
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมธรรมจักร (ห้อง 501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  
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รายช่ือผู้มาประชุม 
 

1. นายโยธิน  เดือนจ ารูญ  ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท (แทน) ประธาน 
2. นายเชิดพงษ์            คุ้มเขต   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
3. นายกมล  ปานไม้   (แทน) ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
4. นางสาระภี  แข็งธัญกรณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ 
5. นายศรันย์  เศรษฐวิวัฒน์                หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นางสาวรุปภา  อ่อนจันทร์  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองชัยนาท 
7. นางพิมพ์ตา    บัวส าล ี   ท้องถิ่นอ าเภอวัดสิงห์ 
8. นายสมเกียรติ  บุตรแก้ว             ท้องถิ่นอ าเภอสรรพยา 
9. นายณัฐพงษ์  กิติราช   ท้องถิ่นอ าเภอหนองมะโมง 
10. นายรัฐประกิตจ์ วัชรกิจเสถียร  ท้องถิ่นอ าเภอหันคา 
11. นางรุ่งอรุณ   ทองชื่น   ท้องถิ่นอ าเภอเนินขาม 
12. นางน าสุข  การภักดี   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
13.  นายอรุณ  คุ้มหุ่น   ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท   
14. นายชิษณุพงศ์ โรจน์วิบูลชัย   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกล้วย 
15. นางสาวประโลมจิต ทิพย์ศรี   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกล้วย 
16. นายสายัณ  พูลเพิ่ม    นายกเทศมนตรีต าบลเสือโฮก 
17. นายอนุพงศ์  โพธิ์เพ็ชร์  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลเสือโฮก 
18.  นายศักดิ์ชัย   กรัดกระยาง               นายกเทศมนตรีต าบลชัยนาท 
19. น.ส.อมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ  ปลัดเทศบาลต าบลชัยนาท 
20. นายพันท้าย  จรูญวิทยา  นายกเทศมนตรีต าบลนางลือ 
21. นายอ านาจ  พบพาน   ปลัดเทศบาลต าบลนางลือ 
22. นายนัทพร  เทียมพิทักษ์   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลหาดท่าเสา 
23. นางสาวณัชชา ช านาญศรี  ปลัดเทศบาลต าบลหาดท่าเสา 
24. นายสุวิท  สังข์แก้ว   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล 
25.  น.ส.ณัทณลักษณ์ แก้วซุง    (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลธรรมามูล 
26. นางสาววัชรมนฎ ์ ลักษณ์สุวรรณ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย 
27. นายจ ารัส  ภักด ี   นายกเทศมนตรีต าบลคุ้งส าเภา 
28. พ.อ.ต.ถนอม  ทองวงศ์ษา  ปลัดเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา 
29. นายไพฑูลย์  สีฟุ้ง   นายกเทศมนตรีต าบลหางน  าสาคร 
30. นายณัฐนันท์ พงษ์ทรัพย์  ปลัดเทศบาลต าบลหางน  าสาคร 
31. นายจ าเนียร  โตศิลา   นายกเทศมนตรีต าบลศิลาดาน 
32.  นายคุณากร  ช้างพันธุ์   ปลัดเทศบาลต าบลศิลาดาน 
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33.  นายเรืองศักดิ์ จิ๋วประหัตถ์   นายกเทศมนตรีต าบลมโนรมย์ 
34. นายนราดล  อินทร์เชิง  ปลัดเทศบาลต าบลมโนรมย์ 
35. นายช านาญ  อินประสิทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน 
36. นางละออ  เรืองเถาะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน 
37. นายอรชุน  ช่างประดับ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา 
38. นายอุทิศ  โทสันโด   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา 
39. จ.อ.โกศล  ภาคศิริ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่พัฒนา  
40. นายมณเทียนชัย  สิงหเศรษฐ  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลวัดสิงห์  
41. นางสาวสุชานารี เกษสาคร   ปลัดเทศบาลต าบลหนองน้อย 
42.  นางสาวกชวรา สุขสวานนท์  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลหนองขุ่น 
43.  นายไพรัช  อุดมศรี   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า 
44. นายบัญชา  อิสริยภานันท์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า 
45.  นางสาวสถิตรัตน์ โพธิ์เอี ยง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
46.  นายออสอ  จิตรจุน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน 
47. นายเฉลิมวงศ์ ครึกครื นจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่ 
48. นายจักรพันธ์ ตันติเสรีรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลสรรพยา 
49.  นางสาวกาญจนา อุดมญาติ   ปลัดเทศบาลต าบลสรรพยา 
50.  นายสุภัตร์ศักดิ์ โคว้คาศัย   นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
51.  นายวีระพงษ์ คงยืน   ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
52.  นายเฉลียง  ปานไม้   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลบางหลวง 
53.  ส.ต.ท.สนั่น  สิริบ าเพ็ญทาน  ปลัดเทศบาลต าบลบางหลวง 
54. นายพีรเดช  พิมพ์พรรค์  (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลโพนางด าออก 
55. นายเจษฎา   เกตุตระกูล  ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
56. นายด ารงค์  ด ารงพันธ์  (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลตลุก 
57. นางสาวพรรษมนต์ ธนาศิริทิพานนท์  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลตลุก 
58. นายไพทูล  หาญประกาศ   ปลัดเทศบาลต าบลหาดอาษา 
59. นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนันท์   นายกเทศมนตรีต าบลเจ้าพระยา 
60. นางสาวสุชีรา แนบสนิทธรรม  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลเจ้าพระยา 
61.  นายนิติรุจน์  มุขเฉลิมวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลโพนางด าตก 
62. นางสาวสุวรรณ สดใส    ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าตก 
63. นายคุณวุฒิ  วัฒนะโชติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว 
64.  นางธนภร  ลิ มประสงค์  ปลัดเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 
65. นายไชยา  ม่วงไทยงาม  นายกเทศมนตรีต าบลสรรคบุรี 
66.  นายราเชน  กลิ่นหอมเชียง  ปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 
67.  พ.จ.อ.สุพจน์ หมื่นกล้า  ปลัดเทศบาลต าบลบางขุด 
68. นายสมคิด  สุธีรชูเกียรติ  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกรด 
69. นายพิชิตชัย  ชาตะสุภณ   ปลัดเทศบาลต าบลห้วยกรด 
70.  นางสาวถนอม แย้มคล้าย  ปลัดเทศบาลต าบลโพงาม 
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71. น.ส.ชุติมา  นุ่มแสง    ปลัดเทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา 
72. นางชนัดดา  ชนะกุลนิยม   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ 
73. นางภคมน  เทศนุ้ย   (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ 
74. นายณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล  นายกเทศมนตรีต าบลหันคา 
75. นางขวัญฤทัย จุ้ยอ่วม    ปลัดเทศบาลต าบลหันคา 
76.  นายสมถวิล  ปิ่นทองดี  (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
77. นายศิลป์  ทาทอง   ปลัดเทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
78. นายกิตติ  กิตติวัฒนากูล  นายกเทศมนตรีต าบลหนองแซง  
79. นางสาวฎายัน ส าราญฤทธิ์  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลหนองแซง 
80. นายพงษ์เทพ  ใจจงรัก   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเชี่ยน 
81.  นายเลิศฤทธิ์ พลนิกร   นายกเทศมนตรีต าบลห้วยงู 
82. นายศิริชัย  โยธิการ์   ปลัดเทศบาลต าบลห้วยงู 
83. นางธนภร  วงศ์วรันธร  ปลัดเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา 
84. นายเจษฎา  อินสว่าง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง 
85.  นายวิมล  สุขบัวใหญ่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง 
86. นายมานพ  ปานเกิด   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน 
87. นายอาทิช  วรรณพงษ์  (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน 
88. นายชัชธรรม โพธิ์เอี ยง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ 
89. นายรัฐรพ ี  ต่อกิจเดชาพงศา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันคา 
90. นายกิตติ  อดิสรณกูล  นายกเทศมนตรีต าบลเนินขาม 
91. นางฉัฐมา  ปิ่นแก้ว   ปลัดเทศบาลต าบลเนินขาม 
92. นายประดิษฐ์ ศรีอนงค์   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเตี ย 
93. นายบุญเลิศ  การภักดี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า 
94. นายพิสิทธิ์  ปติตานัง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า 
95. นายนิวัติ  ครุธพันธ์  นายกเทศมนตรีต าบลวังตะเคียน 
96. นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช  ปลัดเทศบาลต าบลวังตะเคียน 
97. นายมานะ  เกตุสถิต   ปลัดเทศบาลต าบลหนองมะโมง 
98.  นายกรกวรรษ เทพจินดา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
99.  นายสุทัศน์  วงษ์วานิช  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน 
100. นายณฤธร  อินทวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอนุสรณ์ นาคาศัย   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
2. นายเจษฎา  สี่พี่น้อง   นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท 
3. นายสิงหล    ทรัพย์พ่วง                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย 
4. นายธรรมศักดิ์ อุ่มอยู่   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ 
5. นายมานพ  เชื อเนียม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ 
6. นายยศกร  เล็งบัวรัตน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก 
7. นายจ าเนียร  โตศิลา   นายกเทศมนตรีต าบลศิลาดาน 
8. นายปิยะ  ทองวัฒนา  นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ 

 
/9. นายสมเกียรติ... 
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9. นายสมเกียรติ วงศ์สมุทร  นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้อย 
10. นายบุญส่ง  จิตรจุน    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขุ่น 
11. นายเสถียร  โพธิ์มูล   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
12. นายอ านาจ  อุ่นทอง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน 
13. นายพงษ์ดิษ  นภาศรี   นายกเทศมนตรีต าบลแพรกศรีราชา 
14. นายพรชัย  ธนาการณ์  ปลัดเทศบาลต าบลสรรคบุรี 
15. นายวันชัย  ยอดด าเนิน  นายกเทศมนตรีต าบลดงคอน 
16. นายถุงเงิน  กลัดสุข   นายกเทศมนตรีต าบลบางขุด 
17. นายปรีชา  รื่นฤทธิ์   นายกเทศมนตรีต าบลโพงาม 
18. นายประทวน บัวเพชร   นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกรดพัฒนา 
19. นายบัญชา  เหมศรสีวัสดิ์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนก า 
20. นางรุ่งนภา  ครรธิตะวงศ์  ปลัดเทศบาลต าบลดอนก า 
21. นายสยาม  วงศ์เส็ง   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเชี่ยน 
22. นายถนอม  ศรีศักดา   นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามพัฒนา 
23. นายประเสริฐ กรองสะอาด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ 
24. นายปัญญา  ไทยรัตนกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันคา 
25. นายกิตจานุพงศ์ ขันวงศ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเตี ย 
26. นายชูชีพ  สุพบุตร   นายกเทศมนตรีต าบลหนองมะโมง 
27. นายเบญจพล ชนะกุล   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจักรพงษ์  แสงประทีป  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี 
2. นายก าจัด  จุฑาวุฒิกุล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
3. นางสาวสพิชญ์ชน ทองขาว   ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท 
4. นายนิกร  บุญเวียง   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งจังหวัดชัยนาท 
5. นางดาริน  วงษ์จันทร์  ส านักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท 
6. นางสาววรยา  ฤทธิ์กล้า   ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 
7. นายวิชัย  ทองประไพ  ส านักงานประมงจังหวัดชัยนาท 
8. นายพรศักดิ์  ไชยพร   ที่ท าการปกครองจังหวัดชัยนาท 
9. นายอภิวัฒน์  เริงทรัพย์  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งจังหวัดชัยนาท 
10. นายนันทพล ภาชื่น   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งจังหวัดชัยนาท 
11. นายภูดิศ  โม้งประณีต  พนักงานวิเคราะห์นโยบาบและแผน 
12. นางสาวพิมพารัตน์ เป็งมณี   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 
13. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย หนูน้อย   นิติกรปฏิบัติการ 
14. นายเศรษฐวุฒิ เพ็งพุ่ม   นิติกรปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เลขาฯ - เนื่องด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ประธาน) ได้รับมอบหมายภารกิจให้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องด่วน 
จึงได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการในการประชุมไปพลางก่อน โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
   เลขาฯ : ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน
ที่ให้ความร่วมมือส าหรับกิจกรรมมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท (งานกาชาด) ที่ได้ร่วมบริจาค
เงินและสิ่งของ รวมทั งสิ นเป็นเงินจ านวน 54, 193.- บาท  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  

                              มติที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกี่ยวกับสถานการณ์ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย หนูน้อย : ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีแหล่งเกิดใหญ่ๆ อยู่ 2 แห่ง 
คือ จากสถานประกอบการ และจากจุดไฟเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า 
   กรณีที่เกิดจากสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการด าเนินการ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  
   มาตรา ๓๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่น มีอ ำนำจ 
   (๑) ก ำหนดประเภทของกิจกำร ทั้งบำงกิจกำร หรือทุกกิจกำร ให้เป็นกิจกำรที่ต้องมีกำร
ควบคุมภำยในท้องถิ่น 
   (๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส ำหรับผู้ด ำเนินกิจกำร ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแล สภำพ
หรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้ด ำเนินกิจกำร และมำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ  
     ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2558 มีจ านวนรวมทั งสิ น 141 ประเภท โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือควบคุมประเภทของกิจการ บางประเภทหรือทุกกิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมภายในท้องถิ่น เมื่อผู้ประกอบการจะด าเนินการกิจการที่มีการควบคุมดังกล่าว จะต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการนี เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต เพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม จากที่ก าหนดโดยทั่วไปไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
  ด้วยเหตุดังกล่าว จังหวัดชัยนาทจึงได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ดังนี  

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติ (จ านวน18 แห่ง) ได้พิจารณาจัดท า
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า อันถือว่า
เป็นเหตุร าคาญตามมาตรา 25 (4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

2. ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกข้อบัญญัติแล้ว แต่ในข้อบัญญัติมิได้มีการ
ก าหนดในส่วนการควบคุมฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า ไว้ ให้ก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการว่าต้องด าเนิน
กิจการโดยมิให้เกิดฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
 3. ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือขอความร่วมมือ
สถานประกอบการในพื นที่ ด าเนินการควบคุมฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า มิให้เกินเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด 

/ ในหนังสือ... 
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 ในหนังสือแจ้งให้รายงานไปยังอ าเภอ แล้วอ าเภอจะรวบรวมให้จังหวัดชัยนาททราบภายใน
วันที่ 6 มีนาคม 2563 
 จากจุดไฟเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า 
 ในส่วนการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า 
ท าให้เกิดเหตุร าคาญ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการด าเนินการ ดังนี  
 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี แจง แนะน า ท าความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึง
สถานการณ์และอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีเกิดขึ นอยู่ในปัจจุบันอย่างทั่วถึง 

2. ให้นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่กับผู้กระท าผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั งในสถานที่ของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณ ะ
ปรากฏข้อสั่งการตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.4/ว 648 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2 563 
และหนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.4/ว 678 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

เลขาฯ : ขอฝากผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ
ที่รัฐบาลได้เน้นย  า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ได้ด าเนินการออกข้อบัญญัติ ขอให้ด าเนินการด้วย 
   มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

   3.2 เรื่อง แจ้งการประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินดังกล่าว  
   เลขาฯ : เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับปีที่ผ่านมา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั งหมด 60 แห่ง แต่ผลการประเมินพบว่า
ผ่านเพียง 8 แห่ง ซึ่งส่งผลต่อตัวชี วัดในระดับจังหวัด จากการประเมินตัวชี วัดระดับจังหวัดจ านวน 33 หน่วยงาน 
พบว่ามีผลการประเมิน 90 กว่าคะแนน แต่พอน าคะแนนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปรวมด้วยแล้ว 
พบว่าคะแนนในภาพรวมของจังหวัดลดลงเหลือ 70 คะแนน จะเห็นได้ว่าในข้อนี ส่งผลให้คะแนนรวมในระดับจังหวัดต่ าลง 
ส าหรับปีนี จึงเป็นตัวชี วัดที่ส าคัญเช่นกันที่จะต้องร่วมกันด าเนินการในเรื่องนี ให้ประสบผลส าเร็จ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดจึงได้มีก าหนดช่วงระยะเวลาในการลงพื นที่ เพ่ือท าความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี  
 1. วันที่ 3 มีนาคม 2563  09.30 – 12.00 น. อ าเภอมโนรมย์  
  13.30 – 16.30 น. อ าเภอเมืองชัยนาท 
 2. วันที่ 5 มีนาคม 2563  09.30 – 12.00 น. อ าเภอเนินขาม  
  13.30 – 16.30 น. อ าเภอหันคา 
 3. วันที่ 10 มีนาคม 2563  09.30 – 12.00 น. อ าเภอสรรคบุรี  
  13.30 – 16.30 น. อ าเภอสรรพยา 
 4. วันที่ 11 มีนาคม 2563 09.30 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
 5. วันที่ 12 มีนาคม 2563  09.30 – 12.00 น. อ าเภอหนองมะโมง  
  13.30 – 16.30 น. อ าเภอวัดสิงห์   
 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ชน 0023.4/223 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ชน 0023.4/227 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับปีนี  อย่างน้อยต้องผ่าน 50% 
ขึ นไป ซึ่งในส่วนของส านักงานจังหวัด จะได้ก าหนดจัดกิจกรรมท าความเข้าใจส าหรับเรื่องนี ต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 /3.3 เรื่อง... 
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   3.3 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 - 2563   
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ : ตามที่จังหวัดชัยนาทได้ประกาศเขตพื นที่ประสบสาธารณภัย 
ภัยแล้ง ในพื นที่ของอ าเภอหันคา อ าเภอหนองมะโมง อ าเภอเนินขาม และอ าเภอวัดสิงห์ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย 
แจ้งสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื นที่ ส่งผลให้ปริมาณน  าเพื่อการอุปโภค - 
บริโภค และปริมาณเพ่ือการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม จึงขอให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื นที่ด าเนินการ ดังนี  
           1. จัดเตรียมก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน  า เครื่องสูบน  า 
เป็นต้น ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
           2. ส ารวจ ซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน  ากลาง ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ และจัดท าแผนการ
แจกจ่ายน  าในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน โดยก าหนดแจกจ่ายน  ากลาง เพ่ือการอุปโภคบริโภค บริเวณสถานที่ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ 
          3. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยแจ้งเตือนสถานการณ์น  า และ
มาตรการบริหารจัดการน  าของภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการประหยัดน  า (ตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว 129 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563) 
   ส าหรับปีนี คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายน หากมีพื นที่ไหนประสบปัญหา
ภัยแล้ง โดยเฉพาะส าหรับอุปโภค-บริโภค ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื นที่  
โดยกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย  าว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเตรียมบุคลากรในหน่วยงานและเครื่องมือ 
ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน  า หรือส ารวจซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน  ากลาง ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ ส าหรับการช่วยเหลือ
คือการน าน  าไปแจกจ่ายในกรณีที่น  าประปาสูบไม่ขึ น จึงขอให้พิจารณาดูว่าในพื นที่มีรถบรรทุกน  าเพียงพอหรือไม่ 
อย่างไร จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3.4 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณส าหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ  
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ : ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทาง                
การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนกรกฎาคม 2563 จึงได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการตั งงบประมาณส าหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
จ านวนจิตอาสาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50 คน โดยมีแนวทางให้จังหวัดชัยนาทก าหนดการจัดฝึกชุดอบรม 
ในแต่ละเดือน แต่ละอ าเภอ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมในเรื่องของจิตอาสา ความพร้อมของจิตอาสา
ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม และเรื่องของงบประมาณ โดยให้เพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ส าหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามระเบียบข้อ 89/1  
และตั งงบประมาณในแต่ละปีให้เพียงพอ โดยตั งจ่ายไว้ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ กรณีที่โครงการ/กิจกรรม มีค่าใช้จ่ายที่เป็น
ครุภัณฑ์ให้ไปตั งจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการโดยศึกษาตามคู่มือ
แนวทางการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือจังหวัดชัยนาท 
ด่วนที่สุด ที ่ชน 0023.3/ว 704 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 
   เลขาฯ : ขอฝากให้ไปด าเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2563 ด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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   3.5 เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ : ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื ่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ โดยสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขในประกาศ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการ
สาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่  พ.ศ.2557 ทั งนี  ขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในพื นที่ ตามประกาศดังกล่าว
ข้างต้น (ตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว 4096 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และหนังสือ
จังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที ่ชน 0023.3/ว 3823 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
   ต้องขอน าเรียนว่าในส่วนของจังหวัดชัยนาท มีการใช้จ่ายค่อนข้างต่ าจึงท าให้งบประมาณ
เกิดการกระจุกตัวอยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่อนข้างเยอะ จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน 
ซึ่งในปี 2563 จากที่มีการสรุปยอด พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีเงินคงค้างในกองทุน ประมาณ 30 กว่าแห่ง 
เป็นเงินประมาณ 70% ที่ยังไม่มีการใช้จ่าย โดยอย่างน้อยควรจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อเสนอ
ขอใช้เงินจากงบประมาณกองทุนฯ ซึ่งขณะนี คงเหลือจ านวน 23 ล้านกว่าบาท จึงขอฝากให้ผู้บริหารและปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยตรวจสอบโครงการที่สามารถน ามาด าเนินโครงการเพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณนี ได้  
หากยังมีงบประมาณคงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ส าหรับปีงบประมาณถัดไปอาจท าให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ซ่ึงในปีที่ผ่านมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 2 แห่ง ที่ถูกตัดงบประมาณไป ส าหรับในการด าเนินการโครงการนั น 
เช่น การด าเนินการตามโครงการ COVID-19 ซึ่งโครงการนี สามารถที่จะน าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดท าโครงการในการฝึกอบรมได้ จึงขอฝากเรื่องนี ด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3.6 เรื่อง การด าเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” 
               ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ : จังหวัดชัยนาท ได้แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดท า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง” โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดอบรม ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 ส าหรับแนวทางการจัดการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดอบรมแห่งเดียว หรือร่วมกันจัดอบรม หรือร่วมกันจัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
โดยการร่วมกันจัดการฝึกอบรมให้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และก าหนดว่าแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม  โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดฝึกอบรมและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และกรณีโครงการดังกล่าว
ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง และกรณีไม่ได้ตั งงบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าว ให้โอนงบประมาณรายการที่มีเงินเหลือจ่าย
หรือหมดความจ าเป็นไปตั งจ่ายรายการใหม่โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรืออาจร้องขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ (ตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/
ว 707 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

/เลขาฯ... 
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   เลขาฯ : ในส่วนนี ต้องระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมพลหมู่มาก จึงขอฝาก
ให้ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการด าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาด้วย   
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ : ส าหรับการด าเนินการ โดยอาจเชิญผู้น าชุมชน /อสม. 
มาเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในระดับแกนน า และฝึกท าหน้ากากอนามัย เพ่ือน าไป
ถ่ายทอดขยายผลในทีมต่อไป ซึ่งทางกรมฯ จะได้มีการจัดสรรงบประมาณในด้านของวัสดุอุปกรณ์เพ่ือน าไปด าเนินการ
ให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป จึงขอให้เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการร่างโครงการดูว่าจะสามารถใช้งบประมาณในส่วนใดได้บ้าง  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3.7 เรื่อง การด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินฯ : ขออนุญาตสรุปแนวทางการบริหารงบประมาณ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามห้วงระยะเวลา
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง  
   ห้วงระยะเวลาแรก ตั งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อได้รับแจ้ง
กรอบการจัดสรรเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดซื อจัดจ้างเพ่ือหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน เพ่ือให้สามารถ
ลงนามได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศและมีผลบังคับใช้ และได้รับ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว 
   ห้วงระยะเวลาที่ 2 ตั งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หลังจาก
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว ขณะนี อยู่
ระหว่างต้องรอแจ้งการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบด าเนินการก่อหนี ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
   ห้วงระยะเวลาที่ 3 หลังจากมีการก่อหนี ผูกพันแล้ว คือหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการก่อหนี ผูกพันแล้วมีเงินเหลือจ่าย 
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม อาจเนื่องจากงบประมาณซ  าซ้อน หรือสถานที่ไม่พร้อม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืน
เงนิงบประมาณดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ส าหรับกรณีท่ีเป็นเงินเหลือจ่าย 
ให้แนบการจัดซื อจัดจ้างจากระบบ E-GP ด้วย เพ่ือเป็นการยืนยันงบประมาณเหลือจ่าย ส าหรับการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
ต้องขอไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้จัดท ารายการ รูปแบบรายการ รายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563  
   ส าหรับกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีที่มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริงที่ไม่กระทบสาระส าคัญ โดยไดม้อบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ 
   กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่กระทบวัตถุประสงค์ และไม่กระทบจ านวนเงินในใบจัดสรร 
ในเรื่องของการปรับลดเนื องาน โดยมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในรายการครุภัณฑ์ที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้านบาท  
   กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เช่น ในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการ ต้องให้ส่งคืนงบประมาณก่อน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และหากจะขอใช้เงิน
เพ่ือน าไปด าเนินโครงการอ่ืนภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน ต้องท ารายงานขอใหม่ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 

/ส าหรับ... 
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   ส าหรับการประกาศในการจัดซื อจัดจ้าง หากได้ประกาศการจัดซื อจัดจ้างไปแล้ว ไม่สามารถ
หาตัวผู้รับจ้างได้ เนื่องจากในการค านวนราคาใหม่แล้ว งบประมาณอาจจะสูงขึ นถ้าต้องใช้เงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากไม่เกิน 10% มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หากเกิน 10% ของงบประมาณต้องรายงานกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3.8 เรื่อง โครงการคลินิกคลังท้องถิ่น ประจ าปี 2563 
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดจัดท าโครงการ
คลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจ าปี 2563 เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนะน าแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังท้องถิ่น รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าองค์ความรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดการประชุม
ติดตามโครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ในเขตพื นที่จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563 และก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 2 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 
ในวันที่ 26 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 -16.30 น. ส าหรับวันที่ 27 มีนาคม 2563 ก าหนดลงพื นที่เพ่ือติดตาม
การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลโพนางด าออก 
และองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว (ตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน 0023.5/ว 193 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563) 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   4.1 เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน (เงินกันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
              ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินฯ : งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท ได้รับจัดสรร จ านวน 115 โครงการ เป็นเงิน 353,499,999.11 
บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 300,890,926.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.12 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 - 2562 กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาทขยายเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปจนถึงวันท าการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม 2563 ดังนี  งบประมาณที่ได้รับอนุมติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย จ านวน 38 โครงการ รวมเป็นเงิน  
63, 162,267.99 บาท ผลการเบิกจ่าย (28 ก.พ.63) จ านวน 27 โครงการ รวมเป็นเงิน  36, 726,196.77 บาท 
ร้อยละ 59.94  คงเหลือ 11 โครงการ รวมเป็นเงิน  25, 305,371.22 บาท 
   จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดให้ผู ้รับจ้างด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
เพ่ือจะได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 
   เทศบาลต าบลหันคา : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2563 
   เทศบาลเมืองชัยนาท : อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการ คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่ : คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  
   องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า : คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  

/ท้องถิ่นอ าเภอ... 
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   ท้องถิ่นอ าเภอมโนรมย์ : ในส่วนของเทศบาลต าบลวัดโคก จะด าเนินการติดตามต่อไป 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย : ได้ท าหนังสือถึงโยธาธิการฯ ให้ตรวจสอบหอถังสูง ซึ่งอยู่ระหว่าง
การติดตามให้ด าเนินการตรวจสอบโดยเร็ว ซึ่งจะพยายามเร่งรัดการด าเนินการ และขณะนี อยู่ในช่วงแจ้งหยุดงาน 
   เลขาฯ : เท่าที่ทราบมา กรณีต้องให้ผู้รับจ้างรายใหม่ตรวจสอบเอง เพราะโยธาธิการฯ ไม่มี
หน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบโครงการนี  เนื่องจากได้ท าสัญญาใหม่ไปแล้ว ในเมื่อผู้รับจ้างรายใหม่รับงานไปแล้ว จะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบเองว่าโครงสร้างที่ท าไว้มีความแข็งแรงหรือไม่อย่างไร จึงขอให้ อบต.ท่าชัย ด าเนินการติดตามด้วย  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   4.2 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ : ตามที่จังหวัดชัยนาทได้เร่งรัดให้ อปท.ด าเนินการ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาททั งหมดจ านวน 60 แห่ง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 58 แห่ง 
คงเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 แห่ง คือ องค์การบริหารสว่น
จังหวัดชัยนาท และองค์การบริหารส่วนต าบลกระบกเตี ย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติ 
   5.1 เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (การสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด)  
   เลขาฯ : ตามมติประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั งที่ 6/2562 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และครั งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดท าทะเบียนสัตว์
และแบบรูปรายงานการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ โดยที่ประชุมมีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วย
ด าเนินการ เนื่องจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพื นที่ไม่มีความพร้อมและให้ความเห็นว่าในจังหวัดหนึ่ง
ควรมีสถานที่สงเคราะห์สัตว์เพียงแห่งเดียว และองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรขนาดใหญ่  
   ในการนี จึงขอมติเพื่อยืนยันอีกครั ง ว่าเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นหน่วยด าเนินการส าหรับการจัดให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์  หรือท่านใดมีข้อคิดเห็นอย่างไร  
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
   ทั งนี  หากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นหน่วยด าเนินการแล้วนั น ในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต้องมีการตั งงบประมาณส าหรับสนับสนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลี ยงสัตว์ 
และมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการและจัดท ารายละเอียดชี แจง และรายงาน
ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ทั งนี  เ พ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ตรวจ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
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   5.2 เรื่อง วันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563  
    หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ : ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี
เป็นวันท้องถิ่นไทย ในส่วนของจังหวัดชัยนาทได้ก าหนดให้มีการจัดงาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 จึงขอ
เชิญชวนผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมนี ยังได้ก าหนดให้มี
กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการนี จึงขอหารือในที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) 
ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดกิจกรรมในครั งนี   

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เห็นควรให้มีการงดการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการจัดงานวันวันท้องถิ่นไทย ให้ด าเนินการเฉพาะ
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าเท่านั น 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
   6.1 เรื่อง การเฝ้าระวังและมาตรการสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)  
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท : สามารถติดตามผลการประชุมสรุปแจ้งสถานการณ์โลก 
ในช่วงเวลา 11.00 น. ของทุกวัน ได้ที่เว็บไซต์สาธารณสุข ส าหรับการติดต่อที่ส าคัญที่สุดของเชื อโรคนี คือ ระบบ
ทางเดินหายใจ ส าหรับอาการคือ ไอ จาม มีน  ามูก มีไข้ เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ เจ็บอก ส่วนวิธีการป้องกัน
คือต้องขอความร่วมมือในการงดเว้นไปในพื นที่เสี่ยง และเฝ้าระวังคนในพื นที่ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 
   ในเรื่องหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องส าคัญที่ก าลังขาดตลาด สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากคนที่ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ โดยหน้ากากมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ คือ 1) หน้ากากผ้าใช้ส าหรับคนทั่วไป 2) หน้ากากอนามัยสีเขียวจะใช้ในบุคลากร
ทางการแพทย์ 3) หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง โดยสรุปคนที่ควรใช้หน้ากากอนามัยคือคนป่วย 
เพราะบุคคลเหล่านี จะแพร่เชื อไปยังบุคคลอ่ืนได้ ส่วนบุคคลที่มีสุขภาพดีไม่ควรสวมหน้ากาก ส าหรับหน้ากากผ้า
ที่ท้องถิ่นจะด าเนินการจัดท า ตัวนี สามารถน ามาซักเพ่ือใช้ซ  าได้หลายครั ง แต่ต้องระวังอย่าใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย 
เพราะในมืออาจมีเชื อปนเปื้อนอยู่และก่อให้เกิดการติดเชื อโรคต่าง ๆ จากการสัมผัสหน้ากากอนามัย  รวมถึง ตา จมูก 
ที่เชื อโรคอาจเข้าสู่ร่างกายได้  
   ข้อสั่งการส าหรับการเดินทางในพื นที่ 
   1. รณรงค์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยให้เตรียมจุดล้างมือด้วยน  าและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอร์ 
และส่งเสริมการรับประทานอาหารร้อน ปรุงสุกใหม่ 
   2. รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ควรสวมใส่หน้ากาก
เมื่อไปแหล่งชุมชนหนาแน่น 
   3. รณรงค์ท าความสะอาดในสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานที่ราชการ/สถานที่ท างาน ระบบ
ขนส่งสาธารณะ ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้าฯ และให้ผู้สัมผัสอาหารมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
   4. การจัดการมูลฝอยติดเชื ออย่างถูกต้องในโรงพยาบาล 
   5. ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ในองค์การ หากเจ้าหน้าที่เดินทางไปพื นที่เสี่ยงการระบาด หรือ 
ติดต่อกับชาวจีน และมีอาการป่วยไอ จาม ผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์ 
   6. องค์กรที่มีบริการนักท่องเที่ยวชาวจีน ให้มีการท าความสะอาดวันละ 1 ครั ง ด้วยน  าผสม
ผงซักฟอก หรือน  ายาท าความสะอาด 
   7. ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อม กรณีพบผู้ป่วยในองค์กร โดยวางระบบส่งต่อผู้ป่วย และ
ท า Big Cleaning Day ในองค์กร  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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   6.2 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะอนุกรรมการฯ (โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ าจังหวัดชัยนาท) 
   ผอ.สนง.กกต.จว.ชน. : เรียนท่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ทุกท่าน 
                  ๑. พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
มาตรา ๖๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งของผู้สมัคร
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั งก าหนด 
                  ๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั งว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๑๑๙ วรรคสอง เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย ตามวรรคหนึ่งให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั งประจ าจังหวัดแต่งตั งคณะอนุกรรมการไม่เกินจ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบไปด้วย 
    1. ผู้อ านวยการการเลือกตั งประจ าจังหวัด เป็นประธาน  
    2. ปลัดจังหวัดหรือผู้แทน                    เป็นอนุกรรมการ  
    3. พาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน                เป็นอนุกรรมการ 
    4. ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน                 เป็นอนุกรรมการ 
    5. ผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        เป็นอนุกรรมการ 
    6. และบุคคลอ่ืนที่ประธานอนุกรรมการเห็นสมควร เป็นอนุกรรมการ  
    7. โดยให้พนักงานของส านักงาน ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด 
        มอบหมาย เป็นเลขานุการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 
    ทั งนี   วิธีการในการค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั งก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั ง 
    - บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๓๐ ในการเลือกตั งครั งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการ
เลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบนี มีผลใช้บังคับ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั ง
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งของผู้สมัครก่อนคณะกรรมการการเลือกตั งประกาศ
ให้มีการเลือกตั ง  
                 ๓. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง ที ่ลต ๐๐๑๕/ว ๑๗๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้แต่งตั งคณะอนุกรรมการเพื่อก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งของผู้สมัคร
รับเลือกตั งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั งว่าด้วย
การเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ให้แต่งตั งผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(อบจ./เทศบาล./อบต.) เป็นอนุกรรมการ ในส่วนของ อบจ. จะแต่งตั งปลัด อบจ.หรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ 
จึงไม่ต้องด าเนินการเสนอชื่อ 
   ผอ.สนง.กกต.จว.ชน. : ล าดับต่อไปก่อนจะด าเนินการเสนอชื่อผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุม โดยขอให้ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทและ
ปลัดเทศบาลต าบลทุกแห่ง ยกมือเพ่ือนับองค์ประชุม  
   ผอ.สนง.กกต.จว.ชน. : มีผู้มาประชุมจ านวน 25 ท่าน จากจ านวนทั งหมด ๓๙ ท่าน 
เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุมจึงขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอชื่อผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองและเทศบาลต าบล  
   นายศิลป์  ทาทอง : ขอเสนอนายณัฐนันท์  พงษ์ทรัพย์  ปลัดเทศบาลต าบลหางน  าสาคร 
เป็นผู้แทนฯ  
 

/ผอ.สนง.กกต.... 
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   ผอ.สนง.กกต.จว.ชน. : มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ที่ประชุม
ได้เสนอให้นายณัฐนันท์ พงษ์ทรัพย์ ปลัดเทศบาลต าบลหางน  าสาคร  เป็นผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล เป็นอนุกรรมการ 
   มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบให้นายณัฐนันท์  พงษ์ทรัพย์ ปลัดเทศบาลต าบล 
หางน  าสาคร  เป็นผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  เป็นอนุกรรมการ 
   ผอ.สนง.กกต.จว.ชน. : ล าดับต่อไปก่อนจะด าเนินการเสนอชื่อผู ้แทนหัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุม โดยขอให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ยกมือเพ่ือนับองค์ประชุม  
   ผอ.สนง.กกต.จว.ชน. : มีผู้มาประชุมจ านวน ๑๑ ท่าน จากจ านวน ๒๐ ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง 
ครบองค์ประชุม จึงขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอชื่อผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล   
   นายณฤธร  อินทวงศ์ : ขอเสนอนายโกศล  ภาคศิริ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่พัฒนา เป็นผู้แทนฯ                    
   ผอ.สนง.กกต.จว.ชน. : มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ที่ประชุม
ได้เสนอให้นายโกศล ภาคศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่พัฒนา เป็นผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นอนุกรรมการ 
   มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายโกศล  ภาคศิริ  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่พัฒนา เป็นผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอนุกรรมการ 
   ผอ.สนง.กกต.จว.ชน. : ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการครั งนี  ส านักฯงานจะได้มีค าสั่งฯและแจ้งค าสั่งให้ผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ฯ ทราบและเข้าร่วมประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : ขอประชาสัมพันธ์และชี แจงเกี่ยวกับเรื ่อง 
การมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา
118, 119 และ 120 เกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า โดยการมอบอ านาจจะมีค าสั่ง 4 ตัว คือ  
   1. การมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าท่าได้ คือสามารถอนุญาต
สิ่งล้วงล  าล าน  าได้ 4 รายการ ตามค าสั่งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ที่สามารถพิจารณาได้ คือ 
1) โรงสูบน  า 2) การวางท่อ สายเคเบิ ล และการปักเสาไฟฟ้า 3) กระชังเลี ยงสัตว์น  า 4) เขื่อนกันน  าเซาะ โดยค าสั่งนี 
ระบุว่า ให้สามารถอนุญาตในการขุดลอกในพื นที่แม่น  าสาธารณะขนาดเล็ก หรือในพื นที่ที่มีแม่น  าสาธารณะอยู่ในพื นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น ๆ ได้ 
   2. ค าสั่งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” 
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทยใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 1) ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตัน
กรอส ๒) โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ ๓) สะพานข้ามคลอง ๔) คานเรือ 
   3. ค าสั่งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชนาวี ที่ 186/2548 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งล่วงล  าล าน  า ๔ ประเภท ตามข้อ 2 
   4. ค าสั่งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชนาวี ที่ 677/2560 เรื่อง การมอบหมาย
และมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน  าไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่พบเจอผู้ใด                
ที่กระท าสิ่งล่วงล  าล าน  าเข้าไปในแม่น  า หรือเททิ งขยะ หรือน  ามันหกล้นเข้าไปในแม่น  า และการละเมิดการขุดลอก 
แอบละเมิดการขุดลอกดินหรือทรายในแม่น  า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการแจ้งความได้ 
 

/นายก… 
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   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ขออนุญาตสอบถามเรื่องการสูบน  า เจ้าพระยา
มาด าเนินการใช้ในการผลิตน  าประปา ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าเหมือนเดิมหรือไม่  
   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : การสูบน  าไม่ต้องขออนุญาต แต่ว่าโรงสูบน  า
หรือท่าประปาที่จะเข้าสู่การล่วงล  าล าน  า ต้องขออนุญาต 
   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สรุปคือ ต้องขออนุญาต  
   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : ในกรณีที่ไม่ต้องอนุญาต ได้แก่ คลองขุด 
หรือของกรมชลประทาน หรือล าห้วย ในส่วนนี จะอยู่นอกอ านาจของเจ้าท่า ท้องถิ่นสามารถออกใบอนุญาตขอสูบน  า
ได้ ในกรณีที่เอกชนหรือคนอ่ืนมาขอ 
   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง
ต้องขออนุญาตเจ้าท่า 
   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : ใช่ คือไม่สามารถที่จะขออนุญาตให้กับตัวเอง
ได้ 
   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ขออนุญาตหารือประเด็น เมื่อได้มอบอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ใช้พื นที่สาธารณประโยชน์ ขอถามว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เอง 
ท าไมจึงต้องขออนุญาต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการให้ผู้ใดใช้ตาม พ.ร.บ.ฯ ในเมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง เช่น การสร้างกันตลิ่งพัง ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการให้สร้างท าไมจึงต้องขอ 
   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : ตามตัวบทกฎหมายคือจะต้องอนุญาตให้กับ
ผู้ที่มาขอ จึงไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตหรือขอท าเองได้ ก็คือ ไม่สามารถท่ีจะออกใบอนุญาตให้กับตัวเองได้ 
   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ในเมื่อเราเองเป็นผู้รักษากฎหมาย และมีอ านาจออก
ระเบียบข้อยกเว้นการใช้กฎหมายด้วยซ  า 
   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : ก็ต้องท าเรื่องให้อธิบดีอนุมัติในการดูแลอยู่ดี 
   ปลัดเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร : การรับมอบอ านาจจากตัวแทนของรัฐให้มีอ านาจ
ในพื นที่ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และค าสั่งทางปกครองฯ หน่วยงานที่จะขออนุญาตให้ตัวเองไม่สามารถ
กระท าได้ ต้องมีค าสั่งที่เหนือขึ นไป ตามชั นระดับอ านาจ 
   ท้องถิ่นอ าเภอมโนรมย์ : ขอสอบถามในเรื่อง การขออนุญาตกระชังปลา ซึ่งในฐานะท้องถิ่นอ าเภอ
ได้รับค าสั่งแต่งตั งเป็นคณะกรรมการและเลขานุการในระดับอ าเภอ ในเรื่องของการรับรองตามกฎหมายของเจ้าท่า 
หนังสือของจังหวัดในอนุที่ 5 ซึ่งตามค าสั่งได้ลงไปตรวจสภาพข้อเท็จจริง ไม่แน่ใจว่ากฎหมายของประมงและกฎหมาย
ของเจ้าท่า มีความผูกพันกัน เพราะก าหมายของเจ้าท่ามีการขออนุญาตกระชังปลาด้วย ซึ่งไม่แน่ใจว่าที่ลงพื นที่
ตรวจสอบมีอ านาจในส่วนนี หรือไม่ ในการตรวจสอบและรับรอง โดยมองว่าเป็นเพียงการลงไปตรวจสอบเพ่ือเสนอ
ให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดใช่หรือไม่ ซึ่งตามจริงแล้วไม่ได้มีอ านาจตามค าสั่งว่ามีอ านาจในการให้ค าแนะน า 
หรือเรียกให้ผู้ปลูกสิ่งสร้าง ไม่ทราบว่าอ านาจในส่วนนี เป็นอ านาจของใคร  ส าหรับในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหา
ในการลงพื นที่เพื่อไปตรวจสอบมันคาบเกี่ยวกับเจ้าท่า บางส่วนก็เกี่ยวไปที่เจ้าท่า แล้วเจ้าท่าส่ งกลับมาที่จังหวัด 
บางกรณีก็ได้มีการไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ทราบว่า
ต้องมีการยื่นขออนุญาต จึงท าให้เกิดปัญหาในภาคปฏิบัติ จึงอยากทราบว่าการที่คณะอนุกรรมการลงไปตรวจสอบ
และต้องน ามาชี แจงต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ ตามค าสั่งตัวนี สามารถน าไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ว่าระหว่าง
กรมประมงและกรมเจ้าท่า ในเรื่องของการเลี ยงกระชังปลายังมีความวกวนกันอยู่ จึงท าให้เกิดความไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติ ขอให้ชี แจงในส่วนนี ด้วย 
 
 
 

/ส านักงาน... 
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   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : ในการที่จะขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า
คือกระชัง โดยโครงสร้างของกระชังคือเจ้าท่าเป็นผู้อนุญาต ส่วนการเลี ยงปลาจะอยู่ในส่วนของประมง ส าหรับเอกสาร
ที่ใช้ในการอนุญาต 1 ใบ คือใบรับรองจากจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเท่านั น โดยมีข้อความระบุว่า ไม่ขัดต่อ
แผนพัฒนาจังหวัด สิ่งแวดล้อม และผังเมือง เท่านั น 
   ส านักงานประมงจังหวัดชัยนาท : ขออนุญาตชี แจงเพ่ิมเติม เดิมในเรื่องของการขออนุญาต
เลี ยงสัตว์น  าในกระชัง การอนุญาตเดิมสามารถยื่นเรื่องได้ที่ส านักงานประมงจังหวัด โดยตรง และผู้ที่อนุญาตให้เลี ยง
สัตว์น  าในกระชังคืออธิบดีกรมประมง โดยใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี แต่ปัจจุบันหลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กฎหมาย
ประมงฉบับใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2562 คือตั งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา การที่จะอนุญาตให้เพาะเลี ยงสัตว์
น  าในกระชัง ถ้าท าในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองไม่ต้องมีการขออนุญาต แต่การขออนุญาตเพาะเลี ยงสัตว์น  าในกระชัง 
เรียกว่า การเพาะเลี ยงสัตว์น  าซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งได้แก่ แม่น  า ล าคลอง อ่างเก็บน  า เป็นแหล่งน  าที่
ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน ดังนั น หากจะประกอบอาชีพนี ในที่สาธารณะหรือที่ของส่วนรวมต้องมีกฎ ระเบียบ และ
ข้อกฎหมายบังคับใช้ เพ่ือที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้สัญจรทางน  า ผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน  า จึงเป็นที่มาของ
การเพาะเลี ยงสัตว์น  าในกระชังจึงต้องมีใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าจากเจ้าท่า ซึ่งเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพในแหล่งน  า 
แต่หากอยู่ในพื นที่ของชลประทานจะต้องขออนุญาตกับอธิบดีกรมชลประทาน แต่ในส่วนของจังหวัดชัยนาทแหล่งน  า
ทั ง 3 แหล่ง ที่จังหวัดชัยนาทประกาศให้อนุญาตเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ คือ แม่น  าน้อย แม่น  าเจ้าพระยา และแม่น  าท่าจีน 
ประกาศโดยคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ดังนั น ในการที่จะอนุญาตได้
ต้องเริ่มจากการประกาศก าหนดพื นที่อนุญาตก่อน ซึ่งมีเอกสารประกอบคือต้องมีใบอนุญาต ประกอบกับกฎหมาย
ของเจ้าท่าว่า กระชังเพาะเลี ยงสัตว์น  าเป็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล  าล าน  าที่จะต้องขออนุญาตจากเจ้าท่า  ดังนั น ทุกคน
ที่เพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ยื่นกับประมงจึงต้องมีเอกสารปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าจากเจ้าท่ามาเป็นเอกสารประกอบ 
เพราะมันมีผลกระทบกับบุคคลอ่ืน ซึ่งเจ้าท่าได้มอบอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต 
กระบวนการนี ยังอยู่ในขั นตอนของเจ้าท่า จึงยังไม่ได้อยู่ในขั นตอนของประมง 
   เทศบาลต าบลชัยนาท : เนื่องจากมีประชาชนในพื นที่มีการยื่นขอกับเทศบาลส่วนหนึ่ง
และส่วนหนึ่งที่ไปขอใบอนุญาตกับกรมเจ้าท่า เมื่อผ่านการพิจารณาระดับจังหวัด 3 ด้านแล้ว ราษฎรที่ขอใบอนุญาต
กับกรมเจ้าท่า จะถูกส่งกลับไปให้กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตใช่หรือไม่ 
   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : ใช่ หากมาขอที่เจ้าท่าโดยตรงสามารถ
ออกใบอนุญาตให้ได้เลย หากมีเอกสารครบถ้วน 
   เทศบาลต าบลชัยนาท : เนื่องจากไม่แน่ใจว่ายื่นกับเจ้าท่า หรือจังหวัด แต่จังหวัดส่งรายชื่อ
ผ่านอ าเภอไปยังเทศบาลตรวจงานหน้ากระชังให้ ซึ่งไม่ได้ส่งเอกสารมาให้เลย ดังนั น จึงลงตรวจหน้างานโดยที่ไม่รู้ว่า
ได้ยื่นขอกับใคร จึงต้องรู้ว่าแนวทางว่ารายชื่อที่ได้มานั น จะต้องส่งกลับไปหาใคร กับอีกประเด็นคือในส่วนที่ยื่นขอกับ
เทศบาล ซึ่งระเบียบของเจ้าท่า คือขอให้มีเอกสาร 12 รายการ แต่จากการประชุมที่ผ่านมา ประมงแจ้งว่าไม่ใช่เพียง
แค่เอกสาร 12 รายการ ต้องไปดูในเรื่องของใกล้เขตอภัยทานหรือไม่ และมีการเว้นวรรคกระชังหรือไม่ เพราะในเขต
พื นที่รับผิดชอบมีการร้อยกระชังต่อยาว โดยไม่มีการเว้นวรรคช่องกระชังให้น  าไหลเข้าออกเพ่ือระบายน  ากันการเกิดน  าเสีย 
อยากทราบว่าเทศบาลจะต้องยึดถือตามระเบียบ 2 เรื่อง ในการที่ผู้บริหารจะลงนามในใบอนุญาตให้ โดยที่ไม่ผิด ใช่หรือไม่ 
   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี : การออกใบอนุญาตของกรมเจ้าท่าจะดู
โครงสร้าง ซึ่งในกฎข้อบังคับไม่ได้ก าหนดความกว้าง ยาว ของการเว้นวรรคไว้ แต่ก าหนดว่าไม่เกิน 1 ใน 4 ของล าน  านั น 
และในส่วนของการลงพื นที่การตรวจสอบ คือ ไม่จ าเป็นต้องลงพื นที่เพราะไม่ใช่หน้าที่ เป็นหน้าที่ของเจ้าท่า ตามจริง
แล้วต้องได้รับอนุญาตก่อนการก่อสร้าง มิใช่ไปดูสิ่งก่อสร้าง ซึ่งกรณีนี ได้แจ้งให้ทราบในก่อนหน้านี แล้ว ปัจจุบันหากมี
การก่อสร้างแล้วมาขอใบอนุญาตกับเจ้าท่า เจ้าท่าจะไม่รับ ต้องรื อแล้วทั งหมดถึงจะสามารถอนุญาตได้  เพราะต้อง
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

/ส านักงาน... 




