ขอสั่งการเรือ่ งมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลาน)
ลําดับที่
เลขทีห่ นังสือ
ขอสั่งการ
1
ดวนที่สุด
- ให จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การตามมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู ข องประชาชน
ที่ มท 0211.4/ว 5230 ผูม ีรายไดนอย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 58
ลว. 9 ก.ย. 58
2

ดวนที่สุด
- แจงจังหวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 58 เห็นชอบหลักเกณฑ ขั้นตอน
ที่ มท 0211.4/ว 5255 แนวทาง และคูมือการดําเนินมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล โดยให
ลว. 10 ก.ย. 58
จัดทํารายละเอียดโครงการ สงสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 58
- และจั ด ส ง คู มือ การดํ าเนิ น งานมาตรการส งเสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํ า บล
ใหจังหวัดปฏิบัติ

3

ดวนที่สุด
- แจงแบบฟอรมเสนอโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
ที่ มท 0211.4/ว 5264 และแจ งองคป ระกอบคณะกรรมการบู ร ณาการกลั่ น กรองโครงการในระดั บ
ลว. 11 ก.ย. 58
จังหวัดและระดับอําเภอ

4

ดวนที่สุด
- แจงใหจังหวัดเรงรัดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการใหสํานักงบประมาณ
ที่ มท 0211.4/ว 5508 และใหจังหวัดดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ลว. 24 ก.ย. 58
2558 งบกลางรายการเงินสํารองรายจายฉุกเฉินและจําเปนไวเบิกเหลื่อมป

5

ดวนที่สุด
- แจงใหจังหวัดเรงรัดการดําเนินโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ที่ มท 0211.4/ว 5598 ระดับตําบล โดยขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักจัดทํางบประมาณเขต
ลว. 29 ก.ย. 58
พื้นที่ 1 – 18 และขอใหจังหวัดขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณและกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปดวย

6

วิทยุกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.4/ว 5959
ลว. 7 ต.ค. 58

7

ดวนที่สุด
- แจ งหวั ด ตามมติ ครม. เมื่อวัน ที่ 6 ต.ค. 58 เห็ น ชอบให ดําเนิ น มาตรการ
ที่ มท 0211.4/ว 6030 ส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํ า บล และจั ด สรรงบประมาณให ร ะดั บ ตํ า บล
ลว. 9 ต.ค. 58
(ตําบลละ 5 ลานบาท) วงเงิน 36,275 ลานบาท และใหจังหวัดสงรายละเอียด
โครงการใหสํานักจัดทํางบประมาณ เขตพื้นที่ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 58

- แจ ง ให จั ง หวั ด จั ด ส ง ข อ มู ล รายละเอี ย ดแบบสรุ ป โครงการตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณา
การกลั่นกรองโครงการในระดับอําเภอและจังหวัด ซึ่งจังหวัดไดจัดสงใหสํานัก
จัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1- 18 โดยใหจัดทําเปนไฟล Excel และ PDF สง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส moippb.4@gmail .com ของสํานักนโยบายและ
แผน และกรณีได รับ แจ งผลการอนุ มัติจ ากสํ านั กจั ด ทํางบประมาณเขตพื้น ที่
1 – 18 แลว ใหแจงผลการอนุมัติใหทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสดวยทุก
วัน จนกวาจะแลวเสร็จ

๒

ลําดับที่
เลขทีห่ นังสือ
ขอสั่งการ
8
ดวนที่สุด
- แจงจังหวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 58 อนุมัติใหขยายระยะเวลาการ
ที่ มท 0211.4/ว 6158 เบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จเปน “ภายในวันที่ 31 ม.ค. 59” และเห็นชอบ
ลว. 15 ต.ค. 58
ให ผวจ.และนายอําเภอ อาศัย อํานาจตาม พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 บูรณาการการบริหารตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล โดยใหกระทรวง กรม สวนราชการ อปท. และหนวยงานของรัฐใน
พื้นที่จังหวัดหรืออําเภอ เขามารวมดําเนินการทั้งดานวัสดุ อุปกรณ บุคลากร
หรือดานอื่น ๆ และอนุมัติงบบริหารจัดการโครงการ 187,187,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ ประชาสัมพันธ และ
อื่น ๆ ซึ่งอยูระหวางความตกลงกับสํานักงบประมาณ
9

ดวนที่สุด
- แจงกําชับใหจังหวัดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ไดสั่งการไปแลว เชน
ที่ มท 0211.4/ว 6236 การปด ประกาศแจ งรายละเอีย ดของโครงการฯ การลงขอมูล ในเว็ บไซต ของ
ลว. 19 ต.ค. 58
ตําบล การแตงตั้งตัวแทนประชาชนในตําบลเปนคณะกรรมการตรวจรับการจาง
การซื้อ เปนตน หากมีการตรวจพบและปรากฏหลักฐานวามีบุคคลใดกระทําการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการลงโทษตอบุคคลนั้นตามระเบียบและ
กฎหมาย โดยไมมีการผอนปรน หรือยกเวน แตอยางใด

10

ดวนที่สุด
- แจงจังหวัดวาขอใหปรับปรุงยกเลิกการแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรการ
ที่ มท 0211.1/ว 6588 ส งเสริ มความเป น อยู ของประชาชนระดั บ จั ง หวั ด เฉพาะรายกรณีแต งตั้ งให
ลว. 4 พ.ย. 58
ผูอาํ นวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด และผูอํานวยการสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินจังหวัด เปนที่ปรึกษา เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดทําบันทึกขอตกลง
ความร ว มมื อ ในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยมอบหมายให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ทุกจังหวัด ตรวจสังเกตการณโครงการตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
- จังหวัดที่มีปญหาขอขัดของในเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการฯ ขอใหประสานงานกับ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดและสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดโดยตรง

11

ดวนที่สุด
- แจงจังหวัดใหดําเนินการ ดังนี้
ที่ มท 0211.1/ว 6698 1. รวบรวมข อ มู ล และจั ด ส ง ข อ มู ล รู ป แบบไฟล Excel ทางจดหมาย
ลว. 9 พ.ย. 58
อิเลคทรอนิกส E-mail : moippb.4@gmail.com ทุกวันศุกรกอน 12.00 น.
2. ใหจังหวัดประชาสัมพันธโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับ
ตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) โดยจัดทําเปนเอกสารประชาสัมพันธติดบริเวณ
แหลงชุมชน ศาสนสถาน

๓

ลําดับที่
เลขทีห่ นังสือ
12 ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว 6766
ลว. 11 พ.ย. 58
ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว 882
ลว. 13 พ.ย. 58

13

ขอสั่งการ
- แจงจังหวัดประชุมหารือผานระบบวีดีทัศนทางไกล วันศุกรที่ 13 พ.ย. 2558
เวลา 14.00 น. และเชิญผู แทนคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เขารวมประชุมชี้แจงดวย
- แจงจังหวัดใหทราบวาไดโอนจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558
งบกลาง รายการเงิ น สํ ารองจ า ยเพื่ อกรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
180,765,000 บาท เพื่อเปน คาใชจายในการบริหารจัด การโครงการตาม
มาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํ า บล ให ดาวน โ หลดเอกสาร
ที่ www.ppb.moi.go.th หัวขอประชาสัมพันธ

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/6839
ลว. 16 พ.ย. 58
ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/7071
ลว. 24 พ.ย. 58

- แจงจังหวัดทราบ กรณีจังหวัดเชียงใหมขอหารือการขออนุญาตใชสถานที่ตาม
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล

15

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/7064
ลว. 24 พ.ย. 58

- แจงจังหวัดทราบการดําเนินโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับ
ตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) กรณีผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจการจัดซื้อ
จัดจางใหนายอําเภอตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม

16

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/7246
ลว. 2 ธ.ค. 58

- แจงจังหวัดทราบการขอยกเลิกโครงการฯ ตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) กรณีโครงการที่มีปญหาการขออนุญาตการ
ใชที่ดิน

17

ดวนที่สุด
- แจงจังหวัดขอแกไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2558 ที่เกี่ยวของ
ที่ มท 0211.1/22769 กับ การดํ าเนิ น งานตามโครงการมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํ าบล
ลว. 2 ธ.ค. 58
(ตําบลละ 5 ลานบาท)
1. ขยายเวลายื่นโครงการเปน ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 58
2. ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเปนภายในวันที่ 31 มี.ค. 59

18

ดวนที่สุด
- แจงใหจังหวัดซักซอมความเขาใจการใชจายเงินบริหารจัดการโครงการตาม
ที่ มท 0211.1/22770 มาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตํ าบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) ของสว น
ลว. 2 ธ.ค. 58
ภูมิภาค โดยกําหนดใหจังหวัดละ 600,000 บาท อําเภอ ๆ ละ 30,000 บาท
ตํ า บลละ 15,000 เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารจั ด การ การติ ด ตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ การประชาสัมพันธและอื่นๆ

14

- แจ ง ให จั งหวั ด ทราบข อสั่ ง การในการประชุ มหารื อโครงการตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบลผานวีดิทัศนทางไกล เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 58
ในการขอความรวมมือ ปปช. ในการรวมตรวจสังเกตการณการดําเนินโครงการ

๔

ลําดับที่
เลขทีห่ นังสือ
ขอสั่งการ
19 ดวนที่สุด
- แจงจังหวัดกรณีการดําเนิน โครงการที่มีปญหาเรื่องการขออนุญาตใชที่ดิน
ที่ มท 0211.1/ว 7329 ใหจังหวัด และอําเภอแจงปญหาใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ทราบ และ
ลว. 8 ธ.ค. 58
รวมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหมูบาน (กม.) หากคณะกรรมการหมูบาน
(กม.) เห็น วา การขออนุญ าตใชพื้น ที่จ ะทํา ใหการดําเนิน โครงการลา ชา ให
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) พิจารณาโครงการลักษณะอื่น ๆ เชน โครงการ
ขยายผลโครงการอัน เนื ่อ งมาจากพระราชดํ า ริ โครงการตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง โครงการพัฒ นาแหลง น้ํ า โครงการพัฒ นาอาชีพ หรือ
โครงการอื่น ๆ ตามความตองการของประชาชน
20

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/256
ลว. 7 ม.ค. 59

21

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/107
ลว. 8 ม.ค. 59

22

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/815
ลว. 10 ก.พ. 59

23

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว0948
ลว. 16 ก.พ. 59
ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว0936
ลว. 16 ก.พ. 59

24

- แจ งจั ง หวั ด ให ร วบรวมและรายงานข อมู ล โครงการที่ ดํ าเนิ น การในพื้น ที่ ที่
จะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เชน ที่สาธารณประโยชน ที่ในเขตปาสงวน
แห งชาติ ที่ในเขตอุทยานแห งชาติ และที่ในเขตรั กษาพันธ สัต ว ปา ตามแบบ
รายงานที่กําหนด ภายในวันจันทรที่ 11 ม.ค. 59 เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเรงพิจารณาอนุญาตตอไป
- แจงจังหวัดเพื่อทราบและซักซอมแนวทางความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย
ในการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดการทุจริตในโครงการตามมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล วาสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเปนหนวยงานที่มี
หน า ที่ โ ดยตรงในการตรวจสอบการทุ จ ริ ต หากเข า ร ว มเป น คณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางานตรวจติดตามโครงการตามมาตรการสงเสริมความ
เป น อยู ร ะดั บ ตํ าบลกับ สํ านั กงานจั งหวั ด หากภายหลั งเกิด ป ญหากรณีมีการ
รองเรียนการทุจริตตามโครงการตามมาตรการฯ อาจทําใหเกิดการโตแยงในการ
ทําหนาที่ตรวจสอบการทุจริตได
- แจ ง จั ง หวั ด เพื่ อ ทราบถึ งแนวปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น โครงการตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) จากการประชุมผาน
ระบบระยะทางไกล (Video Conference) เมื่อวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559
ทั้งเรื่องการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ การกําหนดราคา
กลาง โครงการกอสรางที่มีเนื้องานคอนกรีต การขออนุญาตใชพื้นที่ การบันทึก
ขอมูลในระบบ e-GP และการทํา PO การยืมเงิน เงินบริหารจัดการโครงการ/
การทํางานลวงเวลา/ลูกจาง สย./สมาชิก อส. โครงการที่มีความโดดเดน (Best
Practice)
- แจง ร.ปมท. อปค. ผต.มท.เขต 1-12 ทปษ.ปค. ทปษ.การบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ไดทราบผลการดําเนินงานและชวยกํากับดูแลแตละภาคพรอม
ตรวจสอบ แนะนํา และติดตามสถานการณโดยใกลชิด
- แจงจังหวัดจากการตรวจสังเกตการณของ ป.ป.ช.วาการดําเนินงานของจังหวัด
มีความบกพรองเพียงเล็กนอย สามารถแกไขใหถูกตองไดโดยนํารายละเอียด
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลางลงใน
เว็บไซดของจังหวัดเพิ่มเติม

๕

ลําดับที่
เลขทีห่ นังสือ
25 ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว0981
ลว. 17 ก.พ. 59

ขอสั่งการ
- แจงจังหวัดเรงรัดการดําเนินงานและประเมินสถานการณ หากเห็นวาอําเภอใด
มีผลการดําเนินการคอนขางนอย ขอใหทีมจังหวัดลงไปชวยแกไขปญหา และ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณโดยเร็ว

26

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว1187
ลว. 29 ก.พ. 59

- แจงจังหวัดเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการ
ตางๆ ผูที่มาชวยจังหวัดและอําเภอในการดําเนินงานตามโครงฯ จึงขอใหจังหวัด
พิจารณาใชเงินบริหารจัดการโครงการฯ ของสวนภูมิภาค ที่กําหนดใหจังหวัดละ
600,000 บาท เพื่อจัดสรรเปนคาลวงเวลาในการทํางานใหแกเจาหนาที่สวน
ราชการตางๆที่มาชวยดําเนินโครงการฯของจังหวัดและอําเภอดวย

27

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว1294
ลว. 3 มี.ค. 59

- แจงจังหวัดเรงรัดใหอําเภอเรงดําเนินการจัดสงเอกสารใหสํานักงานจังหวัดเพื่อ
บัน ทึกขอมูล PO ในระบบ GFMIS ซึ่งเป น การจองเงิน งบประมาณ ตามแนว
ปฏิบัติในการดําเนินโครงการตามมาตรการสงเสริ มความเปนอยูระดับตําบล
(ตําบลละ 5 ลานบาท)

28

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว1477
ลว. 11 มี.ค. 59

- แจงจังหวัดเพิ่มเติมเพื่อปองกันระบบเบิกจายพรอมกันในวันที่ 31 มี.ค.59 จึง
ขอใหมีการกอหนี้และทํา PO กอน และใหระมัดระวังการบันทึกขอมูลในระบบ
e-GP และการทํา PO ซ้ํา รวมถึงการยกเลิกโครงการดวย ใหมีระบบควบคุม
และตรวจสอบ รวมถึงการวางระบบเอกสาร ระบบรองรับการเบิกเงิน และการ
ตรวจสอบซ้ําใหทันการเบิกจายในวันที่ 31 มี.ค. 59

29

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว1571
ลว. 16 มี.ค. 59

30

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว1602
ลว. 18 มี.ค. 59

- แจงซักซอมเพิ่มเติมในการจองเงิน PO ซ้ําซอน การบันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจาง
ในระบบ e-GP มากกวาวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ การสั่งการใหอําเภอ
ดําเนินการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบกฎหมายจึงขอเนนย้ําใหดําเนินการทุก
ขั้นตอนใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และอยูระหวางหารือแนวทางปฏิบัติใน
การบมเพาะคอนกรีตกับกรมโยธาฯ
- แจงจังหวัดถึงแนวทางปฏิบัติในการทดสอบความแข็งแรงของลูกปูนเพื่อการ
ตรวจรับงานคอนกรีตเฉพาะโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับ
ตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) ทั้งกรณีระบุและไมระบุระยะเวลาในการบม

31

ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว1715
ลว. 24 มี.ค. 59
ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว1805
ลว. 29 มี.ค. 59

32

- แจงจังหวัดวาการใชจายเงินบริหารจัดการโรงการฯ ไดภายหลังวันที่ 31 มี.ค.
59
- แจงจังหวัดวาชวงวันที่ 29-31 มี.ค. 59 จะมีการเบิกจายงบประมาณจากทั้ง
๓ มาตรการเปนจํานวนมาก จึงขอขยายระยะเวลาในการเบิกจายเงินจากระบบ
GFMIS ในวันที่ 31 มี.ค. 59 จนถึงเวลา 24.00 น. จึงใหสํานักงานจังหวั ด
ประสานกับสํานักงานคลังจังหวัดดวย

๖

ลําดับที่
เลขทีห่ นังสือ
33 ดวนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว1977
ลว. 5 เม.ย. 59

ขอสั่งการ
- แจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 อนุมัติและเห็นชอบให
1. แกไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวของมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) ดังนี้
1.1 ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการและเบิกจายเฉพาะโครงการที่ไดมีการกอ
หนี้ผูกพันจนถึงขั้นจองเงินในระบบ (PO) ภายในวันที่ 31 มี.ค.2559 จาก “ให
แล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 31 มี. ค. 2559” เป น “ใหการดํ าเนิ น โครงการและ
เบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จตามสัญญา (คาดวาจะไมเกินเดือนมิ.ย. 2559)
1.2 เฉพาะโครงการที่จ ะต องขอใช พื้น ที่จ ากกรมป าไมและกรมอุทยาน
แห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ในส ว นที่ กํ า หนดให ดํ า เนิ น การและเบิ ก จ า ย
งบประมาณตามโครงการดั ง กล า วให เ สร็ จ จาก “ภายในวั น ที่ 31 มีน าคม
2559” เปน “ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559”
2. เห็ น ชอบการบริ ห ารจั ด การทรั พย สิ น ที่ เ กิ ด จากมาตรการ โดยให
กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง หาแนวทางการดําเนินงานใชประโยชนการ
บํารุงรักษา รวมถึงการโอนทรัพยสินใหสวนราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทางราชการ
3. อนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายในสวนของคาใชจ ายบริ หารจั ดการ
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท)
ได จ นถึงเสร็จ สิ้ น โครงการ รวมถึงการติ ดตามประเมิน ผลโครงการซึ่งจะต อง
ดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการตามสัญญา
ขอมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 59

--------------------------------------

