
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
ครั้งที่ 2/2563 

วันพุธที ่17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. นายวีรศักดิ์    ศรีโสภา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ประธาน ฯ) 
 

๒. นายโยธิน  เดือนจ ารูญ  ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท (เลขา ฯ) 
๓. นายเชิดพงษ์            คุ้มเขต   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
๔. นายอดุลย์  ศรีคล้าย     ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๕. นางสาวพรทิพย์  ศรีงาม    ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 
๖. นางสาระภี  แข็งธัญกรณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ 
๗. นายศรันย์  เศรษฐวิวัฒน์                หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๘. นางสาวรุปภา  อ่อนจันทร์  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองชัยนาท 
๙. นางพิมพ์ตา    บัวส าล ี   ท้องถิ่นอ าเภอวัดสิงห์ 
๑๐. นายสมเกียรติ บุตรแก้ว             ท้องถิ่นอ าเภอสรรพยา 
๑๑.  นายณัฐพงษ์ กิติราช   ท้องถิ่นอ าเภอหนองมะโมง 
๑๒.  นายรัฐประกิตจ์ วัชรกิจเสถียร  ท้องถิ่นอ าเภอสรรคบุรี 
๑๓. นางรุ่งอรุณ    ทองชื่น   ท้องถิ่นอ าเภอเนินขาม 
๑๔. นายชัยพร  เทพเทพา   ท้องถิ่นอ าเภอมโนรมย์ 
๑๕. นายเกรียงศักดิ์ กานิล    ท้องถิ่นอ าเภอหันคา 
๑๖. นางเสริมศรี  ศรีวงษ์ญาติดี   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
๑๗. นางน าสุข  การภักดี   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
๑๘. นายเจษฏา   สี่พี่น้อง    นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท 
๑๙.  นายอรุณ  คุ้มหุ่น   ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท   
๒๐. นายชิษณุพงศ์ โรจน์วิบูลชัย   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกล้วย 
๒๑. นางสาวประโลมจิต ทิพย์ศรี   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกล้วย 
๒๒. นายสายัณ  พูลเพิ่ม    นายกเทศมนตรีต าบลเสือโฮก 
๒๓. จ.อ. ทรงศักดิ์  น่วมทิม    ปลัดเทศบาลต าบลเสือโฮก 
๒๔.  นายศักดิช์ัย   กรัดกระยาง               นายกเทศมนตรีต าบลชัยนาท 
๒๕. น.ส.อมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ  ปลัดเทศบาลต าบลชัยนาท 
๒๖. นายอ านาจ  พบพาน   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลนางลือ 
๒๗. นายอ านาจ  พบพาน   ปลัดเทศบาลต าบลนางลือ 
๒๘. นายสุรินทร์   ทองขวัญ   นายกเทศมนตรีต าบลหาดท่าเสา 
๒๙. นางสาวณัชชา ช านาญศรี  ปลัดเทศบาลต าบลหาดท่าเสา 
๓๐. น.ส.ณัทณลักษณ์ แก้วซุง    (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลธรรมามูล 
๓๑. นางสาววัชรมนฎ ์ ลักษณ์สุวรรณ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย 
๓๒. นายธรรมศักดิ์  อุ่มอยู่    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ 
๓๓. นายมานพ   เชื้อเนียม   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ 
๓๔. นายจ ารัส  ภักด ี   นายกเทศมนตรีต าบลคุ้งส าเภา 
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๓๕. พ.อ.ต.ถนอม  ทองวงศ์ษา  ปลัดเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา 
๓๖. นายไพฑูลย์  สีฟุ้ง   นายกเทศมนตรีต าบลหางน้ าสาคร 
๓๗. นายณัฐนันท์ พงษ์ทรัพย์  ปลัดเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร 
๓๘. นายจ าเนียร  โตศิลา   นายกเทศมนตรีต าบลศิลาดาน 
๓๙.  นายเรืองศักดิ์ จิ๋วประหัตถ์   นายกเทศมนตรีต าบลมโนรมย์ 
๔๐. นายนราดล  อินทร์เชิง  ปลัดเทศบาลต าบลมโนรมย์ 
๔๑. ส.อ. ไพโรจน์  ชื่นอุรา    (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน 
๔๒. นางละออ  เรืองเถาะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน 
๔๓. นายอรชุน  ช่างประดับ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา 
๔๔. นายอุทิศ  โทสันทัด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา 
๔๕. จ.อ.โกศล  ภาคศิริ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่พัฒนา 
๔๖. นายปิยะ   ทองวัฒนา   นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์  
๔๗. นายมณเทียนชัย  สิงหเศรษฐ  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลวัดสิงห์  
๔๘. นางสาวสุชานารี เกษสาคร   ปลัดเทศบาลต าบลหนองน้อย 
๔๙. นายบุญส่ง   จิตรจุน    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขุ่น 
๕๐.  นายศิริชัย  โยธิการ์     ปลัดเทศบาลต าบลหนองขุ่น 
๕๑.  นางสาวกาญจน  จิตรจุน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า 
๕๒. นายบัญชา  อิสริยภานันท์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า 
๕๓.  นางสาวสถิตรัตน์ โพธิ์เอ้ียง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๕๔.  นายออสอ  จิตรจุน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน 
๕๕. นายอ านาจ  อุ่นทอง    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน 
๕๖. นายเฉลิมวงศ์ ครึกครื้นจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่ 
๕๗. นายประนอม  พงษ์รัก    (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลสรรพยา 
๕๘. นายสุภัตร์ศักดิ์ โคว้คาศัย   นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
๕๙.  นายวีระพงษ์ คงยืน   ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
๖๐.  นายเฉลียง  ปานไม้   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลบางหลวง 
๖๑.  ส.ต.ท.สนั่น  สิริบ าเพ็ญทาน  ปลัดเทศบาลต าบลบางหลวง 
๖๒. นางสาวปทมา  นุ่นประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลโพนางด าออก 
๖๓. นายเจษฎา   เกตุตระกูล  ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
๖๔. นายด ารงค์  ด ารงพันธ์  (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลตลุก 
๖๕. นางสาวพรรษมนต์ ธนาศิริทิพานนท์  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลตลุก 
๖๖. นายไพทูล  หาญประกาศ   ปลัดเทศบาลต าบลหาดอาษา 
๖๗. นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนันท์   นายกเทศมนตรีต าบลเจ้าพระยา 
๖๘. นางสาวสุชีรา แนบสนิทธรรม  (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลเจ้าพระยา 
๖๙.  นายนิติรุจน์  มุขเฉลิมวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลโพนางด าตก 
๗๐. นางสาวจุฑารัตน์  ฉั่งเชิด   (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าตก 
๗๑. นายคุณวุฒิ  วัฒนะโชติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว 
๗๒.  นางธนภร  ลิ้มประสงค์  ปลัดเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 
๗๓. นายพรชัย   ธนาการณ์   ปลัดเทศบาลต าบลสรรคบุรี 
๗๔. นายทวี  อินทนา   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลดงคอน 
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๗๕. นายราเชน  กลิ่นหอมเชียง  ปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 
๗๖.  พ.จ.อ.สุพจน์ หมื่นกล้า  ปลัดเทศบาลต าบลบางขุด 
๗๗. นายพิชิตชัย  ชาตะสุภณ   ปลัดเทศบาลต าบลห้วยกรด 
๗๘.  นางสาวถนอม แย้มคล้าย  ปลัดเทศบาลต าบลโพงาม 
๗๙. น.ส.ชุติมา  นุ่มแสง    ปลัดเทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา 
๘๐. นางรุ่งนภา  ครรธิตะวงศ์   ปลัดเทศบาลต าบลดอนก า 
๘๑. นางชนัดดา  ชนะกุลนิยม   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ 
๘๒. นางภคมน  เทศนุ้ย   (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ 
๘๓. นายณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล  นายกเทศมนตรีต าบลหันคา 
๘๔. นายศิลป์  ทาทอง   ปลัดเทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
๘๕. นายกิตติ  กิตติวัฒนากูล  นายกเทศมนตรีต าบลหนองแซง  
๘๖. ส.อ. ทรงศักดิ์  ศรไชย    ปลัดเทศบาลต าบลหนองแซง 
๘๗. นายเลิศฤทธิ์   พลนิกร   นายกเทศมนตรีต าบลห้วยงู 
๘๘. นางกานดา   ใจเสน   (แทน) ปลัดเทศบาลต าบลห้วยงู 
๘๙. นางธนภร  วงศ์วรันธร  ปลัดเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา 
๙๐. นายเจษฎา  อินสว่าง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง 
๙๑.  นายวิมล  สุขบัวใหญ่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง 
๙๒. นายชัชธรรม โพธิ์เอ้ียง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ 
๙๓. นายปัญญา  ไทยรัตนกุล   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันคา 
๙๔. นายรัฐรพี  ต่อกิจเดชาพงศา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันคา 
๙๕. นางฉัฐมา  ปิ่นแก้ว   ปลัดเทศบาลต าบลเนินขาม 
๙๖. นายประดิษฐ์ ศรีอนงค์   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเตี้ย 
๙๗. นายอัครพล  ศรีเดช   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า 
๙๘. นายพิสิทธิ์  ปติตานัง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า 
๙๙. นายนิวัติ  ครุธพันธ์  นายกเทศมนตรีต าบลวังตะเคียน 
100. นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช  ปลัดเทศบาลต าบลวังตะเคียน 
101. นายมานะ  เกตุสถิต   ปลัดเทศบาลต าบลหนองมะโมง 
102 . นายกรกวรรษ เทพจินดา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
103 . นายสุทัศน์     วงษ์วานิช  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน 
104 . นายณฤธร  อินทวงศ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสนอง  ศรีพุ่ม    นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล 
๒. นายคุณากร  ช้างพันธุ์   ปลัดเทศบาลต าบลศิลาดาน 
๓. นายยศกร  เล็งบัวรัตน์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก 
๔. นายชัยยุทธ์  เทพยา    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่พัฒนา 
๕. นางราตรี สงวนทรัพย์   ปลัดเทศบาลต าบลวัดสิงห์ 
๖. นายสมเกียรติ   วงศ์สมุท   นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้อย 
๗. นายสุชาติ  คงโพธิ์    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๘. นางขวัญฤทัย จุ้ยอ้วม    ปลัดเทศบาลต าบลหันคา 
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๙. นางธิติมา  ศิลป์ชัย    นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
๑๐. นายสยาม  วงศ์เส็ง    นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเชี่ยน 
๑๑. นายพงษ์เทพ  ใจจงรัก    ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเชี่ยน 
๑๒. นายถนอม  ศรีศักดา   นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามพัฒนา 
๑๓. นางชัญญาภัค  กาญจนวิกัติ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน 
๑๔. จ.อ. สุขสรร สุทธิพันธ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน 
๑๕. นายประเสริฐ  กรองสะอาด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ 
๑๖. นางกาญจนา  อุดมญาติ   ปลัดเทศบาลต าบลสรรพยา 
๑๗. นายเบญจพล  ชนะกุล    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
๑๘. นายกิตติ  อดิสรณกูล   นายกเทศมนตรีต าบลเนินขาม 
๑๙. นายกิตจาณุพงศ์  ขันวงศ์    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเตี้ย 
๒๐. นายพงษ์ดิษ  นภาศรี    นายกเทศมนตรีต าบลแพรกศรีราชา 
๒๑. นายไชยา  ม่วงไทยงาม   นายกเทศมนตรีต าบลสรรคบุรี 
๒๒. นายถุงเงิน  กลัดสุข    นายกเทศมนตรีต าบลบางขุด 
๒๓. นายปรีชา   รื่นฤทธิ์    นายกเทศมนตรีต าบลโพงาม 
๒๔. นายประทวน บัวเพชร   นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกรดพัฒนา 
๒๕. นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์   นายกเทศมนตรีต าบลดอนก า 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุวิทย์   สอนสุข    ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. นางปรียาภรณ์ โชคน าธัมนุกิจ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
3. นายคงวัฒน์  ลัทธิเดช   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
4. นายสมาน  บุตรศรี   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
5. นางพรสวรรค์  กล่ าเจริญ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดชัยนาท 
6. นายศิลาวุฒิ  จันทวงศ์   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
7. นายทวีศักดิ์   พิมพะ    ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท 
8. นายองอาจ  คนุตม์วงศ์  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท 
9. นางสาวนันทวัน  บัวค า    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 
10.  นางสาวขนิษฐา  ประฤทธิวงษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 
11.  นายภูดิศ   โม้งปราณีต   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12.  นางสาวรุ่งทิวา  เพ็งพ่วง    เจ้าหน้าที่ วถ. 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 เลขาฯ : เรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ประธาน) เปิดการประชุม 

 ประธานฯ : ขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    เลขา ฯ : เรียนท่านประธานที่เคารพ สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยวันนี้
เราได้ขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลต าบลชัยนาทในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ครั้งที่ 2/2563 ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชัยนาทกล่าวต้อนรับผู้ร่วม
ประชุม ฯ ขอเรียนเชิญครับ 
    นายกเทศมนตรีต าบลชัยนาท : กราบเรียนท่านประธาน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดได้ให้เกียรติเทศบาลต าบลชัยนาทเป็นสถานที่จัดประชุมผู้บริหาร
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับ 

    เลขา ฯ : ขอบคุณท่านนายกครับ ล าดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านวีรศักดิ์ ศรีโสภา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 
ได้เปิดการประชุม ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ 

  ประธาน ฯ : สวัสดีท่านผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานในการประชุม
ครั้งนี้แทน วันนี้เป็นอีกครั้งที่เราได้มาพบปะพูดคุยกัน ขอเน้นย้ าว่าการประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง การประชุมแต่ละครั้งก็เพ่ือแจ้งข้อสั่งการหรือชี้แจงท าความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่มีจ านวนค่อนข้างมาก จ าเป็นที่จะต้องได้รับการชี้แจงจากท้องถิ่นจังหวัด จากส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วน หน่วยราชการจะมาชี้แจงให้กับท่านเพ่ือทราบแนวทางปฏิบัติ 
การจัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนละครั้งจึงมีความเหมาะสม และขอให้ท่าน
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญด้วย 
  ขอขอบคุณชาวจังหวัดชัยนาททุกคนที่ได้ช่วยกันท าให้จังหวัดชัยนาทปลอดจากโรค 
COVID – 19 โดยไม่มีผู้ติดเชื้อเลยตั้งแต่มีการระบาดจนถึงบัดนี้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง ที่ได้ช่วยกรุณาร่วมด าเนินการ เช่น การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมคัดกรองหรือส ารวจพ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ การสนับสุนงบประมาณในส่วนที่ท่านต้องบริหารจัดการมาเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนทางจังหวัด
ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 แต่ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะเริ่มทุเลาลงบ้างแล้ว ก็ขอให้ท่าน
ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ส่วนในเรื่องการ
สนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้ตรวจสอบ
เอกสารการด าเนินการต่าง ๆ  ให้รอบคอบ เนื่องจากผมไม่อยากให้เกิดปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ อะไรที่ท าแล้วแล้วไม่ได้ตรวจสอบให้ถูกต้องช่วยกลับไปดู
ให้ถูกต้องด้วย 
  ขอฝากเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องด้วยช่วงนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ 
และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ฝากขอบคุณท่านผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาททุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน
จังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยดีตลอดมา 
  เรื่องต่อมาที่จะได้แจ้งให้ทราบคือ ตามที่รัฐบาลได้กู้เงินเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูและเยียวยา
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 4 แสนล้านบาท จังหวัดชัยนาทได้ส่งโครงการไปประมาณเกือบ 2000 ล้านบาท ซึ่งรวมกับของส่วนราชการด้วย 
ทางจังหวัดได้พิจารณาส่งไปให้ส่วนกลาง มีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งโครงการมาเพ่ือพิจารณาโดยที่
โครงการยังไม่เรียบร้อย ท าให้ไม่ผ่านการพิจารณา จึงอยากจะฝากท่านผู้บริหาร ฯ ว่าเรื่องเหล่านี้ท่านต้อง
เตรียมความพร้อมไว้เสมอในการจัดท ารูปแบบโครงการ รายละเอียดต่างๆ เมื่อมีการประชุมชี้แจงโครงการ 
ทั้งตัวท่านเองและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดโครงการได้ ท าให้ไม่ผ่านการพิจารณา โครงการใด
ไม่สามรถอธิบายรายละเอียดโครงการได้กใ็ห้ตัดออกไป เวลาที่ทางท้องถิ่นจังหวัดนัดประชุมชี้แจง ขอความกรุณาได้ 
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ให้ความส าคัญและมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน หรือหากติดภารกิจก็ให้มอบหมายรองนายก ฯ หรือ ปลัด ฯ  
เข้าร่วมประชุมแทน เพราะจากสถิติการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ครั้งที่ผ่านมา 
พบว่าผู้บริหารมาประชุมจ านวนน้อยกว่าครึ่ง จึงอยากขอฝากว่าขอให้ท่านได้ให้ความส าคัญกับการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพิจารณางบประมาณจากโครงการ  
4 แสนล้านบาท ขอให้ใช้จ่ ายงบประมาณด้วยความสุจริต เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และตามที่
คณะรัฐมนตรีได้ก าชับโดยเคร่งครัด และให้หน่วยงานจัดท าแบบประเมินเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง ขอฝาก
ท่านผู้บริหารท้องถิ่นด้วย เนื่องจากหลายภาคส่วนจับตาดูการบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่ 
  มีเรื่องส าคัญที่อยากจะชี้แจง เรื่อง โครงการที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ตามที่เรา
เข้าใจกันว่าเมื่อถ่ายโอนแล้ว ทั้งภารกิจและทรัพย์สินจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอน  
แต่มีภารกิจหนึ่งที่ถ่ายโอนมาแล้วแต่ไม่ได้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ถนนถ่ายโอนที่อยู่ บน
เส้นทางของชลประทาน เนื่องจากภารกิจการถ่ายโอนมีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับด้วยกัน 
คือ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ฯ 
ซึ่งก าหนดว่าการถ่ายโอนภารกิจในช่วงแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปด าเนินการกับทางธนารักษ์
ในการขอเป็นผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กล่าวโดยสรุปคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปด าเนินการขอขึ้นทะเบียน
กับทางธนารักษ์เพ่ือขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน ซึ่งการขอใช้ประโยชน์นั้นต้องมีในแผน ดังนั้น ต้องไปปรับเพ่ิม
ในแผนการพัฒนาให้เรียบร้อย 
  เรื่อง การด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
มีปัญหาในข้อปฏิบัติ เดิมให้ด าเนินการจัดเก็บในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ท าให้มีการเลื่อนการจัดเก็บไปเป็น
ช่วงเดือนสิงหาคม ขอฝากให้ท่านผู้บริหารท้องถิ่นช่วยดูว่าทางท้องถิ่นของท่านได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่จะต้องเสียภาษี
ให้ด าเนินการให้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  
ทราบว่าทางรัฐบาลได้ลดการจัดเก็บภาษีลงจากเดิม ซึ่งจะท าให้ท้องถิ่นมีรายได้ลดลง ขอฝากท่านผู้บริหารด้วย 
  เรื่องสุดท้ายที่จะแจ้งให้ทราบ ด้วยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 สาระส าคัญของระเบียบนี้คือ 
เมื่อประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเจ็บป่วยแล้วจ าเป็นต้องไปพบแพทย์เป็นประจ า  
ท่านสามารถท าเรื ่องเสนอขอรับงบประมาณในการสงเคราะห์เพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายได้ครั ้งละไม่เกิน 
2000 บาทต่อคน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ตามที่จ่ายจริง โดยสามารถท าเรื่องมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
แต่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยได้ด าเนินการในส่วนนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาทก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ จึงขอฝากท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากประชาชนในเขตพื้นที่ของท่านเจ็บป่วย มีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางมารักษาพยาบาลเป็นประจ า  
ขอให้ท่านด าเนินการตามระเบียบ ฯ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จะสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด
ในระเบียบ ฯ ขออนุญาตน าเรียนท่านผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่าน 
 ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่มาร่วมชี้แจงให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ
ในวันนี้ และขอเน้นย้ าเรื่องการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 
ขอให้ท่านผู้บริหาร ฯ ได้ให้ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องต่อไป  

  ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ 
  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 
ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ทีเ่ว็บไซต์ สถจ.ชัยนาท  
https://www.chainatlocal.go.th/dnm_file/govdoc_stj/27142819_center.PDF 

   มติที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระที ่3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

   3.1  เรื่อง  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (การก่อสร้างศูนย์พักพิง
สัตว์จรจัด)  
    เลขา ฯ : สืบเนื่องจากประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เป็นหน่วยด าเนินการในการจัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  
ตั้งงบประมาณส าหรับสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ด าเนินการและจัดท ารายละเอียดชี้แจง ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มาติดตามผลการด าเนินงาน เนื่องจากโครงการนี้ กระทรวงมหาดไทย
และส านักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามอยู่เป็นประจ า และทราบว่าตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการ
อยู่ในขั้นตอนการจัดหาสถานที่เพ่ือสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจะได้รายงาน
ผลความคืบหน้าในการด าเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
    มติที่ประชุม : รับทราบ 

    3.2 เรื่อง การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส               
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

    เลขา ฯ : ความคืบหน้าการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ดังนี้ 

  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(๑.) โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ แผ่นดิน เดิน - ว่ิง มินิฮาล์ฟ

มาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยนาทได้ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ เขื่อนเรียงหิน
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วน/อปท. จ านวน 2,048 คน   

(2.) โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ  
   จังหวัดชัยนาทได้ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วม
รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ ผู้บริหารสังกัด มท./ ผู้บริหาร อปท./รร./ศพด./ปธ.
ก านัน/ผญบ./นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล/ปชช. รวมทั้งสิ้นจ านวน 124,072 แผ่น 
 (3.) โครงการธารน้ าใจเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ  
   จังหวัดชัยนาทได้ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีการ
จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง จ านวน 1,671 คน ณ เรือนจ าจังหวัดชัยนาท 

    โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(1.) โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ  

   คณะกรรมการอ านวยการตามค าสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๓๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ อบจ.ชัยนาท ใช้แบบที่ ๒     

/ตามแนวทาง... 
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ตามแนวทางของกรม สถ. ณ จุดก่อสร้างวัดแหลมหว้า ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  แต่ยัง
มิได้ด าเนินการจัดพิธีเปิดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากเดิมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้จัดพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทุกจังหวัดในวันจันทร์
ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ภายหลังพิธีฉัตรมงคลนั้น จึงให้เลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ออกไป
จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้ว 
     (๒.) โครงการ 1 จังหวัด 1 อปท. ๑ โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ  
   คณะกรรมการอ านวยการตามค าสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 3301/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ คัดเลือกโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของเทศบาลต าบล สามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา เป็นโครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดชัยนาท 
ซึ่งจังหวัดได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว และได้แจ้งให้เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์
ทราบ และเตรียมความพร้อมในการจัดท าป้ายโครงการและก าหนดพิธีเปิดป้าย พร้อมทั้งจัดท าศูนย์การเรียนรู้  
   3. โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ 
   จังหวัดชัยนาทได้มอบหมายให้เทศบาลต าบลบ้านกล้วย จัดท าแผนปฏิบัติงานตาม
โครงการดังกล่าว และเทศบาลต าบลบ้านกล้วย ได้ส่งแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานรายงานความคืบหน้า 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้กับจังหวัดทราบแล้ว แต่แผนการด าเนินการในอนาคตไม่ทราบว่าท่านนายกเทศบาล
ต าบลบ้านกล้วยจะด าเนินการให้มีความคืบหน้าอย่างไรให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่สมบูรณ์ได้ ท่านนายก
อยากจะชี้แจงอะไรหรือไม่ 
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกล้วย : เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทางเทศบาลต าบลบ้านกล้วย
ได้ด าเนินการปรับปรุงบริเวณหนองระแหงให้สะอาดเรียบร้อยดีแล้ว ไม่ทราบว่าจะให้ด าเนินการในส่วนใด
อีกหรือไม ่
  เลขา ฯ : ท่านนายก ฯ มีแผนที่จะปรับปรุงหรือด าเนินการจัดท าป้ายโครงการ ฯ 
ให้แล้วเสร็จหรือไม่  
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกล้วย : ขอน าเรียนว่า แต่เดิมได้ก าหนดสถานที่จัดท าโครงการ ฯ 
ไว้ที่คลองวังไร แต่ทางจังหวัดให้เปลี่ยนเป็นท าที่หนองระแหง ท าให้ไม่ได้จัดท างบประมาณเรื่องการจัดท าป้าย
โครงการเฉลิมพระเกียรติไว้ครับ 
  ประธาน ฯ : ไม่ทราบว่าท่านนายก ฯ จะจัดท างบประมาณเพ่ิมเติมได้หรือไม ่
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกล้วย : จะไปศึกษาดูว่าจะด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 
เนื่องจากผ่านการจัดท างบประมาณเพ่ิมเติมมาแล้ว 
 เลขา ฯ : รายละเอียดตามโครงการนี้จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องไฟส่องสว่าง ปรับภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม และมีป้ายเฉลิมพระเกียรติให้สวยงามสมพระเกียรติ หากท่านมีงบประมาณก็ขอให้ด าเนินการ 
ขอฝากท่านนายก ฯ ด้วย 
 ประธาน ฯ : ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกล้วย ขอฝากท่านผู้บริหาร
ท้องถิ่นทุกท่านว่าอะไรที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ขอความกรุณาท่านช่วยบริหารจัดการ ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ทางกระทรวงหรือส่วนกลางก าหนดด้วย เพราะมิเช่นนั้น หากไม่ด าเนินการตามโครงการก็จะไม่เป็น
การสมพระเกียรติ พวกเราในฐานะหน่วยงานภาครัฐก็จะดูไม่ดี หากมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรขอให้ท่าน
ประสานกับท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือให้ท้องถิ่นจังหวัดหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอเรียนให้ท่าน
ผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่านทราบ 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

/3.3 เรื่อง... 
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    3.3 เรื่อง สรุปผลการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ 
          เลขา ฯ : ตามที่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
มีเงินคงเหลือมากกว่าสองเท่าของเงินที่จะได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
อาจไม่ได้รับเงินจัดสรรในปีดังกล่าว  
สรุปผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเงินคงเหลือมากกว่า 70% 

ล ำดับ อ ำเภอ กองทุน 
ยอดเงินคงเหลือ

ยกมำ 
รำยรับ รำยจ่ำย เงินคงเหลือ 

%เงิน
คงเหลือ 

เงินคงเหลือจำก 
ธ.ก.ส. 

1 เนินขาม 
เทศบาลต าบล
เนนิขาม 

57,877.85 384,345.00 15,825.00 426,397.85 96.42 427,502.34 

2 มโนรมย ์
เทศบาลต าบล
มโนรมย ์

1,015,336.51 2,025.77 169,985.00 847,377.28 83.29 847,377.28 

3 
เมือง
ชัยนาท 

อบต.ท่าชัย 931,146.33 0.00 18,380.00 912,766.33 98.03 905,648.03 

4 
เมือง
ชัยนาท 

เทศบาลต าบล
บ้านกล้วย 

727,415.19 440,040.00 149,900.00 1,017,555.19 87.16 1,019,561.65 

5 
เมือง
ชัยนาท 

เทศบาลต าบล
หาดท่าเสา 

204,905.58 337,701.82 45,000.00 497,607.40 91.71 497,607.40 

6 วัดสิงห์ 
เทศบาลต าบล
หนองน้อย 

9,206.55 231,965.00 4,900.00 236,271.55 97.97 236,564.99 

7 สรรคบุรี อบต.เท่ียงแท้ 192,042.88 354,264.09 13,175.00 533,131.97 97.59 534,731.97 

8 สรรคบุรี 
เทศบาลต าบล
แพรกศรีราชา 

329,766.61 160,200.90 109,007.00 380,960.51 77.75 380,960.51 

9 สรรคบุรี 
เทศบาลต าบล
โพงาม 

120,399.51 519,588.00 4,725.00 635,262.51 99.26 636,254.37 

10 สรรคบุรี 
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

1,853,911.07 790,275.00 69,000.00 2,575,186.07 97.39 1,559,069.12 

11 
หนองมะ
โมง 

อบต.สะพาน
หิน 

213,897.01 488,805.05 174,285.00 528,417.06 75.20 528,417.06 

12 
หนองมะ
โมง 

เทศบาลต าบล
หนองมะโมง 

36,974.36 370,882.84 15,325.00 392,532.20 96.24 392,532.20 

  ประธาน ฯ : จากข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือท้องที่ พบว่ายังมีเงินที่ยังไม่ได้ด าเนินการเหลืออยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งความจริงงบประมาณในส่วนนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บริหารเพ่ือดูแลสุขภาพให้ประชาชนในพ้ืนที่ จึงอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงิน
ส่วนนนเพ่ือดูแลประชาชน ฝากท่านผู้บริหารได้ศึกษาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วย    
  มติที่ประชุม : รับทราบ  

 
/3.4 เรื่อง... 
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   3.4 เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน (เงินกันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงิน ฯ : ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท 
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2562 จ านวน 38 โครงการ รวมเป็นเงิน 63,162,267.99 บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
55,680,380.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.15  คงเหลือ 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,481,887. - บาท  
สรุปดังนี้ 

1. อบต.ท่าชัย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 จ านวน  3,087,887.00 บาท  
                      โครงการก่อสร้างระบบประปา ม. 7 

   2. อบต.วัดโคก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน  1,455,000.00 บาท 
      โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ    
 3. อบต.ท่าชัย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 จ านวน  1,149,000.00 บาท 
      โครงการก่อสร้างระบบประปา ม. 11 
  4. ทต.ชัยนาท งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน  1,790,000.00 บาท 
      โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
      (สัญญาสิ้นสุด 17 มิ.ย.63)จ านวน 1,790,000.00 บาท 

   ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง เร่งรัดให้ผู้รับจ้างท างานให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา เพ่ือจะได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
    4.1 เรื ่อง หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู ้เงิน
เพื่อด าเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักช าระหนี้ต้นเงินกู้ 
ขยายเวลาการช าระหนี้ และกู้เงิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)  
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริม : ตามที่คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพ่ือด าเนินกิจการอ่ืน กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่มี
ความประสงค์จะขอพักช าระหนี้ต้นเงินกู้ ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ และกู้เงิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์ฯ  ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้  ดังนี้ 
    1. การขอพักช าระหนี้ต้นเงินกู้ มีระยะเวลาการพักช าระหนี้ ๒ ปี (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไปอีก ๒ ปี และให้ยื่นเอกสารการขอพักช าระหนี้ต้นเงินกู้ 
ถึงส านักงานส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการแจ้งความประสงค์จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
  2. การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ส าหรับสัญญาเงินกู้ที่มีระยะเวลาการช าระหนี้ 
๑๐ ปี แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ได้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ ปี และให้ยื่นเอกสาร
การขอขยายเวลาการช าระหนี้ถึงส านักงานส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการ 
 

/แจ้งความประสงค์... 
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แจ้งความประสงค์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
    3. การกู้เงินเพ่ือด าเนินกิจการอ่ืนกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ใช้หลักเกณฑ์การกู้เงินตามหลักเกณฑ์เดิม 
โดยให้แจ้งความประสงค์ว่าจะช าระหนี้ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ถึง ๑๕ ปี พร้อมกับการขอกู้เงิน และให้ยื่นเอกสาร
การขอกู้ถึงส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
    มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.2 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริม : ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๓ รับทราบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการ
เงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) คนละ 1,000 บาท จ านวน ๑ ครั้ง ซึ่งได้มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สรุปได้  ดังนี้ 
 คุณสมบัติคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 
    1. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ (กรณีบัตรหมดอายุ อนุโลมให้ใช้ได้) 
    2. มีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
   3. กรณีคนพิการเสียชีวิต หลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ผู้จัดการมรดก 
หรือทายาทโดยธรรมตามกฎหมายติดต่อเพ่ือขอรับสิทธิดังกล่าว 
    4. กรณีที่มีการตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือเอกสาร
ไม่ครบถ้วน สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใน ๑๕ วัน นับจาก
สิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายเงิน 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
ให้ด าเนินการจ่ายเงินสด จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่คนพิการโดยเร็วไม่เกิน ๕ วัน (ขอขยายเป็นไม่เกิน ๑๕ วันท าการ)  
       2. หลักฐานประกอบที่ใช้ในการรับเงินคือ ใบส าคัญรับเงิน (กรณ๊ผู้พิการรับเงินเอง) กรณี
ที่ผู้พิการมอบอ านาจ ให้ใช้หนังสือมอบอ านาจ และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการและผู้รับมอบอ านาจ 
  3.  เมื่อจ่ายเงินเสร็จแล้ว ให้รวบรวมหลักฐานส่งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมรายงานให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการต่อไป 
  4. กรณีจ่ายเงินแล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้โอนคืนให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการทันที โดยโอนผ่านทางบัญชีธนาคาร 
  ๕. กรณีคนพิการเสียชีวิต หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการ
มรดกหรือไม่มีทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย หรือไม่สามารถจ่ายเงินได้ในกรณีอ่ืน ๆ ให้ส่งเงินคืนกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ        
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
     มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ     
 
 

 
/4.3 เรื่อง... 
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   4.3 เรื่อง การด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริม :ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ลงประกาศ
กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๓ และเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ....ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งสาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวคือ เป็นการลดภาษีส าหรับที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ส าหรับการจัดเก็บภาษี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือบรรเทาภาระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) เมื่อได้มีการประกาศใช้บังคับแล้ว จะได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป   
    จึงน าเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  มติที่ประชุม : รบัทราบและถือปฏิบัติ 

  4.4  เรื่อง แนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
          ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริม : ด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่อง 
การท าสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยก าหนดแนวทางการจัดซื้อฯ  
ดังนี้ 
    1. ให้หน่วยจัดซื้อ หรือโรงเรียน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรและตามจ านวนเด็กนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้รวมถึงเด็กนักเรียนเข้าใหม่ที่ยัง
ไม่ได้รับนมในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ครบ ๒๖๐ วัน 
     2. กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรสิทธิกับหน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียนใด ไม่ด าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้หน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียน 
แจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ เพื่อด าเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศฯ ต่อไป  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ      
    มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.5 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563  
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน ฯ : ตามที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดชัยนาท 
ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ดังกล่าว ก าหนดให้ใช้แบบประเมินฯ 
ของ ก.กลาง และก าหนดวิธีการประเมินฯ กรณีไม่มีนายก อปท. ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ก ากับดูแล อปท. ตามที่
กฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมินฯ ปลัด อปท. กรณีไม่มีปลัด อปท. หรือ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการประเมิน
ก าหนดให้มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 และพฤติกรรม  
 

/การปฏิบัติ... 
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การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30  กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 
50 และภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ อปท. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบ และให้นายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ปลัด อปท. เป็นประธาน รองปลัด อปท. 
หรือ ผอ.กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นกรรมการ และ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน เป็นเลขานุการ 
  จึงน าเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

   มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

    4.6  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563   
    ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน ฯ : ตามที่ ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  และ ก.อบต.จังหวัดชัยนาท
ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563  สรุปสาระส าคัญ
ของประกาศฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ฯในการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ต้องเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทใด สามารถขอบรรจุกลับเข้ารับราชการต่างประเภทได้fโดยบรรจุ
กลับเข้ารับราชการในประเภททั่วไป ได้แก่ ระดับปฏิบัติงาน และช านาญงาน ประเภทวิชาการ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติการ และช านาญการ  ทั้งนี้ อปท.จะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่ง
ในสายงานที่จะบรรจุกลับรอการบรรจุหรือแต่งตั้งอยู่ส าหรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ หรือในต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต้องบรรจุกลับ
เข้ารับราชการในต าแหน่งประเภท สายงานและระดับไม่สูงกว่าเดิม โดยหากจะบรรจุกลับเข้ารับราชการ ซึ่งเคยมี
ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับอาวุโส โดยต้องขอความเห็นชอบ ก.จังหวัด 
แล้วแต่กรณี ในการปรับปรุงต าแหน่งให้เป็นระดับดังกล่าวก่อน จึงจะบรรจุกลับเข้ารับราชการในระดับดังกล่าว
ได้ส าหรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งประเภทอ านวยการ และประเภทบริหารท้องถิ่นให้บรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม 
 จึงน าเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
   มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.7 เรื่อง แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน ฯ : ด้วยคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในต าแหน่งต่าง ๆ แล้วนั้น ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงได้แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
สรรหาให้จังหวัดทราบ เพื่อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่จะต้องด าเนินการให้โอน รับโอน และย้าย 
ด าเนินการส่งเรื่องให้ ก.จังหวัด เห็นชอบ  เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป 
โดยให้ผู ้ผ่านการสรรหาเดินทางไปรายงานตัว ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกสังกัดอยู่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือ
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทราบแล้ว 

/ส าหรับจังหวัด... 
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   ส าหรับจังหวัดชัยนาทมีผู้ผ่านการสรรหา ฯ มีทั้งให้โอน รับโอน และย้าย รวมทั้งสิ้น 
28 ราย แบ่งออกเป็น 
   1. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 6 รายดังนี้ 
  1.1 ย้ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จ านวน 4 ราย 
  1.2 โอนไปด ารงต าแหน่งจังหวัดอ่ืน   จ านวน 2 ราย 
  2. พนักงานเทศบาล จ านวน 21 รายดังนี้ 
  2.1 ย้ายภายในเทศบาล    จ านวน 5 ราย 
  2.2 โอนภายในจังหวัดชัยนาท    จ านวน 5 ราย 
  2.3 โอนไปด ารงต าแหน่งจังหวัดอ่ืน   จ านวน 6 ราย 
   2.4 รับโอนจากจังหวัดอ่ืน    จ านวน 5 ราย 
  3. พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 รายดังนี้ 
      - โอนภายในจังหวัดชัยนาท    จ านวน 1 ราย 
 จึงน าเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
   มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

    4.8 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
         ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงิน ฯ : ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร 0505/ว26 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เห็นชอบ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยก าหนดเป้าหมายการ
ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 
งบประมาณรายจ่าย เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ประจ า 28 58 80 100 
ลงทุน 8 40 65 100 
ภาพรวม 23 54 77 100 
  ดังนั้น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เร่งรัดด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป  
  จึงน าเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
   มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (กลุ่มงานการเงิน ฯ) 

หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณ 
รายจ่าย 

วงเงิน
งบประมาณ            
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ผลการก่อหนี ้ อยู่ระหว่างประกาศ/ 
เรียกลงนาม 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบลงทุน 597.34 486.74 81.48 11.92 1.99 30.15 5.05 62.75 10.50 534.59 89.50 
งบกลาง  36.27    8.69 23.95 - - - - 0.44 1.20 35.84 98.80 
ภาพรวม 633.61   495.43 78.19  11.92 1.99 30.15 5.05 63.18 9.97 570.43 90.02 

/จึงน าเรียน... 
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              จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ต่อไป 
  จึงน าเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
   มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

    4.10 เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย ฯ :ระยะเวลาการด าเนินการตามปฏิทินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการด าเนินงานฯ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงท าให้กรอบ
ระยะเวลาการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของการตอบแบบ OIT มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยก าหนดไว้  โดยขยายจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
และในส่วนของการตอบแบบ IIT และ EIT มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยก าหนดไว้ โดยขยายจากวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 ไปเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามประกาศส านักงาน ป.ป.ช. ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 
2563 และฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และเอกสารแสดงกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA 2563  
  สถานะในการตอบแบบส ารวจ IIT , EIT และ OIT ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ชัยนาท จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. อยู่ในช่วงของการตอบแบบส ารวจ 
IIT, EIT และ OIT ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการอนุมัติข้อมูลการตอบแบบส ารวจ OIT 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 แห่ง จากจ านวนทั้งหมด 60 แห่ง  
 และขอแจ้งก าหนดการลงพ้ืนที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดชัยนาท เพ่ือนิเทศ
แผนท้องถิ่น และส่งเสริมการประเมิน ITA ในระหว่างวันที่ 8-24 มิถุนายน 2563 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้มีการนิเทศไปแล้ว จ านวน 10 แห่ง และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 10 แห่ง รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแสดงก าหนดการนิเทศแผนท้องถิ่น และส่งเสริม ITA 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
   มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติ 
   5.1  เรื่อง แนวทางการเปิด – ปิด ภาคเรียน และแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย 
และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
และกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดวันเปิด – ปิด ภาคเรียน  ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ ๑  เปิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปิดวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ภาคเรียนที่ ๒  เปิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปิดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

    โดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ 
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
(อนุบาล) และดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการ  ดังนี้ 
 
 

/การเปิด... 
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   การเปิดและปิดเรียน  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการตามแนวทางการเปิด – ปิด
ภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด หรือ  สถานศึกษาพิจารณาก าหนดวันปิดภาคเรียน
ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา แต่ต้องจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้าง
เวลาเรียนและหลักสูตรของแต่ละระดับ และอนุมัติการจบการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
   การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา/การออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๕๒๙ 
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นแนวปฏิบัติ 
   ส าหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดมาตรการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๘๙  
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความส าคัญ เนื่องจากใกล้จะมีการเปิดภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ชัยนาทมีโรงเรียนในสังกัดอยู่ 8 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 3,000 กว่าคน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ 110 ศูนย์ 
มีเด็กประมาณ 2,800 คน ขอให้ท่านผู้บริหารท้องถิ่นได้แจ้งให้สถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ส ารวจอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากมีการช ารุดก็ให้ด าเนินการซ่อมแซมในอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ปลอดภัย และสะอาด รวมถึงการก าหนดจุดคัดกรองในกรณีที่มีการเปิดสถานศึกษา ในกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขอเน้นย้ าเรื่องบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ขอให้ทางท้องถิ่นช่วยเกลี่ยอัตราก าลังในส่วนอื่นมาช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียน หรืออาจจะจ้างเหมาบริการมาช่วยในจุดนี้ ส่วนแนวทางปฏิบัติในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดจะได้
ชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
   มติที่ประชุม : รับทราบและถอืปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 เลขา ฯ : ขออนุญาตเรียนเชิญท่านศึกษาธิการจังหวัดและท่านผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัด
ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเปิดภาคเรียน ขอเรียนเชิญครับ 
  ศึกษาธิการจังหวัด ฯ : เรียนท่านประธาน ฯ ท่านผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอเรียนว่าในขณะนี้ทางศึกษาธิการจังหวัดได้เตรียมการที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทาง สพฐ. ได้ออกแบบประเมินเพื่อใช้ประเมินโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอน 
มีทั้งหมด 44 ข้อ 6 มิติ แนวทางในการประเมินนั้น 20 ข้อแรกหากมีข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านการประเมิน จะให้สีแดง  
ถ้าผ่านทั้ง 20 ข้อ จะให้สีเขียว ส่วน 24 ข้อหลัง ถ้าข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่าน จะให้สีเหลือง ซึ่งขณะนี้ทาง สพป.ชัยนาท
ได้เริ่มประเมินโรงเรียนในสังกัดทั่วทั้งจังหวัดแล้ว นี่เป็นขั้นตอนในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนในการ
เรียนการสอนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมไว้ 2 ระบบ ซึ่งสามารถเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ เช่น บางโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนไม่มากเกินไป ก็สามารถเลือกใช้ระบบการ
เรียนการสอนแบบปกติ ส่วนโรงเรียนใดที่มีจ านวนนักเรียนมาก ก็ให้เลือกใช้ระบบออนไลน์ โดยการประยุกต์ใช้
ทั้งสองระบบเพื่อให้เด็กได้เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งต้องบริหารการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนโดยใช้มาตรการตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ ขอน าเรียน
ด้วยความเคารพ 

/ประธาน... 
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  ประธาน ฯ : ขอขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัด ขอให้ท่านผู้บริหารท้องถิ่นน า
แนวทางที่ท่านศึกษาธิการจังหวัดได้ชี้แจงไปปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน.
0023.3/ว 2299 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางปฏิบั ติไว้ และขอเชิญท่านผู้ช่วย
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท น าเรียนแนวทางการปฏิบัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
  ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัด ฯ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับ
ทางสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ไว้ 6 มาตรการ 
ดังนี้ 
  1. การคัดกรองวัดไข้ การลงทะเบียนเข้าออก 
 2. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
 3. การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
 4. การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
 5. การท าความสะอาดพ้ืนที่ที่มีการสัมผัสร่วมกัน 
 6. การลดความแออัดหรืองดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน 
  ซึ่ ง 6 มาตรการหลักนี้จะต้องด าเนินการให้ชัดเจน ซึ่ งตามหนังสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ และทางสาธารณสุขจังหวัด
ได้สั่งการให้สาธารณสุขอ าเภอเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผลจากการลงพ้ืนที่ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามมาตรการทั้ง 6 ข้อ 
  ขอฝากถึงโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าออก
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องมีรายละเอียดที่สามารถติดต่อกับผู้ที่เข้าออกโรงเรียน เช่น ชื่อ – สกุล 
เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ในกรณีที่มีการติดเชื้อ ขอให้เพิ่ มความเข้มงวดในจุดนี้ 
และจุดส าคัญอีกอย่างก็คือ การควบคุมการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้องเน้นย้ าหรือควบคุมให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกที่เข้าออกสถานศึกษาสวมหน้ากาก
ทุกครั้ง และเมื่อได้ด าเนินการตามมาตรการทุกอย่างแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วย ขอน าเรียนด้วยความเคารพ 
 ประธาน ฯ : ขอบคุณท่านผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัด ขอให้ท้องถิ่นอ าเภอประสานกับทาง
สารณสุขในการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนดต่อไป 
  มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ   ไม่มี 

ปิดประชุม เวลา 15.45 น.     
 

     (ลงชื่อ)        ศรันย์  เศรษฐววิัฒน์ ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายศรันย์  เศรษฐวิวัฒน์) 

             หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
     (ลงชื่อ)         โยธิน  เดือนจ ารูญ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายโยธิน  เดือนจ ารูญ) 

       ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 


