัดหาน ้าอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาจ้านวน 4 หมู่บ้าน 

3. คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ในการประชุมครั งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
มอบหมายให้แก้ไขปัญหาหมู่บ้าน ที่ไม่มีระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ้านวน 135 หมู่บ้าน 21 จังหวัด  

(1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แก้ไข
ปัญหาหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาให้มีระบบประปาแล้ว จ้านวน 27 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม
สถานที่ก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนงบประมาณ จ้านวน 4 หมู่บ้าน คงเหลือหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน 
จ้านวน 104 หมู่บ้าน 

(2) หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จ้านวน 104 หมู่บ้าน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า สถานที่ก่อสร้างยัง
ไม่ได้รับอนุญาต ส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่สาธารณะประโยชน์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ สปก. หรือในเขตวัด ฯลฯ 
จ้านวน 15 จังหวัด 

  

ทั งนี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อมในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน             
เพื่อปรับแผนการใช้งบประมาณปี 2562 จ้านวน 42 หมู่บ้าน 
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รายชื่อจังหวัดท่ีหมู่บ้านไม่มีระบบน้ าประปา 

ท่ี จังหวัด จ านวนหมู่บ้าน  ท่ี จังหวัด จ านวนหมู่บ้าน 
1 จันทบุรี 2  9 ปัตตานี 2 
2 ฉะเชิงเทรา 2  10 พะเยา 6 
3 ชุมพร 1  11 ศรีสะเกษ 21 
4 เชียงราย 4  12 สกลนคร 3 
5 เชียงใหม่ 3  13 สุโขทัย 1 
6 นราธิวาส 9  14 สุราษฎร์ธานี 1 
7 ปราจีนบุรี 10  15 สุรินทร์ 33 
8 บุรีรัมย์ 6  รวม 104 

***************************** 
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2. การจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. การด าเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก (เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน) 

1. ความเป็นมา  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจึงได้สนองพระรา

โชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีพื นที่ประกอบกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก มอบหมายให้ สถ. ด้าเนินการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2.2  เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสานพลังความสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ

กันท้าประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมน้าแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการ
ด้าเนินการ 

2.3 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว 
ที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน  
     2.4 เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ส้าหรับท้ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกก้าลังกาย  
3. หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

1. พื นที่สวนให้มีความเหมาะสมและสมพระเกียรติ 
2. ป้ายช่ือสวน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินออกแบบ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ออกแบบตราสัญลักษณ์  
3. การจัดแบ่งพื นที่สวน ควรมีองค์ประกอบ ดังนี  

3.1 สวนป่า 
3.2 ที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ 
3.3 ที่ออกก้าลังกาย 
3.4 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

4. สวนป่าควรมีต้นไม้ประจ้าพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ ง) ต้นไม้ประจ้าจังหวัด
และสวนสมุนไพร 

5. จัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พันธุกรรมพืช มีป้ายช่ือต้นไม้ และ QR Code เพื่ออธิบายสรรพคุณของ
ต้นไม้ 
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4. Timeline การด าเนินโครงการ 

 
5. ผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

• จ้านวนจังหวัดที่รายงานแล้ว 27 จังหวัด (611 สวน) ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 
• จ้านวนจังหวัดที่รายงานการคัดเลือกสวนสาธารณะระดับอ้าเภอแล้ว 1 จังหวัด (พะเยา) 
• จ้านวนจังหวัดที่ด้าเนินการคัดเลือกสวนสาธารณะระดับจังหวัดแล้ว – จังหวัด  

(ก้าหนดรายงานวันที่ 1 พ.ค. 62) 
หมายเหตุ : เมื่อผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดแล้ว ให้ใช้ช่ือว่าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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4. การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 
11 - 17 เมษายน 2562 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้าเนินการดังนี  
    1. ประสานงานร่วมกับศูนย์อ้านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อ้าเภอ บูรณาการ ปฏิบัติดังนี  
    2. บูรณาการกับต้ารวจ/ทหาร ตั งจุดตรวจ, จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน 
    3. ใช้มาตรการควบคุมทางสังคม ร่วมกับ ก้านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน และอาสาสมัครตั งด่านชุมชนลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ                
หรือท้าการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ลดพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนจัดกิจกรรมทางศาสนา ตั งกลุ่มจิตอาสา 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นต้น 
    4. ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน เช่น โครงการ 1 ท้องถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย ปรับปรุงถนนลดจดุเสีย่ง ป้องกัน
จุดตัดทางรถไฟ การจัดช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยง ทางลัด เป็นต้น 
    5. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม เ ช่น ติดตั งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้รับเหมาหยุดก่อสร้างถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
    6. ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
    7. ดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน ้า 
    8. จัดเตรียมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย พร้อมอุปกรณ์บริการประชาชน ซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด้าเนินการดังนี  
 - เฝ้าระวังปัญหาการคุกคามทางเพศจากการเล่นสงกรานต์ 
 - ขอให้พื นที่เล่นน ้าสงกรานต์เป็นพื นที่ปลอดเหล้า ปลอดภัย 
 - ประชาสัมพันธ์การเล่นน ้าสงกรานต์อย่างมีสติ 
 - เฝ้าระวังการท้าผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 
************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

5. การขับเคลื่อนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(อพ.สธ.-สถ.)  

 
1. ความเป็นมา 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีความศรัทธาในพระราชด้าริที่ทรงท้าเพื่อผลประโยชน์แก่มหาชนชาว
ไทย ประกอบกับได้รับทราบการด้าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ที่ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื นที่ รวมทั ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อที่จะให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและน้าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยได้ ภายใต้ 
3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่ง
กิจกรรมประกอบด้วย 6 งาน ได้แก่ 1) การปกปักทรัพยากร 2) การส้ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 3) การปลกู
รักษาทรัพยากร 4) การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 5) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 6) สนับสนุนการอนุรักษ์
และจัดท้าฐานทรัพยากร 

2. พันธกิจ  
ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. โดยด้าเนินการในงานทรัพยากร

ท้องถ่ิน ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และด้านทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ อพ.สธ.-สถ.  
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการพระราชด้าริฯ (ภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562) 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจัดตั ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน” 
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งด้าเนินงานโครงการพระราชด้าริฯ ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร

กิจกรรม 6 งาน 
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจัดท้าฐานข้อมูลทรพัยากร ทั งกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาของแต่ละท้องถ่ิน (เป้าหมายที่ 2 – 4 เริ่มด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563) 
(5) พัฒนายกระดับ อปท. ที่ผ่านการประเมินผลการด้าเนินงานโดยได้รับป้ายพระราชทานสนองพระราชด้าริฯ 

และเกียรติบัตรฯ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

4. การด าเนินการท่ีผ่านมา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ด้าเนินการจัดท้าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(อพ.สธ.-สถ.) ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  

(1) จัดประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานโครงการ อพ.สธ. –สถ. 
(2) จัดท้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ อพ.สธ.  
(3) ประชาสัมพันธ์ชี แจงท้าความเข้าใจ อปท. ให้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายอ้าเภอละ ๑ แห่ง รวม 
๘๗๘ แห่ง(4) รวบรวมรายช่ือ อปท. ที่เข้าร่วมส่งให้ส้านักพระราชวัง (โครงการ อพ.สธ.)  
(5) ชี แจงท้าความเข้าใจกับ อปท. ในการเก็บรวบรวมและบันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
(6) รวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ินที่ อปท. บันทึกแล้ว ส่งให้ อพ.สธ. 
 
 



11 
 

 

5. การด าเนินการในปัจจุบัน 
(1) แต่งตั งคณะท้างานจัดท้าคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถ่ินและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(2) สรุปข้อมูลอ้าเภอที่มี อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 560 อ้าเภอ 1,344 อปท.  

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
(3)  สรุป ข้อมูลอ้ า เภอที่  อปท.  ยั ง ไม่ ได้สมัคร เ ข้าร่ วมโครงการฯ จ้ านวน 318 อ้า เภอ 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

6. แผนงานในระยะต่อไป 
แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 2562 ได้ปรับเป้าหมายของการขับเคลื่อน โดยให้ อปท. สมัครเข้าร่วม

โครงการ อพ.สธ. ให้ครบทุกแห่ง 
(1) ประชุมคณะท้างานจัดท้าคู่มือฯ เพื่อพิจารณาบทสรุปการจัดท้าร่างคู่มือ พร้อมทั งจัดพิมพ์คู่มือเพื่อแจ้ง

ให้จังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด้าเนินงาน  
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดประชุม Conference ชี แจงซักซ้อมแนวทางการเข้าร่วม

โครงการ อพ.สธ. และจัดท้าคู่มือฯ ให้ท้องถ่ินจังหวัดทุกจังหวัดทราบ  
(3) ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดทุกจังหวัดจัดประชุมชี แจงแนวทางการเข้าร่วม

โครงการ อพ.สธ. ให้กับ อปท. ทุกแห่งในพื นที่ทราบ  
(4) กรณีที่จังหวัดมี อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ต่้ากว่าร้อยละ 75  ให้จังหวัดจัดประชุม

หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค โดยเชิญผู้บริหาร อปท. ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. เข้า
ร่วมการประชุม 

(5) ผู้ตรวจราชการกรมตรวจสอบเร่งรัดผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ให้ครบถ้วน 100 %  
(6) สรุปผลการด้าเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ.-สถ.  
(7) ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับ อปท. ที่ผ่านการ

ประเมินผลการด้าเนินงานโดยได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด้าริและเกียรติบัตรฯ ประจ้าปี 2556 – 2561 
จ้านวน 29 แห่ง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการ อพ.สธ. เพื่อให้ อปท. อื่นศึกษาแนวทางการด้าเนินโครงการ อพ.สธ.  

7. ข้อสั่งการ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จังหวัดสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนให้ อปท. ทุกแห่ง 

สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ อพ.สธ.  
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คู่มือแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและป้ำยพรรณไมท้้องถิ่นอัจฉริยะ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด ารัส ให้ประชาชนในท้องถ่ินเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ กรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย โดยอธิบดี สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประชาชน ตลอดจนอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ป้ายพรรณไม้ท้องถ่ินอัจฉริยะข้ึนเพื่อการสร้างจิตส านึกของเยาวชน และประชาชน ในท้องถ่ินให้เห็นถึง
ความส าคัญ และประโยชน์ของพรรณพืชให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการจัดการ  
การอนุรกัษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ  

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วยังเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูลและป้ายพรรณไม้ท้องถ่ินอัจฉริยะข้ึน โดยมีรายละเอียดแนวทางและข้ันตอนดังนี้ 
 

1. กำรจัดท ำป้ำย 
จัดหาแผ่นป้ายโดยอาจเป็นแผ่นไม้ พลาสติก โลหะ หรือในกรณีที่เป็นกระดาษหลังจัดท าเสร็จให้เดคลื

อบด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันน้ า แผ่นป้ายที่จัดท ามีขนาดเท่ากับมาตรฐานกระดาษ A5 ขนาด 148 x 210 มม. 
วางแนวนอน สีพื้นที่ใช้ให้ใช้เป็นด า หรือสีน้ าตาลเข้มแบบด้าน (สีโอ๊ก) 

 

2. องค์ประกอบของป้ำย 
ข้อความตัวอักษรภายในป้ายใช้ตัวอักษรสีขาว โดยภายในป้ายมีองค์ประกอบดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ช่ือแสดงพรรณไม้ ให้ใช้ช่ือสามัญหรือช่ือท้องถ่ิน เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษรประมาณ  

2 ซม. ใช้ Front ตามความเหมาะสม 
ส่วนท่ี 2 ช่ือวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ตามมาตรฐาน เป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 วรรค คือ 

วรรคแรก เป็นช่ือสกุล (generic name) วรรคที่สอง เป็นช่ือระบุชนิด (specific epithet) และวรรคที่สาม เป็น
ช่ือผู้ตั้งช่ือพรรณไม้ (author name) ช่ือสกุลและช่ือระบุชนิด ให้เป็นตัวเอน ส่วนช่ือผู้ตัง้ช่ือพรรณไม้เขียน ด้วย
ตัวตรง ตัวแรกของช่ือสกุลเขียนข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรต่อมาเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด แล้วเว้น 
ช่องไฟอีกประมาณหนึ่งตัวอักษร ในกรณีที่ใส่ช่ือผู้ตั้งช่ือพรรณไม้แล้วมี ข้อความยาวมาก อาจพิจารณาไม่ใส่
ข้อความผู้ตั้งช่ือพรรณไม้ในส่วนน้ีได ้

ส่วนท่ี 3 อยู่มุมล่างขวาของป้าย แสดงภาพ QR  code แสดงถึงข้อมูลของพรรณไม้แต่ละชนิด โดย
ภาพ QR code ได้จาก URL ของลิงค์ข้อมูลพรรณไม้จากฐานข้อมูลวิกีพีเดียของพรรณไม้นั้นๆที่ (วิธีการสร้าง
QR code สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://m.youtube.com/watch?v=IytW_KfdXO8) 

ส่วนท่ี 4 อยู่มุมล่างซ้ายของป้าย แสดง ภาพ QR code แสดงพิกัดหรือแหล่งที่พบพรรณไม้  โดยภาพ 
QR code ได้จากลิงค์ข้อมูลแสดงที่ตั้งของพื้นที่หรือพิกัดต าแหน่งบนแผนที่จากโปรแกรม Google map 
(วิธีการสร้าง QR code ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://m.youtube.com/watch?v=DOoI13l6IO0) 

 



13 
 

 

 
ส่วนท่ี 5 ช่ือหรือโลโกห้น่วยงานทีจ่ัดท าป้าย 

ตัวอย่างป้ายแสดงดงัภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  แสดงรูปแบบป้ายพรรณไม้ท้องถ่ิน 
 

หมำยเหต ุ  
1. หลักเกณฑ์นี้ใช้เฉพาะการเขียน (หรือพิมพ์) ป้ายช่ือติดต้นไม้  ที่ในป้ายระบุเฉพาะช่ือไทยหรือช่ือ

สามัญ  ช่ือพฤกษศาสตร์ และช่ือวงศ์  หากเป็นป้ายที่มีรายละเอียดอื่นประกอบ เช่น สรรพคุณ การใช้ประโยชน์ 
การกระจาย หรือป้ายที่ระบุช่ือผู้ปลูก  ให้ดัดแปลงขนาดของป้ายและสีได้ตามความเหมาะสม 
 2. การน าป้ายช่ือติดต้นไม้ไปติดที่ต้นไม้  อาจท าได้หลายวิธี เช่น ใช้ตะปูตอกติดกับล าต้น (นักอนุรักษ์
อาจต าหนิได้)  ตอกติดสปริงราวผ้าม่านแล้วน าไปแขวนกับล าต้น หรือติดตั้งบนขาเหล็กหรือขาไม้แล้วน าไปฝัง
ใกล้โคนต้นไม้ก็ได้ 
 3. ถ้าต้นไม่ขนาดเล็กอาจพจิารณาปรบัขนาดป้ายใหเ้ล็กลงเป็น A6 หรือขนาดอื่นตามความเหมาะสม
ได้ โดยรายละเอียดในป้ายตามองค์ประกอบเดิม  
 4. กรณีถ้าไม่ทราบช่ือผู้ตั้งช่ือพรรณไม้ให้ใส่ช่ือวิทยาศาสตร์ 
3. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลพรรณไม ้

1. ใช้ฐานข้อมูลพรรณไม้จากฐานข้อมูลสารานุกรม วิกีพเีดีย 
2. ในกรณีที่พรรณไม้ไม่มีในฐานข้อมลูวิกีพเีดีย ให้ด าเนินการสร้างฐานข้อมลูเอง ตามมาตรฐานการ

จัดท าข้อมลูของวิกีพเีดีย 
3. ในกรณีข้อมูลในฐานข้อมลูไม่ทันสมัยหรอืไม่ถูกต้องให้ปรบัปรงุข้อมลูให้ถูกต้องและทันสมัย 

4. กำรใช้งำนป้ำยพรรณไม้ท้องถิ่นอัจฉริยะ       
          ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเลกโทรนิกอื่น ที่ติดตั้งโปรแกรม QR 
reader สแกนบน ภาพ QR code ตรงกลาง ที่ป้ายเพื่อทราบข้อมูลของพรรณไม้ หรือ QR codeที่มุมขวาล่าง
ของป้าย เพื่อทราบพิกัดหรือแหล่งที่พบพรรณไม้ โดยโปรแกรม QR reader สามารถ Download ได้จาก APP 
store หรือ Gogle play โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ตัวอย่างหลงัการ  Scan QR code จะได้ข้อมูลดงันี้  
1. ข้อมูลพรรณไม้ หลังจากการ  Scan QR code จะได้ภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่  2  แสดงภาพข้อมูลประดู่บ้านจากฐานข้อมลูวิกพีีเดียหลังการ Scan QR code 
        จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อท าการ Scan QR code แล้วสามารถท าให้เข้าถึงฐานข้อมูลที่ต้องการได ้ เช่น 
รำยละเอียดข้อมลู ประดู่บ้ำน จำกฐำนข้อมูลวิกีพีเดีย มีดงัน้ี 
ชื่อไทย                  ประดู่บ้าน (Angsana) 
ชื่อท้องถิ่น             ดู่บ้าน (ภาคเหนือ) ประดูก่ิ่งอ่อน ประดู่ลาย (ภาคกลาง) ประดูเ่หลือง ประดู่องัสนา 
ชื่อวิทยำศำสตร์      Pterocarpus indicus Willd. 
วงศ์                    FABACEAE 
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 
ลักษณะท่ัวไป  

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สงู 10 – 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม หรือแผก่ว้าง กิ่งทอดย้อยลง
ต่ า เปลือกนอกสีน้ าตาล แตกเป็นร่องตามยาวและหลุดล่อนเป็นแผ่นบาง 
ลักษณะใบ                             

ใบประกอบขนนกช้ันเดียว ปลายใบค่ี เรียงสลบั ใบย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 5 
เซนติเมตร ยาว 6 – 10 เซนติเมตร เรียงสลับ โคนใบมนกว้าง ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม
เป็นต่ิงทู่ แผ่นใบบางแต่ค่อนข้างเหนียวและย่นเป็นลอน สเีขียวสดเป็นมัน 
ลักษณะดอก  

ช่อกระจะ ออกทีซ่อกใบใกลป้ลายกิ่ง ดอกย่อยสีเหลอืง คล้ายรูปดอกถ่ัว เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1 – 
1.5 เซนติเมตร กลบีเลี้ยงเช่ือมติดกันเป็นรปูระฆัง ขอบหยกัซี่ฟันต้ืนๆ 5 จัก มีขนสั้นๆ กลบีดอก 5 กลีบ บาง
ยับย่น เมื่อใกล้โรยเป็นสเีหลืองอมน้ าตาล เกสรเพศผู้ 10 อัน ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
ลักษณะผล  

ผลแห้งมปีีกเดียว ทรงกลม แบน ปกีหยักเป็นคลื่นลอ้มรอบ เส้นผ่านศูนย์กลางรวมปีก 3.5 – 6 
เซนติเมตร มีกระเปราะรปูรีนูนเด่นอยู่ตรงกลาง สเีขียวสด เมื่อแก่สีน้าตาล เมล็ดสีน้ าตาลเข้ม รปูรี มี 1 – 2 
เมล็ดต่อฝัก 
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ระยะกำรออกดอกติดผล 
ออกดอกเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมติดผลเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 

เขตกำรกระจำยพันธุ์ 
มีถิ่นก าเนิดมาจากแถบเอเชียเขตร้อนและประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันพบน ามาปลูกเลี้ยงทั่วไป 

กำรใช้ประโยชน์            
เนื้อไม้ : ใช้แปรรปูเป็นเครือ่งประดบัตกแต่งบ้าน เครื่องดนตรี ก่อสร้างทกุชนิด มีสรรพคุณแก้พิษไข้ กล่อม
โลหิต บ ารุงโลหิต คุมธาตุ 
แก่นไม้ : มีสีแดง ใช้ย้อมผ้า 
ใบและดอก : ท าให้ฝสีุกเร็ว แก้ผดผื่นคัน น้ าค้ันจากใบใช้สระผม 
รากและยาง : แก้ปากเปื่อย ปากแตก แก้ท้องเสีย แก้โรคบิด 

2. พิกัดหรือแหลง่ที่พบพรรณไม้  หลงัการ Scan QR code  ดังภาพข้างล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3  แสดงข้อมูลพกิัดหรือแหล่งที่พบพรรณไม้หลังสแกนรูปแบบป้ายพรรณไม้ท้องถ่ิน 
        จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าหลงัการ Scan รูปแบบป้ายพรรณไม้ทอ้งถ่ินแล้วสามารถท าให้ทราบถึงข้อมูล
พิกัดหรอืแหล่งทีพ่บพรรณไม ้

 

********************************** 
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6. การใช้กลไกหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านในการสื่อสารนโยบายของรัฐบาล 
❖ หอกระจายขา่วของเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลต าบลท่ีไมม่ีผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 3,956 แห่ง 

 - เทศบาลนคร   881 แห่ง 
 - เทศบาลเมือง 2,058 แห่ง 
 - เทศบาลต้าบล 1,017 แห่ง 
 
 

❖ หอกระจายขา่วท่ีช ารุด (จ านวน 48 แห่ง) 
 - เทศบาลนคร   0 แห่ง (ระหว่างซ่อมแซม   0 แห่ง) 
 - เทศบาลเมือง 28 แห่ง (ระหว่างซ่อมแซม 28 แห่ง) 
 - เทศบาลต้าบล 20 แห่ง (ระหว่างซ่อมแซม 20 แห่ง) 
 
 

❖ ชุมชนท่ีไม่มีหอกระจายขา่ว จ านวน 117 แห่ง 
 - เทศบาลนคร     0     แห่ง 

 - เทศบาลเมือง   95 แห่ง 

 - เทศบาลต้าบล   22 แห่ง 
 

❖ จังหวัดท่ีมีหอกระจายข่าวครบทุกชุมชน  จ านวน 59 จังหวัด 

1. กระบี่  
2. กาญจนบุร ี
3. กาฬสินธ์ุ 
4. ก้าแพงเพชร 
5. ขอนแก่น 
6. จันทบรุ ี
7. ฉะเชิงเทรา 
8. ชัยนาท 
9. ชัยภูมิ 
10. ชุมพร 
11. เชียงราย 
12. เชียงใหม ่
13. ตรัง 
14. นครนายก 
15. นครปฐม 

16. นครพนม 
17. นครราชสีมา 
18. นครสวรรค์ 
19. นนทบุร ี
20. น่าน 
21. บึงกาฬ 
22. ปทุมธานี 
23. ประจวบคีรีขันธ์ 
24. พะเยา 
25. เพชรบรูณ์ 
26. มหาสารคาม 
27. มุกดาหาร 
28. แม่ฮ่องสอน 
29. ยโสธร 
30. ยะลา 

31. ล้าปาง 
32. ล้าพูน 
33. เลย 
34. ศรีสะเกษ 
35. สกลนคร 
36. สงขลา 
37. สตูล 
38. สมุทรปราการ 
39. สมุทรสงคราม 
40. สมุทรสาคร 
41. สระบุร ี
42. สิงหบ์รุ ี
43. สุโขทัย 
44. สุราษฎร์ธานี 
45. สุรินทร ์

46. หนองคาย 
47. อ่างทอง 
48. อ้านาจเจรญิ 
49. อุทัยธานี 
50. อุบลราชธานี 
51. ตราด 
52. ตาก 
53. ปราจีนบุร ี
54. พังงา 
55. พิจิตร 
56. พิษณุโลก 
57. ราชบุร ี
58. สุพรรณบรุ ี
59. อุตรดิตถ์ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562  

 
***************************** 
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7. การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทย ถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

และรัฐบาลได้มีมติเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยด้าเนินการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ ตามล้าดับ ดังนี  
1) มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย

ด้าเนินโครงการก้าจัดขยะในพื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท้าแผนการจัดตั งโรงก้าจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศเพื่อให้มีโรงก้าจัด
ขยะมูลฝอยเพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะของทุกจังหวัด  

2) คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2558 ลงมติว่ารับทราบผลความ
คืบหน้าการด้าเนินการโครงการน้าร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของประเทศ  
โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
ในการด้าเนินการ 

3) มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบ 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ โดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงานหรือท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด้าเนินงานระบบ
เก็บรวบรวมขนส่ง และก้าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

4) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่  16 มิ ถุนายน 2558 ได้มีมติรับทราบแนวทาง 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย โดยมีแนวทางในการรวมกลุ่มพื นที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพื นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 324 กลุ่ม เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการก้าจัดขยะ
ของแต่ละกลุ่ม 

ปัจจุบันสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนั น ถือว่าวิกฤตเนื่องด้วยเหตุผลส้าคัญสองประการ  
คือ ส่วนแรกการสร้างขยะที่ยังคงมากขึ นทุกวัน กับส่วนสอง วิธีการก้าจัดปัจจุบัน ไม่ได้ท้าให้ขยะหมดไปมีแต่
สะสมเพิ่มมากขึ น 

1) การสร้างขยะยังคงมากขึ นทุกวัน พบว่ามีปริมาณขยะรวมกันทั งประเทศเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องจากปี 2551 
ที่ 23.93 ล้านตันต่อปี เพิ่มเป็น 27.06 ล้านตันในปี 2559 หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 13 สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ น
ของประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน จากขยะ 27.06 ล้านตันต่อปี หรือ 74,130 ตันต่อวัน ซึ่งเฉลี่ยเป็นปรมิาณ
ขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  

2) วิธีการก้าจัดปัจจุบัน ไม่ได้ท้าให้ขยะหมดไปมีแต่สะสมเพิ่มมากขึ นจากขยะ 27 ล้านตันต่อปี ยัง
ตกค้างสะสมในชุมชนกว่าปีละ 5.67 ล้านตัน ส่วนที่เข้าระบบปีละ 15.76 ล้านตัน ส่วนใหญ่เกือบ 100 % 
ก้าจัดโดยการฝังกลบ มีบ่อฝังกลบอยู่ 2,810 แห่ง แต่มีเพียง 328 แห่งเท่านั น ฝังกลบถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ส่วนที่เหลือกว่า 88 % ยังด้าเนินการไม่ถูกต้องโดยมีข้อก้าจัดทั งในเรื่องพื นที่ และงบประมาณใน
การจัดการ จึงเห็นภาพภูเขากองขยะอยู่ทั่วประเทศไทย การย่อยสลายก็ใช้เวลานาน พลาสติกใช้เวลา 450 -
500 ปี ส่วนกล่องโฟมไม่ย่อยสลายเลยเกิดปัญหามลพิษ ขยะปนเปื้ อนออกสู่แหล่งน ้าและสิ่งแวดล้อม  
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื อโรค ส่งกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างภาวะโลกร้อนชาวบ้าน
ร้องเรียนปัญหากองขยะภูเขามาช้านาน หากไม่เร่งด้าเนินการแก้ไข ปัญหาเหล่านี จะยิ่งหนักขึ นต่อไป 
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งบประมาณในการจัดการขยะของประเทศในปัจจุบัน 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร)ใช้งบประมาณในการเก็บขนและก้าจัดขยะ 

13,000.34 ล้านบาท ต่อปี แต่เก็บค่าขยะจากประชาชน ในอัตรา 20 - 40 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จึงมี
รายไดเ้พียง 2,302.52 ล้านบาท ต่อปี ขาดดุลไป 10,697.82 ล้านบาทต่อปี  

2) กรุงเทพมหานคร เสียค่าก้าจัดขยะ 7,000 ล้านบาทต่อปี แต่เก็บรายได้เพียง 500 ล้านบาทต่อปี  
ขาดดุลไป 6,500 ล้านบาทต่อปี  

3)  รวมทั งสิ น ประเทศไทยขาดดุลในการจัดการขยะรวมถึง 17,000 บาทต่อปี เป็นงบประมาณทีเ่รา
ต้องเสียไปกับการก้าจัดขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ แทนที่จะน้างบประมาณไปสร้างสวนสาธารณะ จัดการศึกษาที่
ดีให้กับเด็กนักเรียน จัดการสาธารณสุขเป็นต้น และที่ส้าคัญปัญหาจากขยะเป็นภูเขา ซึ่งสร้างผลกระทบต่างๆ 
มากมายที่รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ นอีกเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั นต่อเนื่อง ดังนั น เราจ้าเป็นต้องหา
แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ 

วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่แก้ไขปัญหาขยะให้หมดไป 
การจัดการขยะต้นทาง       

 1. ขอความร่วมมือส่วนราชการ (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย  ในการส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อ นแผนปฏิบัติการฯ  
ในปี พ.ศ. 2561  ดังนี  

  1.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ด้าเนินการ
ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ  ตามหลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ ้า และน้ากลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs : Reduce 
Reuse และ Recycle)  เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และการใช้  ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่สามารถ 
ใช้ซ ้าในชีวิตประจ้าวัน เช่น กระบอกน ้า ตะกร้า และปิ่นโต เป็นต้น  

  1.2 จัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท  ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่ วไป ขยะมูลฝอย 
น้ากลับมาใช้ใหม่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารขยะ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน      

 2. แจ้งให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดใช้กลไกความร่วมมือตามหลัก “ประชารัฐ”ผ่านคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยระดับจังหวัด เพื่อให้ด้าเนินการ ดังนี  

  2.1 แจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั งเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก” 
เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ร้อยละ 50 ของครัวเรือน ในเขตพื นที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน และให้สมาชิกอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสั มพันธ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

  2.2 จัดตั ง “จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน” ทุกแห่ง จากจ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 
จ้านวน 85,416 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ครบทุกแห่งแล้ว 

  2.3 จัดตั ง “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
และให้ขยายผลการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกไปยังครัวเรือนทั่วประเทศ โดยก้าหนดเป็นเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั่วประเทศ ตามแนวนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย   

  2.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปรับปรุงและพัฒนาตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และควบคุมผู้ประกอบกิจการตลาดของเอกชนให้มีความสะอาดและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี  
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   1) ออกข้อก้าหนดท้องถ่ินเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นในตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและตลาดเอกชน  
ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื นที่ 

   2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเทศ จ้านวน 4 ประเภท  

   3) ลดปริมาณขยะมูลฝอย อาทิ  การงดใช้กล่องโฟม การใช้ถุงผ้าแทนการ 
ใช้ถุงพลาสติก 

   4) คัดแยกขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท เช่น ขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ออกจากขยะ
มูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่เพื่อน้าไปจัดการให้ถูกต้อง 

การจัดการขยะกลางทาง 

 1. ก้ าหนดให้อง ค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ินจัดตั งภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 
ในสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 

 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก้าหนดวันและเวลาในการเก็บและขนขยะ 

 3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหายานพาหนะให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณและประเภทขยะ    

การจัดการขยะปลายทาง 

 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นเจ้าภาพโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 324 กลุ่ม วางแผนการพัฒนาระบบการจัดการ 
ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  เช่น การพัฒนาระบบฝังกลบขยะที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้ องตามหลัก
วิชาการหรือหลักสุขาภิบาล หรือการพัฒนาระบบฝังกลบขยะเป็นโรงงานผลิต RDF หรือโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าจากขยะ หรือโรงเตาเผาขยะที่มีระบบควบคุมมลพิษ  หรือโรงหมักท้าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ   
เพื่อลดปริมาณขยะ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ   

 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีบ่อฝังกลบขยะที่ไม่ถูกต้องด้าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข  
ปิดหรือบ้าบัด/ฟื้นฟู สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัยและ
จ้าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด้าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของปัญหาที่เกิดขึ นในพื นที่ในด้านต่าง ๆ 
เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาด
ประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวงมหาดไทย  
จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ้าปี  
พ.ศ. 2562 ขึ น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตาม 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             
ของกระทรวงมหาดไทย ทั งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด้าเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 
 3. เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้าไปปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับบริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ นของพื นที่ และสามารถด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้อง                       
และมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 1. ขยะมูลฝอยมีการน้ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น 
 2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 3. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ น 
 4. ขยะอันตรายได้รับการก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ น 
 5. ประชาชนในพื นที่มีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ น 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยประจ้าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบ
สารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
 1.3 จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั ง 
 1.4 การจัดตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ จังหวัด อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และมีการประชุมด้าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในพื นที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั ง 
2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรง ค์ 3ช: ใช้น้อย ใช้ซ ้า  
น้ากลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินละ 1 โครงการ 
 2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 3 เป้าหมาย ดังนี  
  (1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณหรือพื นที่ในการจัดท้าถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับ 
การส่งเสริมให้จัดท้าถังขยะเปียก  
  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 มีการจัดท้าถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บ
ขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้น้าไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (ส้าหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพื นที่
ในการจัดท้าถังขยะเปียกครัวเรือนได้)  
  (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และตลาดในสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ร้อยละ 100 
มีการจัดท้าถังขยะเปียกรวมหรือสถานที่รวมขยะเปียก 
 2.3 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ 
 2.4 การจัดตั งกลุ่มกิจกรรมเพื่อน้าขยะที่ คัดแยกแล้วไปจ้าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของ 
ที่มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณาน้าเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้  
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินละ 1 กลุ่ม และมีการด้าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ 
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 2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
 2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั ง 
3. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่สาธารณะ 
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื นที่   
(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการเก็บขน) 
3.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 ที่จัดตั ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
4. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
 4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวมได้ ได้รับการก้าจัดอย่างถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ 
 4.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่ เกิดขึ นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการก้าจัด  
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 4.3 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 
 4.4 กลุ่มพื นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100  
ในแต่ละจังหวัด มีการด้า เนินการก้าจัดขยะ หรือมีแผนการด้า เนินการฯ โดยผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 
5. เป้าหมายอื่นๆ 
 5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทาง  
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการด้าเนินโครงการ “1 อปท. 
1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
 5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร้อยละ 100 ต้องมีการจัดท้าโครงการ 1 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินละ 1 โครงการ 
 5.3 ห้องน ้าสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เช่น โรงเรียนในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และ  
มีการจัดการตามแนวทางการด้าเนินโครงการ “ห้องน ้าท้องถ่ิน สะอาดและปลอดภัย” 
 
แผนรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 เพื่อรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ ้า น้ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส้านึกและ
การมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผล  
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดท้า แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ ง” ขึ น 

การด าเนินการ 
 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท้าแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี  
  1. ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัด “แยกขยะ
ก่อนทิ ง”    
  ๒. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่น้ากลับมาใช้ใหม่ได้   
ขยะอันตรายและการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่ก้าหนด 
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  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมีการจัดท้าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทาง 
ที่ก้าหนด 
  ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท้าถังขยะแยกประเภทในพื นที่สาธารณะอย่างน้อย  
๒ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทางที่ก้าหนด 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมีประกาศก้าหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ  
แยกตามประเภทตามแนวทางที่ก้าหนด 
  ๖. ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื นที่ (Cluster) และมีข้อสรุปในการก้าหนดวิธีการก้าจัด
ขยะในแต่ละกลุ่มพื นที่ (Cluster) ภายในเวลาที่ก้าหนด 
  โดยมีการประชุมซักซ้อมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อ วันที่   
3 มกราคม 2562 แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด น้าแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ ง” ไปขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื นที่  

แนวทางการด าเนินการ  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แจ้งให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานข้อมูล  
ผลการด้าเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ ง” ในส่วนที่รับผิดชอบตามคู่มือการรายงานแผนรณรงค์  
“แยกก่อนทิ ง” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (http://info.dla.go.th) ดังนี  
 1. การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ ง”  
 2. หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะ 
 3. การจัดท้าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ 
 4. การจัดท้าถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะ 
 5. การประกาศเก็บขยะ 

ผลการด าเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(http://info.dla.go.th) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.) 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ งจ้านวน 5,368 แห่ง  
 ๒. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่น้ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย 
และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง มีการด้าเนินการแล้วทั งสิ น 14,018,582 ครัวเรือน   
(จาก 18,501,047 ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ 75.77 โดยมีจังหวัดที่จัดท้าถังขยะเปียกครบถ้วน 100 % แล้ว
จ้านวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพิษณุโลก 
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมีการจัดท้าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทางที่ก้าหนด 
ด้าเนินการแล้ว 4,801 แห่ง  
 ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท้าถังขยะแยกประเภทในพื นที่สาธารณะอย่างน้อย  
๒ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล มีการจัดตั งถังขยะทั่วไปในพื นที่สาธารณะ จ้านวน 87,873 ถัง 
และจัดตั งถังรีไซเคิลในพื นที่สาธารณะ จ้านวน 38,376 ถัง 
 ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมีประกาศก้าหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ แยกตามประเภท 
ตามแนวทางที่ก้าหนด ด้าเนินการแล้ว 2,846 แห่ง และไม่ด้าเนินการเนื่องจากเป็นพื นที่ Zero Waste  
และไม่มีรถเก็บขน 883 แห่ง 
  6. การรวมกลุ่มพื นที่ (cluster) จังหวัดได้มีการทบทวนและยืนยันการรวมกลุม่พื นที่ พบว่า มีการทบทวน
และยืนยันจ้านวน cluster เป็น 280 cluster (จากเดิม 324 cluster) 
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ท้องถิ่นไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน 

 ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยได้ลงพื นที่
ตรวจเยี่ยม ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด และเดินทางไปตรวจราชการในพื นที่จังหวัดล้าพูน เพื่อศึกษาดูงาน
การจัดการขยะชุมชน ณ บ้านป่าบุก เทศบาลต้าบลแม่แรง อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับ
รางวัล ถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจ้าปี 2560 เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ตั งแต่ต้นทางหรือครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมทั งได้มีด้าริให้ ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยในเขตภาคเหนือ ทั ง 17 จังหวัด น้าหลักการ 3R (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) ในพื นที่
ดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการขยะต้นทาง และให้จัดท้า “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” 
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นล้าดับแรก 

ผลการด าเนินงาน  
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 ครัวเรือนมีการจัดท้า “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” 
ด้าเนินการแล้วทั งสิ น 14,018,582 ครัวเรือน  (จาก 18,501,047 ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ 75.77 โดยมี
จังหวัดที่จัดท้าถังขยะเปียกครบถ้วน 100 % แล้วจ้านวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพิษณุโลก 

ข้อสั่งการ  
 เนื่องจากผลการจัดท้า “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก” ยังไม่ครบตามเป้าหมายที่ก้าหนด ซึ่งขณะนี 
ใกล้ครบก้าหนดที่ต้องด้าเนินการให้ครบทุกครัวเรือน (ร้อยละ 100) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 แล้ว 
ดังนั น จึงขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพื นที่ให้จัดท้า “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก” 
ให้ครบตามเป้าหมาย แล้วรายงานผลการด้าเนินการตามแบบที่ก้าหนด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ทราบทุกวันศุกร์ (ก่อนเวลา 15.00 น.) ผ่านระบบ Google drive 
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โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (National Food Waste 
Management Campaign of Local Administrative Organization in Thailand)  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (อบก.) ชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเทศไทย โดยด้าเนินการจัดท้า
ถังขยะเปียกระบบปิดในครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะและท้าให้ขยะที่ไป
ถึง ณ สถานที่ก้าจัดมีคุณภาพมากขึ น  

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าขยะเศษอาหารไปหมักในถังขยะเปียกจนกลายเป็นสารปรับปรุงดิน 
และครัวเรือนสามารถน้าสารปรับปรุงดินที่ได้มาใช้ประโยชน์ อีกทั งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการย่อย
สลายของขยะอินทรีย์ที่ไปสู่หลุมฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทั่วประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ต่อยอดการท้าถังขยะเปียกครัวเรือนด้วยการด้าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน จ้านวน 3,592 ครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 80 แห่ง และสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 40 แห่ง จาก 5 จังหวัด คือ ล้าพูน เลย ลพบุรี สงขลาและยโสธร ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความแตกต่างทางด้านพื นที่ ประชากร และวัฒนธรรม โดยด้าเนินการช่ังขยะเศษอาหารที่เกิดขึ น 
เป็นระยะเวลา 28 วัน จากนั นน้ามาค้านวณอัตราการเกิดขยะ และได้ข้อสรุป คือ อัตราการเกิดขยะเฉลี่ยก่อน
แยกน ้าของครัวเรือนเท่ากับ 0.382 กิโลกรัม/คน/วัน และหลังแยกน ้าเท่ากับ 0.252 กิโลกรัม/คน/วัน 
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ผลการด าเนินงาน  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท้ารายงานวิธีด้าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเกิดขยะ

เปียกจากโครงการฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ เพื่อรับรองวิธีการค้านวณ โดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และจัดท้าข้อเสนอโครงการ หรือ Project Design Document (PDD) 
พร้อมรายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) เพื่อขึ นทะเบียนโครงการดังกล่าว เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ  
         ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ครั งที่   
11-2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. เพื่อรับรองค่าคงที่ปริมาณขยะ
อินทรีย์ (เศษอาหาร) จากครัวเรือน เพื่อน้าไปใช้ในการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกส้าหรับโครงการลดกา๊ซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นการรับรองข้อมูลปริมาณขยะเปียกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบระเบียบวิธีการที่จะใช้ค่าคงที่แทนด้วยปริมาณการเกิดขยะอินทรีย์ต่อคน และให้มีการ
ทบทวนการเก็บข้อมูลอีกครั ง  
  ส้าหรับการทบทวนข้อมูลก้าหนดให้มีการจัดประชุมผู้เ ช่ียวชาญโดยมี ร.ผอ.อบก. เป็นประธานน้า
รายงาน/ค่าคงที่ที่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจัดท้า เข้าที่ประชุมผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาในวันพฤหัสบดทีี่ 
16 พฤษภาคม 2562 ก่อนน้าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการอีกครั ง ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560  – 2564 ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาประเทศในเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 -2564 ได้ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อลดปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และช่วยปกป้อง
รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ สถ. จึงได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก โดยการรับสมัคร
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.)   

การด าเนินงาน 
  สถ. ได้จัดท้าโครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) โดยได้แจ้งให้จังหวัดแจ้ง อปท. ด้าเนินการ
รับสมัครบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการท้างานด้านการจัดการ  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเอง เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความ
รับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส้านึกให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยก
ขยะมูลฝอย เป็นเครือข่ายที่ เกิดขึ นจากความร่วมมือโดยสมัครใจของประชาชนบุคคลที่มีความสนใจ  
มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท้างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเอง โดย อถล. ที่เกิดขึ นจะต้องมีครัวเรือน 
ที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั งหมด องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการอ้านวยความสะดวกและสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี  

 (1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถ่ิน 
เป็นผู้พิจารณารับสมัคร 
 (2) มีอายุไม่ต่้ากว่า 7 ปีบริบูรณ์ 
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 (3) มีภูมิล้าเนาอยู่ใน อปท. นั น 
 (4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด้าเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 (5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการท้างานเพื่อส่วนรวม 
 (6) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการท้างานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นส้าคัญ 
 (7) เป็นบุคคลที่ เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ 
และประสบการณ์ 

บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.)  
 1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย   
 2) ริเริ่มและจัดกิจกรรม โดยก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 3) สอดส่อง เฝ้าระวัง และรายงานผลการจัดการมูลฝอย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนสถานการณ์การ
จัดการขยะมูลฝอยในพื นที่ 
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรม
รณรงค์ให้ประชาชนในพื นที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ฯลฯ 
 5) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs 
หรือ 3 ช. คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle  หรือ 3 ช: ใช้น้อย  ใช้ซ ้า และน้ากลับมาใช้ใหม่   
 6) จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด สอดส่องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรม 
Big cleaning day กิจกรรมรวมกลุ่มการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อน้ากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การน้าขยะเปียก
มาท้าน ้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
 7) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ประชาชนในท้องถ่ิน 
 8) ภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือปัญหา  
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

เป้าหมายโครงการ 
ครัวเรือนที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั งหมดผล

การด้าเนินงานในปัจจุบัน (ณ วันที่ 11 เมษายน 2562) มีครัวเรือนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อถล. จ้านวน 
6,066,397 ครัวเรือน (เพิ่มขึ น 1,516,282 ครัวเรือน) หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของครัวเรือนทั งประเทศ  
 
การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ มีกรอบแนวคิดที่ส้าคัญ คือ การแปรรูปเป็นพลังงานหรือท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน
ประเทศไทยเรามีปัญหาขยะสะสมเป็นภูเขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากข้อจ้ากัดของวิธีการฝังกลบขยะ  
ยังมีข้อจ้ากัดของพื นที่ด้วย ขยะก็เพิ่มปริมาณขึ นเรื่อย ๆ ส่ งผลกระทบต่อปัญหาด้านต่าง ๆ ต้องสูญเสีย
งบประมาณในเรื่องนี  จ้านวนมหาศาล การจัดการขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ปัจจุบันก่อให้เกิดการปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจก ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศของโลก สร้างภาวะโลกร้อน และปัญหา
มลภาวะทางกลิ่น ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยแก่ประชาชนและหากปริมาณขยะตกค้างสะสมในพื นที่บ่อฝังกลบ
เป็นจ้านวนมาก อาจเกิดไฟไหม้บ่อขยะได้ ดังนั น การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะต้องด้าเนินการทั งต้นทาง 
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กลางทาง ปลายทาง รวมถึงการสร้างจิตสา้นึกประชาชน ซึ่งการจัดการปลายทางจ้าเป็นต้องหาวิธีการกา้จัดขยะ
มูลฝอยที่สอดคล้องกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นให้หมดไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เกิดปัญหากอง
ขยะตกค้างสะสมซึ่งเป็นภาระทางงบประมาณและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

การเผาด้วยความร้อน การเผาขยะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะก้าจัดขยะปริมาณจ้านวนมากให้หมดไปไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่หลายประเทศได้ด้าเนินการมาอย่างช้านาน และไม่ใช่วิธีการใหม่ส้าหรับ
ประเทศไทย เรามีโรงก้าจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าที่เดินระบบอยู่แล้ว เช่น  โรงก้าจัดขยะไฟฟ้าของเทศบาลนคร
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต / ของเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น /ของ กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ก้าจัดขยะหนองแขม
หรือของเอกชนที่แพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ เป็นต้น แต่ยังเป็นส่วนน้อยมากๆ ความสามารถก้าจัดขยะ  
ยังไม่ได้ปริมาณมาก ยังไม่ได้แก้ปัญหาในภาพรวมของประเทศ ภาครัฐไม่สามารถด้าเนินการได้ ต้องเปิดโอกาส
ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยรัฐต้องเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อให้การบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยของประเทศตามวาระแห่งชาติประสบผลส้าเร็จ 

โรงก้าจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนที่สูง ก็เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่จะไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมก็ต้อง
ใช้เทคโนโลยีที่สูง มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล ทั งระบบเผาตรงแบบ Stoker หรือแปลงขยะเป็นเชื อเพลิง 
RDF เข้าสู่เตาเผา เป็นต้น ขึ นอยู่กับปริมาณและชนิดของขยะแต่ละพื นที่ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี  มีการด้าเนินการ
มาอย่างยาวนานในต่างประเทศ เป็นมาตรฐานจากทั งทางยุโรป หรือญี่ปุ่น รัฐบาลต้องการโรงก้าจัดขยะที่มี
คุณภาพสูงแต่ขณะเดียวกันรัฐบาล ไม่มีงบประมาณเพียงพอรวมถึงบุคลากรที่เช่ียวชาญเทคโนโลยี ดังนั น 
กระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายในการส่งเสริมภาคเอกชนที่มีเงินทุนและมีความเช่ียวชาญเข้ามาร่วมลงทุนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อลดภาระงบประมาณและเป็นหลักประกันได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จะมีโรงก้าจัดขยะที่มีคุณภาพสูงและมีการบริหารโรงงานที่ดี 

ความจ าเป็นของการก าจัดขยะโดยวิธีเผาด้วยความร้อนต้องน าไปสู่การผลิตไฟฟ้า  
1) ลดค่าก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เนื่องจากโรงก้าจัดขยะโดยการเผาเพื่อให้ขยะหมดไปนั น มีต้นทุนที่สูง รัฐบาลหรือองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถ่ินไม่มีงบประมาณ ต้องให้เอกชนมาร่วมทุน เมื่อด้าเนินกิจการแล้วเอกชนจะมีรายได้ปกติ 2 ทาง คือ  
 (1) ค่าก้าจัดขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเสียเมื่อน้าขยะมาก้าจัด 
 (2) ค่าขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล โดยน้าขยะมาเผาเกิดความร้อนปั่นเป็นไฟฟ้า 

โครงการก้าจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้านั น หากรัฐบาลรับซื อไฟฟ้าในอัตราที่เหมาะสม ก็จะเป็นการลดภาระ 
ค่าก้าจัดขยะซึ่งภาคเอกชนจะได้มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและน้ามาลดค่าก้าจัดขยะที่จะเก็บจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ารัฐรับซื อไฟฟ้าจากการก้าจัดขยะในอัตราปัจจุบันที่  5.78 บาทต่อหน่วย  
เอกชนก็จะเก็บค่าก้าจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพียง 400 - 500 บาท ใกล้เคียงระบบฝังกลบเดิม  
แต่ถ้าไม่รับซื อไฟฟ้าหรือรับซื อในอัตราที่ต่้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจะต้องเสียค่าก้าจัดสูงถึงเกิน  
1,000 บาท ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไหนไม่มีงบประมาณเพียงพอ ต้องกลับไปฝังกลบแบบเดิม ซึ่งปัญหาขยะก็
จะไม่ได้รับการแก้ไขต่อไป 

การก้าจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ ไม่ใช่การหา
พลังงานที่ถูกและประชาชนทุกคนที่ใช้ไฟฟ้า ก็เป็นผู้ผลิตขยะ ต้องรับผิดชอบในส่วนนี  ทั งโรงก้าจัดขยะ  
เพื่อผลิตไฟฟ้า ไม่ใช่การด้าเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดของภาคเอกชนแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่เป็นการเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของสังคม เอกชนผู้เข้ามาลงทุน ยังต้องบริหารความเสี่ยง  
ในเรื่องคุณภาพขยะ ความสม่้าเสมอของปริมาณขยะการบริหารจัดการ นอกจากนี  ผลประกอบการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนต่างเป็นไปในรูปแบบของการร่วมทุน หมายถึงต้องมีการพิจารณาข้อมูลการลงทุน 
ผลประโยชน์ตอบแทนอัตราก้าไร ตั งแต่ขั นตอนการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็น การ
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พิจารณาของภาครัฐตั งแต่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเจ้าของโครงการผ่านคณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกูลและ
มูลฝอยจังหวัด และคณะกรรมการกลางจัดการปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งต้องพิจารณาในประเด็นผลตอบแทน
โครงการ ความคุ้มค่าต่างๆ ระหว่างรัฐและเอกชนด้วย 

2) กลไกพลังงานเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคม 
ปัจจุบันประเทศไทยใช้แหล่งเชื อเพลิงหลายรูปแบบเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศ แต่เชื อเพลิงขยะ  

เป็นแหล่งเชื อเพลิงเดียวที่นอกจากได้พลังงานแล้ว ยังมีส่วนส้าคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยแก้ปัญหา 
กองขยะสะสมที่มีปริมาณจ้านวนมากและเพิ่มขึ นทุกวัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปัญหาบ่อขยะที่ก่อให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศของโลก สร้างภาวะโลกร้อน  
และแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นของบ่อขยะที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยแก่ประชาชน 
 
 
เกณฑ์พิจารณากลั่นกรองโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 
1/2560 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 
ท่ีตั้งโครงการ  
 1 ต้องไม่อยู่ในพื นที่น ้าท่วม มีข้อจ้ากัดทางด้านภูมิศาสตร์ ชลศาสตร์ และพื นดิน (พื นที่น ้าท่วม
หมายถึง ลักษณะพื นที่น ้าท่วมที่เป็นปกติวิสัย เป็นพื นที่เป็นทางไหลของน ้าและไม่เป็นพื นที่ที่กีดขวางน ้า) 
 2 ต้องไม่อยู่ในพื นที่เพื่อการท่องเที่ยว และ/หรือสันทนาการ 
 3 ต้องไม่อยู่ในพื นที่อนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
 4 ต้องไม่อยู่ในพื นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน ้าดิบเพื่อการประปา 
 5 ระยะห่างจากพื นที่อยู่อาศัย (Residential areas) เพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนร้าคาญจาก
เสียงรบกวนและกลิ่น โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 300 เมตร ยกเว้นในจุดที่ทิ งขยะเดิม 
 6 ระยะทางจากถนนหลักถึงโรงไฟฟ้า 
 7 ไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
 8 ไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง ตาม พ.ร.บ.ผังเมือง 
 9 หรือเป็นพื นที่อื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนดห้ามไว้ 
 
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน  
ประเภท spp มากกว่า 10 เมกกะวัตต์ 

1 ที่ราชพัสดุ  
2 ที่ดินของ อปท.  

ประเภท Vspp น้อยกว่า 10 เมกกะวัตต์ 
1 ที่ดินเอกชนสามารถจัดหาได้  
2 ที่ราชพัสดุ  
3 ที่ดินของ อปท.  

 
เหตุผล ความจ าเป็น และขอบเขตของโครงการ  
 1.จัดท้ารายงานการศึกษาเบื องต้นแสดงรายละเอียดหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์ พร้อมเอกสาร
สนับสนุนข้อมูล  
 2.ต้องมีการท้าบันทึกข้อตกลง MOU ที่สภาท้องถ่ินแต่ละให้การรับรองมาประกอบการพิจารณา 
 3.สอดคล้องกับการรวมกลุ่มพื นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
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ต้นทุนการด าเนินโครงการในภาพรวมและมูลค่าของโครงการท่ีค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 23  

 วิธีการค้านวณมูลค่าของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค้านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินของ
ภาครัฐและของเอกชนทั งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Asset) และไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) ที่ท้าให ้
มีการด้าเนินงานตามโครงการในระดับเต็มก้าลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้ (Utilization Capacity at Projected 
Level) และสามารถรักษาก้าลังการผลิตและ/หรือเพิ่มก้าลังการผลิตในอนาคตที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประสงค์ที่จะด้าเนินการ โดยให้ค้านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ใช้ในการด้าเนินงาน  
ตามโครงการและตามระยะเวลาที่ใช้งานให้เงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการน้ามาค้านวณมูลค่าของโครงการตามวรรคหนึ่ง ประกอบไปด้วยเงินลงทุนและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี  
 (๑) เงินลงทุน (Capital Investment) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น 
( Initial Capital Investment) และเงินลงทุนในอนาคต (Future Capital Expenditure) ที่ท้ า ให้มีการ
ด้าเนินงานตามโครงการได้ โดยให้ค้านวณเงินลงทุนเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวรของภาครัฐและเอกชน 
ในส่วนที่นอกเหนือจากทรัพย์สินของภาครัฐตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ ๖ (๒) 
 (๒) ทรัพย์สินของภาครัฐ ในกรณีที่โครงการใดมีการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐในการด้าเนินงานโครงการ
ค้านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ ดังต่อไปนี  ตามโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของ  
  (ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Property) 
  (ข) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment) 
  (ค) ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ( Intangible Asset) เช่น เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
สิทธิบัตร (Patent) หรือลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
  (ง) การอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อด้าเนินกิจการของรัฐ 
  (จ) ทรัพย์สินอื่นที่จ้าเป็นในการด้าเนินโครงการ 
 ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทนทางการเงิน 
และเศรษฐศาสตร์และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ - อปท. เจ้าของโครงการ 
จะได้รับประโยชน์อย่างไรและมีแผนบรหิารจัดการกับเครือข่าย อปท. ที่เข้าร่วมโครงการอย่างไร รวมทั งการลด
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ พร้อมผลตอบแทนจากการจ้าหน่วยไฟฟ้า (กรณีโรงไฟฟ้า) 

ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยงในการบริหารโครงการที่ได้มีการก้าหนดมาตรการรองรับ ดังนี   
 1. การจัดการขยะมลูฝอยหากปรมิาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั งน้อยกว่าและมากกว่า 
 2. ข้อผูกพันทางสญัญาทีม่ีผลบงัคับของกฎหมาย 
 3. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงการศึกษา 
 
การด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ  

1. ความพร้อมในการจัดหาขยะมูลฝอยตามข้อตกลง 
2. ขยะมูลฝอยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เป็นเชื อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
3. ฐานะทางด้านการเงินการคลังในการบริหารจัดการขยะ 
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ความเหมาะสมด้านเทคนิค เทคโนโลยี 
1. เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน  
2. เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
3. เทคโนโลยีในการบริหารจัดการกากของเสีย 
(ทั ง 3 เทคโนโลยีต้องเป็นมีวิธีการที่ความเหมาะสมและใช้งานมาแล้วอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ

พร้อมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับที่เสนอมาเพื่อพิจารณาและมีความเหมาะสมสภาพภูมิอากาศ) 
4. รายละเอียดตามข้อ 1.- 3. ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของสภาวิศวกร 

การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี  
(๑) เหตุผลความจ้าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(๒) สาระส้าคัญของโครงการ 
(๓) ผู้ด้าเนินการ 
(๔) สถานที่ที่จะด้าเนินการ 
(๕) ขั นตอนและระยะเวลาด้าเนินการ 
(๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะด้าเนิน

โครงการและพื นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดื อดร้อน
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากผลกระทบดังกล่าว 

(๘) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด้าเนินโครงการของรัฐเองให้ระบุที่มา
ของเงินที่จะน้ามาใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการนั นด้วยให้หน่วยงานของรัฐประกาศข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่
ประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ นตาม
ระเบียบนี ด้วย 

 
 
 

โครงการก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการก้าจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการในระยะแรก (Quick Win Projects) เพื่อด้าเนินการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FIT)  คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน  ได้มีมติในการประชุม ครั ง ที่ 24/2562 
(ครั งที่ 586) วันที่ 10 เมษายน 2562 เห็นชอบให้ประกาศรายช่ือผู้ที่ผา่นการพิจารณาและได้รับการคัดเลอืก
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) แล้ว จ้านวน 7 โครงการ ดังนี  
 
ท่ี จังหวัด ชื่อ อปท. ผู้ยื่นค าร้องและข้อเสนอขาย

ไฟฟ้า 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 

1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์ก้าจัดขยะอ่อนนุช 

บริษัท กรุงเทพธนาคม ซอยอ่อนนุช 86 ถนน
อ่อนนุช เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

2 นนทบุร ี องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดนนทบุร ี

บริษัท บญุ เอนเนอรซ์ิส 
จ้ากัด 

หมู่ที่ 8 ต.คลองขวาง  
อ้าเภอไทรน้อย 
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3 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต้าบลนครหลวง บริษัท พาโนว่า จ้ากัด ต้าบลบางระก้า 
อ.นครหลวง 

4 พระนครศรีอยุธยา องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอ็น
เนอรจ์ี  (พระนครศรอียุธยา) 
จ้ากัด 

ต้าบลมหาพราหมณ์  
อ้าเภอบางบาล 

5 สระบุร ี เทศบาลเมอืงพระพทุธ
บาท 

บริษัท มิทท คอร์ปอเรช่ัน 
จ้ากัด 

ต้าบลหนองไข่น ้า 
อ้าเภอหนองแค 

6 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี บริษัท ไทยโซริค รีนิวเอเบลิ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด 

ต้าบลหนองนาค้า 
อ้าเภอเมืองฯ 

7 ตาก เทศบาลนครแมส่อด บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ้ากัด ต้าบลแมป่ะ 
อ้าเภอแม่สอด 

 
  การด้าเนินการขั นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ด้าเนินการก้าจัดขยะร่วมกับเอกชน จัดท้าร่างสัญญา
ร่วมงานหรือร่วมด้าเนินการต่อส้านักงานอัยการสูงสุด (เสนอผ่านจงัหวัด) เพือ่ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนลงนามในสญัญา 
  2. เมื่อส้านักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบร่างสญัญาเรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถลงนามในสัญญาโครงการก้าจัดขยะร่วมกับเอกชนได ้
  3. ด้าเนินการสรปุสาระส้าคัญของโครงการตามแบบรายงานให้กรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน เพื่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้แจ้งให้จังหวัดพิจารณารวมกลุ่มพื นที่ 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ของ อปท. โดยอาจให้การรวมกลุ่มพื นที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่
แล้วรวมกลุ่มพื นที่ขึ นใหม่ หรือกลุ่มพื นที่เดิมแต่มีความประสงค์ปรับปรุงการจัดกลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมใน
การบริหารจัดการ  โดยได้รับรายงานการรวมกลุ่มพื นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ อปท.  
ทั ง 76 จังหวัด รวมทั งสิ น 280 Cluster จาก 324 Cluster  
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สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประเทศไทยมีเกาะทั งสิ นจ้านวน 936 เกาะ แบ่งเป็นเกาะในฝั่งอ่าวไทย 374 เกาะ และฝั่งอันดามัน  

56 เกาะ อยู่ในเขตพื นที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่  ตราด จันทบุรี ระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา และจังหวัดในภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง และสตูล 

 
ข้อมูลเป้าหมาย 

การจัดการขยะมูลฝอยจากจังหวัดที่มีเกาะทั ง 19 จังหวัด พบว่า เกาะที่มีจ้านวนประชากรหนาแน่น
และนักท่องเที่ยวจ้านวนมากที่ท้าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีปริมาณขยะมูลฝอยตั งแต่ 
20 ตัน/วัน ขึ นไป ที่ยังไม่มีวิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน มีจ้านวน  7  เกาะ ในเขตพื นที่ 4 จังหวัด ดังนี  
 

ล้าดับ จังหวัด ช่ือเกาะ 
ประชากร 

(คน) 

นักท่องเที่ยว
ในฤดูกาล 
(คน/เดือน) 

นักท่องเที่ยว
นอกฤดูกาล
(คน/เดือน) 

ปริมาณ
ขยะ 

(ตัน/วัน) 

ขยะสะสม 
(ตัน) 

1 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 65,690 90,000 30,000 160 325,000 
2 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 11,546 10,000 3,000 45 - 
3 สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า 2,300 54,000 16,200 30 45,000 
4 กระบี ่ เกาะลันตา 6,413 16,757 4,500 40 18,600 
5 กระบี ่ เกาะพีพ ี 1,375 100,000 50,000 25 - 
6 ชลบุร ี เกาะล้าน 2,885 250,000 150,000 25 50,000 

7 ตราด เกาะช้าง 5,223 30,000 15,000 24 2,000 
 
การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ต้นทาง : 1. การออกข้อบัญญัติด้านขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. สร้างความร่วมมือกบัประชาชนในเรือ่งการคัดแยกขยะมลูฝอยและ 3Rs ผ่านเครือข่าย

อาสาสมัคร ท้องถ่ินรักษ์โลก 
 3. ส่งเสรมิการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสนบัสนนุกระบวนการ 3Rs 

ใน ผู้ประกอบการร้านค้า 
 4. สร้างความเข้าใจและจูงใจกบันักท่องเที่ยวผ่านมัคคุเทศกแ์ละการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 

การคัดแยกขยะมลูฝอยและ 3Rs 
กลางทาง : 1. จัดให้มีถังหรอืภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
  2. จัดการระบบการเกบ็ขนขยะมลูฝอยทั งทางบกและทางน า้ตามความเหมาะสมของพื นที่ 
ปลายทาง : 1. หลุมฝังกลบขยะมลูฝอยแบบถูกหลักวิชาการ 
  2. เตาเผาขยะมูลฝอย/โรงไฟฟ้า (ในพื นที่ที่มจีุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและ Feeder 
  3. โรงคัดแยกขยะมลูฝอย 
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บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการขยะของประเทศ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการ  

ที่จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  2)   
พ.ศ. 2560 มีบทบาทส้าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีอ้านาจหน้าที่ในการเสนอแนะ 
แนะน้า และช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท้าแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปสู ่
การปฏิบัติ และพิจารณาการรวมกลุ่มพื นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ขับเคลื่อนให้กลุ่ม Cluster ด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วิธีการและพื นที่
ก้ า จั ด ขยะที่ เ หมาะสม  เ กิ ด ก า รยอมรับของประชาชนในพื นที่ และด้ า เนินกา รตามนโยบาย 
ของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั งบทบาทส้าคัญคือการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดการ  
มูลฝอยที่มอบให้เอกชนหรือร่วมด้าเนินการกับภาคเอกชน ต้องด้าเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดต้องพิจารณาตั งแต่การเลือกพื นที่ที่เหมาะสมมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 การเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นไปได้มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น นอกจากนี ยังมีบทบาทในการก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินการ 
ตามแผนงานโครงการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ  
ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย ผู้ ว่าราชการจังหวัด  ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบพื นที่ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เห็นถึงความส้าคัญของการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน 
จัดให้มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื นที่ สร้างการมีส่วนร่วม  
จากประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะ ตั งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สร้างภาคีจากทุกภาคส่วน เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศได้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
การรวมกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของประเทศตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วย การรวมกลุ่มพื นที่ในการจัดการ  
ขยะมูลฝอย (Clusters) การบริหารค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและการแก้ไข
ปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการรวมกลุ่มจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) เพื่อให้ อปท. 
สามารถจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี  
 1.1 ใช้เขตพื นที่การปกครองเป็นหลักเนื่องจากมีความชัดเจนและความสะดวกในการบริหารจัดการ 
 1.2 การแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่ม ในเขตพื นที่ของ อปท. ที่มีพื นที่ติดต่อกัน หรือมีเขตพื นที่ของ อปท. 
ใกล้เคียงกัน ประกอบกับใช้ข้อมูลจ้านวนปริมาณขยะมูลฝอยมาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม 
 1.3 สามารถก้าหนดกลุ่มของ อปท. ซึ่งแต่ละกลุ่มพื นที่แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 
  (1) กลุ่มพื นที่ขนาดใหญ่ (L) หมายถึง กลุ่มพื นที่ของ อปท. ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 
รวมกันแล้ว มากกว่า 500 ตัน/วันขึ นไป 
  (2) กลุ่มพื นที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพื นที่ของ อปท. ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 
รวมกัน ตั งแต่ 300 – 500 ตัน/วัน 
  (3) กลุ่มพื นที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพื นที่ของ อปท. ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 
รวมกันแล้วน้อยกว่า 300 ตัน/วัน 
 ทั งนี  ในกรณีที่มีความคุ้มทุนมากกว่า อปท. สามารถแยกการด้าเนินการรวมกลุ่มแตกต่างจากข้อเสนอ
ดังกล่าวได้ โดยจะต้องมีการพิจารณาก่อนการด้าเนินการจริง 
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 1.4 ระยะทางในการขนถ่ายขยะมูลฝอย โดยใช้รถยนต์ขนขยะมูลฝอยจาก อปท. ไปยังสถานที่ก้าจัด
ขยะมูลฝอย ควรมีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ทั งนี  เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ระยะทางมีความคุ้มค่า
ในการด้าเนินการ 
 1.5 พิจารณาประเด็นการยอมรับของประชาชนในพื นที่ 
 1.6 การจัดการขยะมูลฝอยควรอยู่ในหลักการ “ขยะมูลฝอยเกิดในพื นที่ใดควรเป็นความรับผิดชอบ 
ในการก้าจัดของพื นที่นั น” ดังนั น โดยหลักการทั่วไปการก้าจัดขยะมูลฝอยในพื นที่ควรเป็นความรับผิดชอบ  
ในเบื องต้นของพื นที่ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยนั น ยกเว้น กรณีที่มีความคุ้มทุนในการน้าขยะมูลฝอยไปก้าจัด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ หากจ้าเป็นต้องขนถ่ายขยะมูลฝอยไปพื นที่อื่นควรด้าเนินการเฉพาะเท่าที่จ้าเป็น 
 
 

**************************** 
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8. การแก้ไขปญัหาไฟป่าหมอกควันและฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) 
สถานการ ณ์หมอกค วันและฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก  (PM 2.5) ในพื นที่ ภาค เห นื อ  

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐานในหลายพื นที่ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ก่อให้เกิด  
อันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินด้าเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ดังนี  

1. กรณีที่เกิดสถานการณ์ภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐาน 
ในพื นที่ใด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 จัดซื อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี เงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น (งบกลาง) ซึ่งได้ตั งงบประมาณไว้แล้วไปใช้  
จัดซื อหน้ากากอนามัยได้ 

กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น (งบกลาง)  
มีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่าย (ภายหลังที่ได้ก่อหนี ผูกพันแล้ว) หรือรายการ 
ที่ไม่มีความจ้าเป็นต้องจ่าย ไปเพิ่มเติมเพื่อตั งจ่ายในรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น (งบกลาง)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีมีไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องดังกล่าวได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

2. ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภาวะหมอกควัน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐานขึ นในพื นที่ สามารถเตรียมการเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว 
เช่น การจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื อหน้ากากอนามัยส้าหรับด้าเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน 
ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐานขึ นในพื นที่ 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื นที่ เช่น การฉีดพ่นน ้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื นในอากาศเพื่อลดหมอกควันและระงับฝุน่ละออง 
สร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
ที่มีค่าเกินมาตรฐาน และให้ค้าแนะน้าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ทั งนี  ให้ด้าเนินการ 
ตามกฎหมายแก่ผู้ที่ ท้ าให้ เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองอันเป็นการสร้างเหตุร้ าคาญแก่ประชาชน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก้าหนด 
 
 

**************************** 
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9. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕62 
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕62 
กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
1. ความเป็นมา 

1.1 สถ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 จ้านวน 11 แผนงาน รวมเป็นเงิน 254,882,593,600 บาท ดังนี  

▪ งบอ้านวยการ (กรม)        2,209,748,100 บาท 
▪ งบเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.    252,672,845,500 บาท 

1.2  คณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ  เ มื่ อ วันที่  13 ธันวาคม  2561 เห็ นชอบมาตรการ                     
ด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามที่ส้านักงบประมาณเสนอ และให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยก้าหนดเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง) เป็นรายไตรมาส ดังนี   

รายจา่ยภาพรวม รายจา่ยลงทุน รายจา่ยประจ า
ไตรมาสที ่1 32 20 36
ไตรมาสที ่2 54 45 57
ไตรมาสที ่3 77 65 80
ไตรมาสที ่4 100 100 100

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง)เป้าหมายการเบิกจา่ย
งบประมาณ

 
 

2. ผลการด าเนินงาน 

  ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 สถ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมทั งสิ น 168,033,232,690.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.93 สรุปได้ดังนี  

เป้าหมาย
(%)

ผลเบิกจ่าย
สะสม

ร้อยละ
(%)

เป้าหมาย
(%)

ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

ผลเบิกจ่าย
สะสม

ร้อยละ
(%)

 + PO 
ร้อยละ

(%)

เป้าหมาย
(%)

ผลเบิกจ่าย
สะสม

ร้อยละ
(%)

32.00    72,939.4439    28.62 20.00    1,636.9451    179.1374     0.67   6.76    36.00    72,760.3065    31.91 
54.00    153,075.9368 60.06 45.00    11,561.4366 2,292.9519 8.54   51.57 57.00    150,782.9849 66.13 
77.00    168,033.2327 65.93 65.00    11,717.6617 2,677.2719 9.97   53.59 80.00    165,355.9608 72.52 

100.00 100.00 100.00 

(หน่วย : ล้านบาท)
รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ า

 
 

 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 เมษายน 2562) 
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10. การจัดการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
10.1 การก าหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ขอให้จังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

ในสังกัดทุกแห่ง พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดการเรียนการสอนตลอดทั งปีงบประมาณ (ยกเว้นวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีการปิดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม และเป็นการแบ่งเบา
ภาระการดูแลเด็กปฐมวัยในท้องถ่ินให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลาน รวมทั งเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันได้ครบถ้วนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้ 
ปีงบประมาณละ 245 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน อย่างไรก็ตาม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีเหตุผล       
และความจ้าเป็นที่ไม่อาจเปิดการเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณได้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถใช้ดุลยพินิจที่จะปิดภาคเรียนได้ 

 

10.2 การป้องกันเด็กจมน้ าในเด็กปฐมวัย  
ขอให้จังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดด้าเนินการ

บรรจุเรื่องการป้องกันการจมน ้าในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้ครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้สอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักแหล่งน ้าเสี่ยง ดังนี  

 1 การใช้สระว่ายน้ าหรืออ่างเล่นน้ าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสระว่ายน ้า
มาตรฐาน อ่างเล่นน ้า หรือสระเล่นน ้าในรูปแบบต่าง ๆ  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอนให้เด็กปฐมวัยรู้จักอันตราย
จากการจมน ้า การรู้จักหลีกเลี่ยงการเล่นใกล้แหล่งน ้าเสี่ยง การตะโกนช่วยเหลือเมื่อเพื่อนจมน ้า เป็นต้น  

2 เกณฑ์ความปลอดภัยส าหรับการป้องกันการจมน้ าในเด็กปฐมวัย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้าเนินการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ การเฝ้าระวังดูแลปกป้องคุ้มครองเด็ก และการสอนเด็กให้รู้จัก กฎแห่ง
ความปลอดภัย สอดคล้องตามเกณฑ์ความปลอดภัยส้าหรับการป้องกันการจมน ้าในเด็กที่ส้านักโรคไม่ติดต่อ      
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก้าหนด  

3 การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ าเสี่ยง เน้นการสอน “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการตะโกนขอ
ความช่วยเหลือ 

4 การสอนให้ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กรู้จักการช่วยเหลือคนตกน้ าหรือจมน้ า โดยเน้นหลัก “ตะโกน 
โยน ยื่น” 

 10.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ อปท. ที่จัดการศึกษา      

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย
ครบทั ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา          
โดยได้ด้าเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น ประจ้าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 - 2562 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 500 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท 
ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีหนังสือถึงจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจังหวัดด้าเนินการ ดังนี  
 
     1 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื นที่ทุกแห่ง (องค์การบริหารส่วนจงัหวัด/เทศบาล/
องค์การบรหิารส่วนต้าบล) พิจารณาด้าเนินการสร้างสนามเดก็เล่นสร้างปญัญา อย่างน้อยองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ินละ  1 แห่ง ให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 
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     2 ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพิจารณาใช้งบประมาณที่จะด้าเนินการสรา้งสนามเด็กเล่นสรา้งปญัญา 
ตามล้าดับ ดังนี  

          2.1 ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
            2.2 ใช้งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนหรือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน เช่น         
เงินบริจาค หรือการระดมทุนภายในชุมชนท้องถ่ิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในท้องถ่ิน 

    3 พื นที่ที่จะก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้องเป็นพื นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยให้พิจารณาก่อสร้างในพื นที่ตามล้าดับ ดังนี  

          3.1 พื นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
           3.2 พื นที่โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา หรือ
ระดับประถมศึกษา 
                    3.3 พื นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน หมู่บ้าน หรือพื นที่ที่ได้รับบริจาคให้ก่อสร้าง 
     4 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด้าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ไปแล้ว จ้านวน 524 แห่ง ใน 73 จังหวัด  

 10.4 การจัดงาน “เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา” 
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยส้านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส้านัก 3) มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครอืข่าย (ศวภ.) จัดงาน “เวทีสานพลัง  สร้างปัญญา พัฒนา
เด็กปฐมวัยและประถมศึกษา” ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 ณ ฮอลล์ 7 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
ท้าหน้าที่เป็นกลไกกลางในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย การเรียนรู้เสริมสร้างสติปัญญาด้วยสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา และความรอบรู้ทางสุขภาพเด็กประถมศึกษา โดยขอความร่วมมือจังหวัด ทุกจังหวัด 
ด้าเนินการดังนี  
      1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นศูนย์ต้นแบบประจ้าจังหวัด ตาม
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถ่ิน ส่งผู้แทน จ้านวน 5 
ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  3) 
ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/นักวิชาการศึกษา 4) ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จ้านวน 2 ท่านเข้าร่วมงาน
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 ณ ฮอลล์ 7 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
      2. อนุญาตให้ท้องถ่ินจังหวัดหรือผู้แทน เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 22 เมษายน 2562 
ณ ฮอลล์ 7 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

************************ 
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10.5 แผนการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่  26 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้บริหารจัดการ 
นมโรงเรียนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรบริหารจัดการ แยกออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตาม พ.ร.บ. โคนมและผลิตภัณฑ์นม 
พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ร่วมเป็นกรรมการ จ้านวน 15 คน 

ทั งนี  ให้แต่งตั งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ นมาใหม่ มาท้าหน้าที่แทน 
โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ (อสถ. เป็นกรรมการ) 
และมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ แทนผู้อ้านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจะมีคณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ  คือ คณะอนุกรรมการบริหารกลางนมโรงเรียน คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนม  
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน  
ระดับกลุ่มพื นที่ (5 กลุ่ม) และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่จ้าเป็น 

ให้ อ.ส.ค. ท้าหน้าที่แทนองค์กรกลางระหว่างผู้ซื อ ผู้ขาย เช่นเดิม แต่ให้กรมปศุสัตว์ 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท้าระบบ Big Data มาใช้บริหารจัดการนมทั งระบบ และ อปท. เป็นหน่วยงาน
จัดซื อเช่นเดิม 

ทั งนี  การเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญคือ การจัดสรรโควตาจ้าหน่ายจะเป็นอ้านาจหน้าที่ของ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื นที่ (5 กลุ่ม พื นที่เลี ยงโคนม ) 
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจงัหวัดของกลุม่นั น ๆ  เป็นประธานกลุ่ม ได้แก่ จังหวัดสระบรุี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี 

โดยในวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เห็นชอบ
แผนการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้าปีการศึกษา 2562 ดังนี   

เดือนเมษายน 
สัปดาห์ที่ 1 
- ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน พิจารณาแต่งตั งคณะอนุกรรมการ 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
สัปดาห์ที่ 2 
- คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม  (นม)โรงเรียน ประชุมพิจารณา

หลักเกณฑ์และวิธีการด้าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจ้าปีการศึกษา 2562 (ก้าหนดประชุม
วันที่ 17 เม.ย. 62 เวลา 14.00 น.)  

สัปดาห์ที่ 3 
- คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการด้าเนินงาน

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้าปีการศึกษา 2562 
- ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการด้าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้าปี

การศึกษา 2562 
 
สัปดาห์ที่ 4 
- ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ 
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ และจัดสรรสิทธิการจ้าหน่ายนมโรงเรียน 
- ประชุมผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรพื นที่ Matching (5 กลุ่มพื นที่) 
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เดือนพฤษภาคม 
สัปดาห์ที่ 1 
- คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนรับทราบการจัดสรรสิทธิและจัดสรรพื นที่ 
- ประกาศรายช่ือผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประจ้าปี 2562 บนเว็บไซต์ 
สัปดาห์ที่ 2 
- อ.ส.ค. ท้าสัญญารายผู้ประกอบการและใบมอบอ้านาจ 
- แจ้งเรื่องบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน ที่ได้รับมอบอ้านาจจาก อ.ส.ค. ในการเป็นคู่สัญญาซื อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้าปี 2562 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

- ผู้ประกอบการจัดท้าสัญญากับหน่วยจัดซื อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และโรงเรียนเอกชน 

- 16 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ผู้ประกอบการส่งนมให้เด็กนักเรียน 
ได้ด่ืมพร้อมกันทั่วประเทศ 
 

10.6 การจัดสรรอัตราครูผู้ดูแลเด็ก 

ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การก้าหนดจ้านวนต้าแหน่งพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก เ ท ศ บ า ล  ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร 
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2558 ก้าหนดอัตราส่วนเด็กปฐมวัย 10 คนต่อครู 1 คน   

กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. 10 มิถุนายนของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานจ้านวนเด็ก เพื่อให้กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ินใช้เป็นฐานข้อมูลจ้านวนเด็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายงานตามระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการ ศึกษาท้อง ถ่ิน ศูนย์พัฒนา เด็ ก เ ล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ ง ถ่ิน  ( ccis) 
ณ วันที่ 10 มิถุนายนของแต่ละปี เป็นฐานในการคิดอัตรา เพื่อเสนอขอตั งงบประมาณไปที่ส้านักงบประมาณ   

2. เดือนตุลาคม ตรวจสอบงบประมาณตามพระราชบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ้าปี ว่าได้รับ
งบประมาณเพื่อก้าหนดอัตราใหม่ หรือไม่ จ้านวนกี่เดือน 

3. ประมวลผลจ้านวนเด็กต่อครูในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อคิดเปอร์เซน็ต์ อัตราครูที่
มีต่้ากว่าเกณฑ์ และจัดล้าดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ขาดอัตราจากมากไปหาน้อย 

4. เสนอคณะกรรมการ (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแต่งตั ง) พิจารณาจัดสรร 
ตามความเหมาะสม ตามจ้านวนอัตราและงบประมาณที่ได้รับ 

5. เดือนเมษายน แจ้งการจัดสรรเพื่อให้จังหวัด เสนอเข้า ก.จังหวัด ให้ความเห็นชอบก้าหนด
ต้าแหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส้าหรับปี พ.ศ. 2562 เสนอขออัตราใหม่แล้วแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้ส้ารวจ
อัตราว่างที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่มีจ้านวนเด็กลดลงท้าให้อัตราครูเกินเกณฑ์ เพื่อประสาน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งคืนอัตรา ขณะนี มีอัตราที่พอจะจัดสรรได้ประมาณ 140 อัตรา (อยู่ระหว่าง
สรุป/ประมวลผล เพื่อเตรียมการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามล้าดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่มีอัตราครูต่้ากว่าเกณฑ์) 
 

************************ 
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11.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทนุการศกึษาส าหรับนักศกึษา 
และการใหค้วามช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 

 
สรุปสาระส าคัญ 
  กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส้าหรับ
นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561ขึ น มีผลใช้บังคับ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  
 1. ก้าหนดค้านิยาม นักเรียน และนักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือ ดังนี  
      “นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ เ ข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
      “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ เ ข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือเทียบเท่า 
      “ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี ยงชีพ    
มีชีวิตอยู่อย่างยากลาบาก และขาดแคลนปัจจัยพื นฐาน 
      “ผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถด้ารงชีวิต 
ได้เท่าเทียมกับผู้อื่น 
 2. ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั งงบประมาณได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี  
      (1) รายได้จริงไม่เกิน 50 ล้านบาท ตั งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 3 แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
      (2) รายได้จริงเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ตั งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 
แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
      (3) รายได้จริงเกิน 200 ล้านบาทขึ นไป ตั งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
  3. นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ อย่างน้อยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี  
      (1) เป็นผู้ที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      (2) เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 
  4. ให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครอง ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลอืจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ยื่นค้าขอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อส่งให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ แล้วให้ปิดประกาศรายช่ือผู้ที่
ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ ณ ส้านักงาน หรือที่ท้าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และที่ท้าการ
หมู่บ้าน ชุมชน ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันท้าการ 
  5. การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเปน็ผู้ยากจนหรอืผูด้้อยโอกาส ต้องเปน็การศึกษาในหลักสตูร  ที่
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องเป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐ 
  6. การให้ทุนการศึกษา ให้เบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าเล่าเรียน ค่าธร รมเนียมการศึกษา     
ค่าบ้ารุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามอัตราที่สถาบันการศึกษาก้าหนด 
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาทต่อคน 
  7. การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 
      (1) ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
ต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 2,000 บาทต่อคน 
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      (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ 2,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ     
4,000 บาทต่อคน 
      (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาทต่อคน แต่    
ไม่เกินปีการศึกษาละ 6,000 บาทต่อคน 
  8. การเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ทนุการศึกษายืมเงินเพื่อจ่ายให้แก่นักศึกษาที่
มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และให้น้าใบส้าคัญรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม รวมทั งให้ติดตามใบเสร็จรับเงนิ
ของสถาบันการศึกษาจากผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามาประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วย ส่วนการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน ให้ยืมเงินเพื่อจ่ายให้แก่นักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ และให้นักเรียนหรือผูป้กครองลง
ลายมือช่ือในใบส้าคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม 
 
 

************************* 
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12. ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
และอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 

12.1 ปฏิทินการจัดส่งเอกสารเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
1. ส้ารวจความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 
1 - 10 ก.ค.  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีหนังสือแจ้งเวียน พร้อมหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

15 - 31 ก.ค.  
- จังหวัดแต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) ของ อปท. 
- จังหวัดแจ้ง อปท. ในพื นที่ จัดส่งค้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

1 - 31 ส.ค. 
- คณะกรรมการฯ พิจารณาค้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก้าหนด และเรียงล้าดับความส้าคัญ 
- จังหวัดรวบรวมค้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. พร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 

จัดส่งให้ สถ. ภายในก้าหนด 
2. วางแผน และพิจารณาจัดท้ารายละเอียดค้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ภายใน ก.ย. 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน รวบรวมค้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด 
2. จัดท้าบัญชีรายละเอียดค้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จัดส่งค้าขอรับการสนับสนุน พร้อมบัญชีรายละเอียดและเอกสาร

ประกอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ส่วนราชการ/หน่วยงาน จัดส่งข้อเสนอแผนงานโครงการ 28 ก.ย. - 30 เม.ย. 
28 ก.ย. - 28 ธ.ค. 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จัดท้าข้อเสนอค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปี (Pre - ceilng) 
29 พ.ย. - 15 ม.ค. 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จัดท้ารายละเอียดค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีเสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- เมื่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเห็นชอบแล้ว กระทรวงมหาดไทย จะจัดส่งรายละเอียด ค้าของบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีให้ส้านักงบประมาณ 

16 ม.ค. - 30 เม.ย. 
- ส้านักงบประมาณ พิจารณาและจดัท้ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีและน้าเสนอ ครม. 

30 เม.ย. - 10 พ.ค. 
- ส้านักงบประมาณ ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี และ

สรุปผลรายงานน้าเสนอ ครม. 
15 พ.ค. 

- ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
16 - 31 พ.ค. 

- ส้านักงบประมาณ ด้าเนินการจัดพมิพ์รา่ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี และเอกสารประกอบ 
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13 มิ.ย. 
- ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี วาระที่ 1 

29 ส.ค. 
- ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบ.ประมาณรายจ่ายประจ้าปี วาระที่ 2-3 

5 ก.ย. 
- ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น้าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ขึ นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศ

บังคับใช้เป็นกฎหมาย 

12.2 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
อาคารเรียนและอาคารประกอบ) 

 1. ส้ารวจข้อมูลความต้องการ 
 มีหนังสือประสานไปยังจังหวัดเพื่อแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีสถานศึกษา 
(โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด จัดท้ารายละเอียดค้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จากจังหวัด และให้จังหวัดรวบรวมจัดส่งเอกสารให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
 2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าก่อสร้างอาคาร)  
 ๒.1 ข้อมูลความต้องการ (ค้าขอ) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในสังกัด  
 2.๒ มีความพร้อมด้านสถานที่ มีหนงัสอืแสดงกรรมสิทธ์ิหรอืหนังสือยินยอม/รบัรองการใช้ที่ดิน 
 ๒.3 หลักขาดแคลน (ไมม่ีอาคารเรียน/มีแต่ไมเ่พียงพอ) การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ปริมาณงานเพิ่มมากขึ น หรอืเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต้องมีแผนการขยาย
หรือเพิ่มปรมิาณกลุม่เป้าหมายหรอืปริมาณงานอย่างชัดเจน 
 ๒.4 หลักทดแทน (อาคารเดิมช้ารุด/ทรุดโทรม) การก่อสร้างอาคารเพือ่ทดแทนอาคารเดิม 
ที่เสือ่มสภาพ ต้องแสดงภาพการใช้งานของอาคารหลังเดิม ความจ้าเป็นที่ต้องกอ่สร้างใหม่ทดแทนการปรับปรงุ
ของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ น 
 ๒.5 จ้านวนเด็กเล็ก/เด็กนักเรียนในสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 ๒.6 สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทีไ่ม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างอาคารประเภทนั น ๆ ในปีงบประมาณทีผ่่านมา (3 ปีย้อนหลัง) จะได้รับการพจิารณาเป็นล้าดับแรก 
หากเคยได้รบัจัดสรรมาแล้วแต่มีความจ้าเป็น ให้พิจารณาเปน็ล้าดับถัดไป 
 ๒.7 ก้าหนดให้ 1 สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) ขอรบัสนับสนุน
งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารได้เพียง 1 หลงั เท่านั น 
 ๒.8 มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่/พื นที่ พร้อมด้าเนินการ รวมทั ง 
มีการตรวจสอบความเหมาะสม และด้าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
 ๒.9 สามารถจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของปงีบประมาณ 
 3. รายงานข้อมลูความต้องการทีผ่่านการพิจารณากลั่นกรองในเบื องต้นใหส้้านักงบประมาณ  
 4. เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีแล้ว กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน จักได้เร่งด้าเนินการแจ้งการจดัสรร/โอนจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พิจารณา
ด้าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

********************************** 
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13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
สรุปสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************** 
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14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
สรุปสาระส าคัญ 
 กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง เมื่อวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  
๑. ก้าหนดค้านิยามที่ใช้ในระเบียบ1 

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
      “การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
      “สถานสงเคราะห์สัตว์” หมายความว่า สถานที่สาหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ 
ที่ถูกทอดทิ ง สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม สัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต สัตว์ที่มีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อม 
การอยู่อาศัยของสัตว์กระทบกับประชาชนโดยรอบ หรือสัตว์ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี ยงต่อไป 
  ๒. ก้าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจ้าเป็น 
และเหมาะสม ดังนี  
  (๑) กรณีการกักสัตว์ให้ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  (๒) ภายหลังครบก้าหนดระยะเวลาตาม (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการเลี ยงดูสัตว์แทน
เจ้าของจนกว่าเจ้าของสัตว์จะมาขอรับ หรืออาจจัดการขาย หรือขายทอดตลาดได้ 
  (๓) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล จัดท้าทะเบียนสัตว์ตาม (๑) ให้เป็นปัจจุบัน ทั งนี  
ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก้าหนด 
  (๔) สถานสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งเป็นที่เลี ยงดูสัตว์ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก้าหนด 
  กรณีเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต้าบลเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้าเนินการจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินมากกว่า เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต้าบลอาจร้องขอให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด้าเนินการแทนได ้

๓. ก้าหนดค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล 
สามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี  
  (๑) ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ทั งนี  ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก้าหนด 

(๒) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก้าหนด 
  (๓) ค่าท้าหมัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด 
                                            
1   พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗      

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บา้น สัตว์เลี ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี ยงเพื่อใช้
เป็นพาหนะ สัตว์เลี ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี ยงเพือ่ใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี ยงเพื่อใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี ยง
เพื่อใช้ในการอื่นใด ทั งนี  ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไมก่็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ
ตามที่รัฐมนตรปีระกาศก้าหนด 

   “การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี ยงหรือการดูแลใหส้ัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่
เหมาะสม มสีุขภาพอนามัยที่ดี มทีี่อยู่ อาหาร และน ้าอย่างเพียงพอ 
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  (๔) ค่าเวชกรรม ได้แก่ ยา วัคซีน เป็นต้น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์
ก้าหนด 
  (๕) ค่าตรวจวินิจฉัย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด 
  (๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ้าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ้าเป็นและ
ประหยัด เช่น ค่าอุปกรณ์บังคับสัตว์ 
  ๔. ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถอุดหนุนเงินให้เทศบาลหรือองค์การบรหิารส่วนต้าบล
ในพื นที่ของตนเพื่อด้าเนินการตามระเบยีบนี ได้ เมื่อได้รับการร้องขอจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต้าบล  
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ย 
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ 

1. อัตราค่าอาหารสุนัข ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกินตวัละ 13 บาทต่อวัน 
 2. อัตราค่าอาหารแมว ให้เบิกจ่ายเท่าทีจ่่ายจริง แต่ไม่เกินตวัละ ๕ บาทต่อวัน 
 3. อัตราค่าอาหารสัตว์ประเภทอื่น ให้เบกิจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงตามความจ้าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

************************** 
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15.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. 2561 

 
สรุปสาระส าคัญ 
  กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 256๒ ขึ น มีผลใช้บังคับ วันที่ ๒๖ มีนาคม 2562 โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  
 1. ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินเดิม 
 ๒. ก้าหนดค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินใหม่ โดยเพิ่มค่าเช่าบ้านให้สอดคล้องกับค่าเช่าบ้าน
ของส่วนราชการที่กระทรวงการคลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้เพิ่มค่าเช่าบ้านไปก่อนแล้ว 
 
 

************************* 
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16.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
สรุปสาระส าคัญ 
 ๑. ระเบียบนี มีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ๒. ทรัพย์สินที่จะเสนอขอท้าประกันภัยได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี   
     (1) เป็นทรัพย์สินที่เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของบุคคลอื่น  
     (2) เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ ซึ่งเมื่อได้รับความเสียหายแล้ว จะส่งผลกระทบ
ต่อความเดือดร้อนของสาธารณชนเป็นวงกว้าง 
     (3) เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง 
     (4) ไม่เป็นทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขตามสัญญาหรือสัญญาสัมปทานบังคับให้ต้องท้าประกันภัย  
     ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการท้าประกันภัยทรัพย์สิน  
 ๓. การท้าประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี   
     (1) ต้องเป็นรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
     (2) ลักษณะการใช้รถยนตม์ีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ 
     (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดท้าประกันภัย โดยไม่กระทบ 
ต่อการปฏิบัติภารกิจตามอ้านาจหน้าที่  
 ๔. นอกจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓ การจัดท้าประกันภัยภาคสมัครใจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี ด้วย  
   (1) รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ้าเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ้าเภอสะบ้าย้อย อ้าเภอเทพา 
อ้าเภอนาทวี และอ้าเภอจะนะ ต้องเป็นรถยนต์ที่มีภารกิจปกติในพื นที่  
  (2) รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามปกติ หรือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงกว้างและ
หรือจ้านวนมาก เช่น รถพยาบาล รถยนต์ฉุกเฉิน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์โดยสาร
หรือรถยนต์บัสโดยสาร จ้านวนตั งแต่ 20 ที่นั่งขึ นไป เป็นต้น  
 ๕. ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้พิจารณาประเภทของการจัดท้าประกันภัยตามข้อ ๔ ตามความ
จ้าเป็น เหมาะสม และประหยัด  
 ๖. การจัดท้าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางนอกจากกรณี ตามข้อ ๔ ให้จัดท้าประกันภัยภาคสมัครใจ 
ในความคุ้มครองประเภทที่ 3 ในวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน 
 ๗. รายการครุภัณฑ์ที่สามารถเสนอขอจัดท้าประกันภัยได้มีดังนี  
 (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 (2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 (3) ครุภัณฑ์โรงงาน 
 ๘. สิ่งก่อสร้างที่สามารถเสนอขอจัดท้าประกันภัยได้ต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น     
ซึ่งสร้างขึ นบนพื นดินและยึดติดเป็นอันเดียวกับพื นดินนั น ยกเว้นอาคารส้านักงานหรืออาคารที่ท้าการ รวมถึง
อาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องและบ้านพักข้าราชการ 
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 ๙. ให้ตั งงบประมาณรายจ่ายส้าหรับการจัดท้าประกันภัยทรัพย์สินไว้ในหมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

1๐. การจัดท้าประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ ด้าเนินการไปแล้ว 
โดยชอบและสุจริต ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ให้มีผลใช้บังคับได้ตามระเบียบนี  

****************************** 
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17.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗ ง ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ มสีาระส้าคัญ ดังนี  

1. ก าหนดค านิยามให้สามารถช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้สามารถ

เข้าถึงปัจจัยพื นฐานในการด้ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถ
น้าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี ขึ น หรือผู้ที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี ยงปศุสัตว์ เลี ยงสัตว์น้า และท้านาเกลือ ที่มี
รายช่ือเป็นเกษตรกรรายย่อย และได้ขึ นทะเบียนเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือนของผู้ที่อยู่ในทะเบียน
เกษตรกรของกรมสง่เสรมิการเกษตร หรือเป็นผู้มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้เลี ยงสตัว์ของกรมปศุสตัว์ หรือทะเบยีน
ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าของกรมประมง 

“เกษตรกรผู้มรีายได้น้อย” หมายความว่า เกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวทีม่ีฐานะยากจน มีรายได้ไม่
เพียงพอตอ่การเลี ยงชีพ มีชีวิตอย่างยากล้าบาก ขาดแคลนปจัจัยพื นฐาน 

๒. ก าหนดขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดสาธารณ
ภัยให้ชัดเจนมากยิ่งขั้น 

๒.๑ กรณีเกิดสาธารณภัยในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด้า เนินการ
ช่วยเหลือประชาชนในเบื องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการด้ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตาม
ความจ้าเป็น ภายใต้ขอบอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
       ๒.๒ ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ีรายได้น้อยให้เสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 

๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีความจ้าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์การช่วยเหลอืตามระเบียบนี  ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนให้การช่วยเหลือ 

๓.กรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังน้ี 

(๑) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื นที่เกิดภัย ให้
รายงานอ้าเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณานาเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

(๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื นที่เกิดภัย ใน
การช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในระเบียบ 
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4. ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดังน้ี  

(๑) ให้น้ารายช่ือของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส้ารวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายช่ือ
ประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานที่กลางมาใช้ในการ
พิจารณาช่วยเหลือประชาชน 

(๒) ปิดประกาศรายช่ือประชาชนตาม (๑) ที่จะไดร้ับความช่วยเหลือ ณ ส้านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สถานที่กลาง และที่ท้าการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

5. การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕.๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการ

ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความ
ช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเสนอคณะกรรมการ 

๕.๒ ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ ในการช่วยเหลอืประชาชน ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตามระเบียบนี ที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความจ้าเป็น เหมาะสม ทั งนี  ไม่เกินอัตรา
ตามหลกัเกณฑท์ี่ กระทรวงการคลังก้าหนด 

6. เพ่ิมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
๖.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาใน

การประกอบอาชีพ ในเรื่องดังต่อไปนี ” 
(ก) จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
(ข) การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน ้า 
(ค) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร 
(ง) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 

๖.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และประสงค์จะขอรับ
ความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

๖.๓ การช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ีรายได้น้อย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุโลม 

๗. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนไป
ระยะหน่ึงแล้วและคาดการณ์ได้ว่า หากจะใช้งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อ
สถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป” 

๘. การประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน  
เมื่อสิ นสุดการด้าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยให้ติดประกาศ 
ณ ส้านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานที่กลาง และที่ท้าการหมู่บ้านและชุมชน 
 

******************************** 
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18. การส ารวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองท้องถ่ินเตรียมการเพื่อรองรับ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 
13 มีนาคม 2562 และก้าหนดให้องค์กรปกครองท้องถ่ินจัดเก็บภาษีตั งแต่วันที่  1 มกราคม 2563  
โดยในพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการยกเว้นและบรรเทาภาษีในห้วงสามปีแรก ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ดังนั น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส้ารวจข้อมลูประมาณการรายได้
ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปรียบเทียบกบัรายได้จากการจดัเก็บภาษีโรงเรอืน
และที่ดิน และภาษีบ้ารุงท้องที่ ของปี 2561 ตามแบบส้ารวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 
ที่ส่งมาพร้อมนี   โดยให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 

********************** 
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