
การประชุมขับเคลื่อนและติดตาม
นโยบายของรัฐบาล และภารกิจส าคัญ
ของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(เดือนพฤศจิกายน 2565) 
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารด ารงราชานุสรณ์



การเตรียมความพร้อมการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่มา
สรุปผลการด าเนินการ

พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้ 
อปท. ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ต่อ รมว.มท. 
เพื่อเสนอต่อ ผอ.สงป. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ สงป. ก าหนด และสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจ ให้แก่ อปท.

.

แจ้งให้ อปท. ทุกประเภท เตรียมพร้อมในการจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบเงินอุดหนุน)
ซึ่งจะเริ่มมีการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 และสิ้นสุดกระบวนการเสนอค าขอในวันที่ 27 มกราคม 2566 ดังนี้

• ปรับปรุงข้อมลูในระบบสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอ้มลูเบี้ยยังชีพของ อปท. ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิน่ ระบบศูนย์บริการขอ้มลูบุคลากรท้องถิ่นแหง่ชาต ิระบบฐานขอ้มูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึง่เดยีว 
[Rabies One Data] เป็นตน้

• จัดเตรียมแผนงานโครงการส าหรบัจัดท าค าของบเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ ตามแผนงานที่ อปท. จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายละเอียดประกอบ เช่น แบบรูปรายการ ประมาณการราคางานก่อสร้าง เอกสาร
แสดงสิทธิ์ในที่ดนิ เอกสารบันทึกการส่งมอบการถา่ยโอนภารกจิ ส าเนาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ เป็นต้น

• ให้จัดท างบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามรายการงบประมาณทีค่ณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก ่อปท. ก าหนด 
หรือเป็นรายการที ่สถ. อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก ่อปท. พิจารณาก าหนด
เป็นงบเงินอุดหนนุรายการใหม ่โดยมีรายการงบเงินอุดหนุนรวมทัง้สิ้น 63 รายการ จ าแนกเป็น 
เงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 41 รายการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 22 รายการ

• น าข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการท้องถิน่ ทน. ทม. และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก ่อปท. (ทต. และ อบต.) 
ของ สถ. ในคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สภาผู้แทนราษฎร เป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณฯ



ที่ รายการ
ด้านการบริหารจัดการ

1 อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
2 ชดเชยรายได้ความไม่สงบชายแดนภาคใต้
3 เงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรถ่ายโอน
4 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จชต.

5
ชดเชยรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

6 บรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์โคโรนา 2019 เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ

7 ค่ารักษาพยาบาล

ที่ รายการ

ด้านสังคม
1 เบี้ยยังชีพคนพิการ
2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น
5 การบริหารสนามกีฬา
6 การบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)
7 การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข
8 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

(วัคซีน)
9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

(ส ารวจ)
10 การให้บริการสถานีอนามัยถ่ายโอน
11 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ที่ รายการ
ด้านการศึกษา

1 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
2 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน
3 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 อาหารกลางวัน 
6 อาหารเสริม (นม)
7 ศูนย์เยาวชน
8 ท้องถ่ินรักการอ่าน
9 การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)

10
การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสา
และวัสดุการศึกษา)

11 ค่าการศึกษาของบุตร
12 ค่าเช่าบ้าน
13 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจ า
14 ค่าบ าเหน็จ บ านาญ
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน)

16
การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด จชต. (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม)

17
การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด จชต. (ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ)

18 ศพด.ในเขตพื้นที่จังหวัด จชต. (สื่อการเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ)

19 สถานศึกษาสังกัด อปท. ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ*
20 พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ*

ที่ รายการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า

ที่ รายการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

1 ป้องกันและการควบคุมไฟป่า

* รายการที่ ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบใหม่ในปี 67



ที่ รายการ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
2 การก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
5 การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
6 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับถ่ายโอน
7 ธนาคารน้ าใต้ดิน
8 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสนับสนุนงานฎีกา

ที่ รายการ

ด้านสิ่งแวดล้อม
1 ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ

ที่ รายการ

ด้านการศึกษา
1 การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
2 การก่อสร้างอาคาร ศพด. 
3 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
4 ก่อสร้างสระว่ายน้ าในโรงเรียนสังกัด อปท. 
5 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะ)
6 การศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV
7 จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
8 ก่อสร้างสระว่ายน้ าในโรงเรียนสังกัด ศพด.*

ที่ รายการ

ด้านสังคม
1 ลานกีฬา/สนามกีฬา
2 ครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4 ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ
5 การให้บริการสถานีอนามัยถ่ายโอน

* รายการที่ ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบใหม่ในปี 67



ส านักงบประมาณ ได้มีหนังสือแจ้งสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางให้ ทต. เป็นหน่วย
รับงบประมาณ ประกอบกับประชุมหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง
และ สถ. มีความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควร
ขยายเวลาในการก าหนดให้ เทศบาลต าบลเป็นหน่วยรับ
งบประมาณตรงในปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 ออกไปเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ปรับปรุง
ปฏิทินและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อปท. (ทต. และ อบต.) 
เพ่ือให้ด าเนินการ ดังนี้

ผ่านเว็บไซต์ https://sola.dla.go.th 

*** 
ของค าขอที่ ทต. และ อบต. เสนอค าขอผ่านระบบ SOLA 

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาในระดับจังหวัดแล้ว มาจัดท าเป็นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และบันทึกค าขอในระบบ e-budgeting ตามระยะเวลาที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด





การคัดแยกขยะต้นทาง 
โดยถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 863,234 tCO2e/year

หลุมฝังกลบ/เทกอง

(กรณีมีการคัดแยก) ขยะเปียกได้รับ
การจัดการด้วยถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย

2หมายเหตุ tCO2e หมายถึง Tonnes Carbon dioxide Equivalent หรือ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2 3

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจะลดลงจากการคัดแยกขยะเปียกใส่ถังขยะเปียก เท่ากับ 492,212
tCO2e/year

ถังขยะเปียก ลดโลก
ร้อน

(กรณีไม่มีการคัดแยก) ขยะเปียกได้รับการ
จัดการด้วยการเทกอง/หลุมฝังกลบ

1

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั้งประเทศ 25 ล้านตัน 

ปริมาณขยะมูลฝอยปี 2564 (กรมควบคุมมลพิษ)

25 ล้านตัน

กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง 36 ล้านคน

ขยะเปียก 3.3 ล้านตัน/ปี ได้รับการ
จัดการด้วยการเทกอง/หลุมฝังกลบ

ขยะเปียก 3.3 ล้านตัน/ปี ได้รับการ
จัดการด้วยถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 371,022 tCO2e/year

เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ไม่เกิดการปล่อยก๊าซมีเทน
แต่คงมีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดลง

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนผ่านการรับรองว่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้ว เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2562



ลดค่าเก็บขนขยะได้

แสนตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ปริมาณขยะเปียกที่
คัดแยกใส่ถังขยะเปียก

ลดโลกร้อน

ล้านบาท/ปี

กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง          ล้านคน

การจัดท าถังขยะเปียก
ลดโลกร้อน

ล้านต้น/ปี

เทียบเท่ากับการ
ปลูกต้นไม้

3.3 
36

ล้านตัน/ปี 4.9

2,800
41

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

(ค่าเฉลี่ยคือ 850 บาทต่อตัน)

(ต้นไม้โตเต็มที่ 1 ต้น ลดได้เฉลี่ย 12 ก.ก. 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ข้อมูลจาก ปตท.)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการฯ

ลดค่าก าจัดขยะได้

1,815 ล้านบาท/ปี
(ค่าเฉลี่ยคือ 550 บาทต่อตัน)

การศึกษาร่วมกันระหว่าง สถ. กฟภ. ยผ. คพ. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

***อปท. จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ 4,615 ล้านบาท/ปี

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย



นโยบายการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
ก าหนดแผนการด าเนินงานโดยใช้กลไก คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในแต่ละระดับ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การด าเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในเชิงรุกให้กับปะชาชนในเรื่องความจ าเป็นและข้อดีในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

เร่งรัดการจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อลดขยะต้นทาง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
อีกทั้งยังสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต

1

ติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน 

2

3

4

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย





กลไกขับเคลื่อน
โครงการถังขยะ
เปียกลดโลกร้อน 

ประเทศไทย

ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

ระดับอ าเภอ นายอ าเภอ
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ

ทีมปฏิบัติการฯ
ปลัดอ าเภอ
ประจ าต าบล

ระดับ อปท. นายก อปท.

อปท. ก 

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อปท.

ทีมปฏิบัติการฯ
ปลัดอ าเภอ
ประจ าต าบล

อปท. ข อปท. ง อปท. ค 

จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด และตรวจสอบข้อมูล
การสุ่มตรวจของทุกอ าเภอ และรายงาน มท.

จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอ และตรวจสอบข้อมูล
การสุ่มตรวจของทุก อปท. และรายงานจังหวัด

จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ระดับ อปท. และส ารวจข้อมูล
การจัดท าถังขยะเปียกและน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DLA Waste

สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียกตามหลักเกณฑ์ 
และรายงานอ าเภอ

หมายเหตุ: รายงานผลตามแบบรายงาน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ท่ี มท 0820.2/ว 7289 ลว 30 ก.ย. 2565

การด าเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ Thailand 
Voluntary Emission Reduction Programs (T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 



ทีมปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอ รายงานผลการสุ่มตรวจให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ โดยอ าเภอรวบรวม
และรายงานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดทราบ ตามแบบรายงาน ข ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ทั้งนี้ 
จ านวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง จ านวนครัวเรือนที่ทีมปฏิบัติการ ระดับอ าเภอสุ่มตรวจแล้ว พบว่าครัวเรือนผ่านเกณฑ์การ
ตรวจทั้ง 3 ข้อ

เร่งรัดและติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการน าเข้าข้อมูลครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งการรายงานรายวันและรายเดือน รวมถึงการจัดท า
เอกสารการส ารวจในแต่ละเดือนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

สร้างองค์ความรู้ ซักซ้อม ท าความเข้าใจและให้ค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานการปฏิบัติ
ในกระบวนการรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอ าเภอ 
และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยใช้กลไกก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านหอกระจายข่าวของต าบล/หมู่บ้าน                    
การบูรณาการร่วมกับสื่อมวลชนภาคประชาชนในพื้นที่อ าเภอ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

1

2

3

4

หน้าที่

ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ส าหรับรับการทวนสอบ 

อ าเภอด าเนินการตั้งทีมปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการทวนสอบตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ โดยมีปลัดอ าเภอต าบล
เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการฯ และให้มีสมาชิก
ทีมปฏิบัติการฯตามความเหมาะสม

การด าเนินการสุ่มตรวจ

การด าเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ Thailand 
Voluntary Emission Reduction Programs (T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 



อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมท้ังรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดข้ึน
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.
เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ” 
ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก  6,936,820 คน

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมให้
อถล. ในการดูแลรักษา ปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่

" อถล.ท างานด้วยใจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ"

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561

ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อ 6 ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าเจ็ดปีบรบิูรณ์
(3) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามารว่มด าเนินกิจกรรมด้านการบรหิาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อ 8 การรับสมัคร อถล. ผู้สนใจสมัครเป็น อถล. และมีคุณสมบัติตามข้อ 6 ให้ย่ืนใบ
สมัครต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





ผลการด าเนินการจดัท าถงัขยะเปียกลดโลกรอ้น

ผลการด าเนินการในภาพรวม

ครัวเรือนทั้งหมด (Thai QM)   14,503,732
ครัวเรือนที่มีการจัดท าถัง        4,474,285

คิดเป็นร้อยละ 30.85

ร้อยละผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินการ จ านวนจังหวัด

ร้อยละ 100 3

ร้อยละ 80 - 99.99 5

ร้อยละ 50 - 79.99 12

ร้อยละ 30 - 49.99 14

ร้อยละ 10 - 29.99 25

ร้อยละ 0 - 9.99 17

จังหวัดที่มีร้อยละครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก 
5 อันดับแรก

ล าดับ จังหวัด
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือนที่
จัดท าถังขยะ

เปียก
ร้อยละ
(%)

1 อ านาจเจริญ 87,309 87,309 100.00

2 ล าพูน 130,752 130,752 100.00

3 สมุทรสงคราม 44,524 44,523 100.00

4 เลย 152,043 141,349 92.97

5 ศรีสะเกษ 287,361 264,356 91.99

จังหวัดที่มีร้อยละครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก 
5 อันดับสุดท้าย

ล าดับ จังหวัด
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือน
ที่จัดท าถัง
ขยะเปียก

ร้อยละ
(%)

1 นนทบุรี 375,406 864 0.23

2 สมุทรสาคร 135,292 658 0.49

3 ภูเก็ต 116,684 818 0.70

4 สมุทรปราการ 344,999 3,268 0.95

5 ปทุมธานี 337,092 8,059 2.39

ครัวเรือน (Thai QM)
(หน่วย : ล้าน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2565
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ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. 21 พ.ย. 29-พ.ย.

ความกา้วหน้า

จ านวนครัวเรือนทีจ่ัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน



จังหวัดที่ท าถังขยะเปียก ร้อยละ 100 มีจ านวน 3 จังหวัด

จังหวัดที่ท าถังขยะเปียก ร้อยละ 80 - 99.99 มีจ านวน 5 จังหวัด

ที่ จังหวัด ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ร้อยละ(%)
1 อ านาจเจริญ 87,309 87,309 100.00

2 สมุทรสงคราม 44,524 44,523 100.00

3 ล าพูน 130,752 130,752 100.00

ที่ จังหวัด ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ร้อยละ(%)
1 เลย 152,043 141,349 92.97

2 ศรีสะเกษ 287,361 264,356 91.99

3 ยโสธร 126,631 109,972 86.84

4 อุทัยธานี 79,751 67,425 84.54

5 สกลนคร 278,662 230,010 82.54

จังหวัดที่ท าถังขยะเปียก ร้อยละ 50 - 79.99 มีจ านวน 12 จังหวัด

ที่ จังหวัด ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ร้อยละ(%)

1 บุรีรัมย์ 338,597 265,769 78.49

2 อุตรดิตถ์ 127,641 99,975 78.33

3 กาฬสินธุ์ 234,142 167,056 71.35

4 พะเยา 114,375 78,455 68.59

5 ชัยภูมิ 261,667 179,033 68.42

6 สุโขทัย 164,435 106,378 64.69

7 ก าแพงเพชร 172,948 105,455 60.97

8 ชัยนาท 89,988 53,557 59.52

9 ระนอง 50,151 27,453 54.74

10 มหาสารคาม 218,133 114,278 52.39

11 เชียงราย 292,823 149,122 50.93

12 ตาก 138,920 70,315 50.62

ตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ณ วันที่  29 พฤศจิกายน 2565



จังหวัดที่ท าถังขยะเปียก ร้อยละ 30 - 49.99 มีจ านวน 14 จังหวัด จังหวัดที่ท าถังขยะเปียก ร้อยละ 10 - 29.99 มีจ านวน 25 จังหวัด

ที่ จังหวัด
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือนที่จัดท าถังขยะ
เปียก

ร้อยละ(%)

1 พิษณุโลก 206,263 100,595 48.77

2 อุดรธานี 338,738 160,693 47.44

3 แม่ฮ่องสอน 59,616 27,205 45.63

4 มุกดาหาร 75,623 34,227 45.26

5 หนองคาย 110,618 47,322 42.78

6 ราชบุรี 209,413 78,088 37.29

7 นครสวรรค์ 232,036 86,492 37.28

8 ร้อยเอ็ด 302,363 112,577 37.23

9 ลพบุรี 193,738 68,840 35.53

10 เพชรบูรณ์ 240,440 84,744 35.25

11 แพร่ 120,497 40,292 33.44

12 นครพนม 184,915 61,723 33.38

13 ฉะเชิงเทรา 153,385 51,174 33.36

14 ชุมพร 133,738 41,906 31.33

ที่ จังหวัด ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ร้อยละ(%)

1 นครนายก 62,773 18,800 29.95
2 สุพรรณบุรี 212,247 58,028 27.34
3 จันทบุรี 124,760 31,651 25.37
4 กาญจนบุรี 199,385 49,669 24.91
5 อุบลราชธานี 390,356 96,452 24.71
6 บึงกาฬ 99,371 23,974 24.13
7 สระบุรี 175,581 41,152 23.44
8 นครปฐม 206,402 47,506 23.02
9 ยะลา 110,973 24,297 21.89
10 พระนครศรีอยุธยา 189,095 39,011 20.63
11 ปราจีนบุรี 131,927 24,204 18.35
12 ปัตตานี 146,411 26,741 18.26
13 น่าน 123,115 21,236 17.25
14 นราธิวาส 177,621 29,025 16.34
15 ระยอง 185,312 26,318 14.20
16 ตราด 54,086 7,592 14.04
17 นครราชสีมา 619,296 86,708 14.00
18 สิงห์บุรี 54,344 7,455 13.72
19 สุรินทร์ 301,662 41,084 13.62
20 ล าปาง 210,605 27,554 13.08
21 นครศรีธรรมราช 363,912 47,175 12.96
22 หนองบัวล าภู 97,804 12,171 12.44
23 พังงา 68,568 8,448 12.32
24 สระแก้ว 153,084 17,396 11.36
25 ชลบุรี 435,075 44,652 10.26



จังหวัดที่ท าถังขยะเปียก ร้อยละ 0 - 9.99 มีจ านวน 17 จังหวัด

ที่ จังหวัด
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ร้อยละ(%)

1 สตูล 75,020 7,459 9.94
2 พิจิตร 128,505 10,084 7.85
3 กระบี่ 112,150 7,943 7.08
4 อ่างทอง 71,225 4,722 6.63
5 ประจวบคีรีขันธ์ 141,869 7,551 5.32
6 ตรัง 145,208 7,690 5.30
7 เชียงใหม่ 452,245 23,228 5.14
8 ขอนแก่น 353,461 17,377 4.92
9 สุราษฎร์ธานี 282,360 10,918 3.87
10 เพชรบุรี 109,577 3,635 3.32
11 สงขลา 339,094 9,931 2.93
12 พัทลุง 137,550 3,693 2.68
13 ปทุมธานี 337,092 8,059 2.39
14 สมุทรปราการ 344,999 3,268 0.95
15 ภูเก็ต 116,684 818 0.70
16 สมุทรสาคร 135,292 658 0.49
17 นนทบุรี 375,406 864 0.23



1.1 ข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน 
แก้ไขข้อมูลที่พิมพ์จากในระบบ KTB Corporate Online โดยเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ 

และมีการแก้ไข statement ของธนาคาร ท าให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ 
มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคลเพื่อด าเนินการเข้าใช้

งานในระบบ จึงท าให้สามารถด าเนินการอนุมัติรายการต่างๆ น าไปสู่การกระท าทุจริตได้
กรณีการย้ายหรือมารับต าแหน่งใหม่ไม่มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่ง

มอบงานในหน้าที่ท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน
 ระบบ KTB Corporate Online สามารถโอนเงินให้แก่บุคคลที่มิใช่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินกับ 

อปท. ได้ โดยอาศัยการที่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าระบบแต่เพียงผู้เดียว
การไม่ก ากับดูแลผู้ที่มีหน้าที่ด้านการเงินการคลังอย่างใกล้ชิดท าให้เกิดการกระท าทุจริต

1.2 แนวทางปฏิบัติ

 ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียด โดยเฉพาะรายการที่โอนให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกันบ่อยคร้ัง และ
ตรวจสอบ statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมถึงให้สอบยันกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกคร้ัง
เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ

 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Onlineเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และก าชับให้
บุคคลที่มีหน้าที่ด าเนินการด้วยตนเองหากมีความจ าเป็นต้องมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธดิ าเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลง
บุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งอย่าง
เพียงพอ

 เอกสารประกอบการขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญาหรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมี
การจัดซ้ือจัดจ้างกับ อปท. เพ่ือป้องกันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายเป็นเท็จ

 ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2911 ลว 22 ก.ย. 63 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่าง
เคร่งครัด และมีการระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพียงพอ 

1

2.1 ข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 2.2 แนวทางปฏิบัติ

ผู้บริหารและบุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ
กระทรวง มท ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
หรือการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติ 

 ผู้มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ KTB Corporate Online จากธนาคารกรุงไทย เพ่ือให้
สามารถด าเนินการตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได้ มีประสิทธิภาพก ากับดูแลในการใช้งานในระบบได้
อย่างถูกต้อง

 ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การรับเงินฯ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในระบบ KTB Corporate 
Online และด าเนินการก ากับดูแลตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ด้านทักษะการเงินการคลังของบุคลากร2

ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค 3
3.1 ข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 3.2 แนวทางปฏิบัติ

การปลอมลายมือผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค โดยที่ธนาคารไม่เกิดความสงสัย
เนื่องจากการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวด าเนินการทุกขั้นตอน
และมีความสนิทสนมกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอก

ประสานกับธนาคาร ให้มีการสอบทานกับหน่วยงาน และเข้มงวดในในการ
จ่ายเงินตามเช็คที่มีรายการผิดปกติ เช่น 

1. สั่งจ่ายช่ือบุคคลแต่ไม่ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” 
2. บุคคลตามหน้าเช็คไม่ได้เป็นผู้ไปขึ้นเงินดว้ยตนเอง 
3. ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเงินไม่เหมือน 

ด้านอ่ืนๆ 4
เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยสองชั้น ให้ อปท. ที่ใช้งานระบบ KTB 

Corporate Online สมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น 
(Two-Factor Authentication (2FA)) โดยก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ 
KTB Corporate Online ธนาคารจะส่งรหัสลับ OTP ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของ Company User Authorizer ที่ลงทะเบียนไว้ เพ่ือให้น ารหัสดังกล่าวมา
กรอกใส่หน้าจอเพ่ืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในระบบ

กรณีที่มีการทุจริตเกิดข้ึนให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีและ
ยึดอายัดบัญชีธนาคารของผู้กระท าความผิดหรือผู้เกี่ยวข้องตลอดจน
สิ่งของหรือพยานหลักฐานต่างๆ ตามมาตรา 131 และมาตรา 132 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




