โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการคลังทองถิ่น เพื่อเพิ่มองคความรูดานการเงินการคลังใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในจังหวัดพะเยา”
๑. หลักการและเหตุผล
ด ว ยที ม เฉพาะกิ จ วายุ ภั ก ษ เ พื่ อ การแปลงยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงการคลั ง สู ภู มิ ภ าค
กระทรวงการคลัง ไดกำหนดเกณฑการพิจารณาคณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเดน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเกณฑดานนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
(Top down/Agenda Based) ข อ 1.4 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการคลั ง ท อ งถิ่ น กำหนดตั ว ชี้ วั ด ร อ ยละ
ความสำเร็จ ของการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มองคความรูดานการเงินการคลังทองถิ่น ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังทองถิ่น มอบหมายให คบจ. ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงาน
ดานการคลังทองถิ่นใหแก อปท. เพื่อสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการคลังทองถิ่น โดยจัดทำแบบประเมิน
สุขภาพการคลังทองถิ่น (Local Fiscal Assessment) ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก (1) ดานการจัดซื้อจัดจาง
(2) ดานการบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ (3) ดานการบัญชี (4) ดานการควบคุมและ
ตรวจสอบทางการคลัง และ (5) ความรับผิดทางละเมิดและแพง เพื่อให คบจ. และ อปท. มีเครื่องมือในการสอบทาน
หรือประเมินประสิ ทธิภาพการคลั งของ อปท. ในเบื้องตน วามีการบริหารจัดการด านการคลังสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมีประเด็นใดบางที่ควรจะอบรม ใหความรูทางการเงิน
การคลังทองถิ่น เพื่อให อปท. มีสุขภาพการคลังทองถิ่นที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไดกำหนดกิจกรรม คือ
ดำเนินการเก็บขอมูลตามรูปแบบที่กำหนด วิเคราะห/ประมวลผลขอมูล การจัดอบรม/ใหความรูทางการเงิน
การคลังทองถิ่น พรอมประเมินผล และรายงานผลตอผูบริหาร
คณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.) ประกอบดวย สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานของรัฐ และสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำ
โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการคลังทองถิ่น เพื่อเพิ่มองคความรูดานการเงินการคลังใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ในจังหวัดพะเยา” เพื่อใหการดำเนินงานของคณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา
เป น ไปตามตั ว ชี้ วั ด ฯ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถปฏิ บั ติ งานด า นการเงิ น การคลั ง ได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐไดอยางถูกตอง
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณาคณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเดน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดานนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
(Top down/Agenda Based)
2.2 เพื่ อติ ดตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน โดยการประเมิ น สุ ขภาพการคลังท องถิ่ น
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ กฎหมาย และระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเพิ่มพูน องคความรูทางการเงิน การคลังทองถิ่นใหกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ผานกิจกรรมการจัดฝกอบรม
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2.4 เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางคณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.)
กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพะเยา
3. ขอบเขต/เนื้อหา
3.1 คณะผูบ ริห ารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.) ลงพื้น ที่ติดตามและประเมิน ผล
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 5 ดาน อปท.จำนวน 13 หนวยงาน
3.2 จัดฝกอบรม ใหความรูทางดานการเงินการคลังทองถิ่น ณ สถานที่ที่กำหนด /ผาน Smart
training Phayao บน Application Line
4. กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานการประเมินประสิทธิภาพการคลังทองถิ่น 5 ดาน ไดแก (1) ดาน
การจัดซื้อจัดจาง (2) ดานการบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ (3) ดานการบัญชี (4)
ดานการควบคุมและตรวจสอบทางการคลัง และ (5) ความรับผิดทางละเมิดและแพง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยการสุม อปท. ในพื้นที่ไมนอยกวา 13 แหง ครอบคลุมทุกประเภท อปท.
๕. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระหวางเดือน มกราคม – กันยายน 2564
6. วิธีดำเนินการ
ที่

กิจกรรม

1. จัดทำแผนงาน/โครงการเสนอ คบจ.
2. จัดทำหนังสือลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ

3.
4.
5.

6.

ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
พะเยา
- ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพะเยา
จำนวน 13 อปท. โดยการเก็บขอมูลตามแบบ
ที่กำหนด
วิเคราะหประมวลผลขอมูลตามแบบที่จัดเก็บ
อบรม/ใหความรูทางการเงินการคลังทองถิ่น
รว บ ร ว ม ส รุ ป รา ย งาน ก าร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลสุขภาพการคลังทองถิ่น ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพะเยา จำนวน 13
แหง
รายงานใหคณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัด
พะเยา ทราบ

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
64 64 64 64 64 64 64 64 64
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7. สถานที่ดำเนินการ
7.1 ลงพื้นที่ อปท. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา อยางนอย 13 แหง ดังนี้
1.) องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
2.) เทศบาลเมืองดอกคำใต อำเภอดอกคำใต
3.) เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
4.) เทศบาลตำบลทุงรวงทอง อำเภอจูน
5.) เทศบาลตำบลเจริญราษฎร อำเภอแมใจ
6.) เทศบาลตำบลแมใจ อำเภอแมใจ
7.) เทศบาลตำบลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ
8.) เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
9.) องคการบริหารสวนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต
10.) องคการบริหารสวนตำบลงิม อำเภอปง
11.) องคการบริหารสวนตำบลทุงผาสุข อำเภอเชียงคำ
12.) องคการบริหารสวนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
13.) องคการบริหารสวนตำบลปาสัก อำเภอภูซาง
7.2 จัดฝกอบรม ใหความรูทางดานการเงินการคลังทองถิ่น ณ สถานที่ที่กำหนด /ผาน
Smart training Phayao บน Application Line
8. งบประมาณ

เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น รอยละ 10 กระทรวงการคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จำนวน 14,450.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน) ประกอบดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (รอบที่ 1 เดือน กุมภาพันธ 2564)
- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 120.- บาท จำนวน 7 วัน เปนเงิน
3,360.- บาท
- คาพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)
เปนเงิน
1,840.- บาท
รวมเปนเงิน 5,200.- บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (รอบที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564)
- คาเบีย้ เลีย้ ง 4 คน ๆ ละ 120.- บาท จำนวน 7 วัน เปนเงิน
3,360.- บาท
- คาพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)
เปนเงิน
1,840.- บาท
รวมเปนเงิน 5,200.- บาท
คาใชจายในการฝกอบรม
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 1,050.- บาท
- คาวัสดุ/ปาย/เอกสาร
เปนเงิน
2,000.- บาท
- อื่น ๆ
เปนเงิน
1,000.- บาท
รวมเปนเงิน 4,050.- บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวน 14,450.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน)
(ทุกรายการสามารถถัวจายกันได)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา

