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สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 

ณ   ห้องประชุม 5501  อาคาร 5  ชั้น 5  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
ของอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
 

1. การด าเนินการตามมาตรการระยะเร่งด่วนส าหรับการ
แก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.1 การด าเนินการแพลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com ซึ่งเป็น
การตรวจสอบข้อมูลของผู้ เข้าใช้บริการร้านค้าเพ่ือติดตามผลกรณีพบ 
ผู้ติดเชื้อ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งให้จังหวัด 
ส่งรายชื่อผู้ที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ" ในระดับ
จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, 
เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา ขอให้ ทถจ. แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

1.2 ส านักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและ
อ านวยความสะดวกแก่คณะตรวจสอบของ ป.ป.ช ภาค/จังหวัด กรณีเกิด
ปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ขอให้ทาง ทถจ. ช่วยชี้แจงท าใจเข้าใจ อปท. ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในช่วงมาตรการเร่งด่วน 

1.3 การด าเนินการ “ตู้ปันสุข” ในระดับพ้ืนที่  ขอให้ทาง
จังหวัดช่วยรายงานการติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ของ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีการ
ด าเนินการได้เป็นอย่างดี เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้แก่ อปท. อ่ืนๆ 
ในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ 

1.4 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน 
อปท. สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและหัวหน้าครอบครัว 
ที่ประสบภาวะยากล าบากในการด ารงชีวิต โดยช่วยเหลือเป็นเงินหรือเครื่อง
อุปโภคบริโภค ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกัน
ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ  กรณีที่ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือตาม
มาตรการเยียวยาจากรัฐ หรือเงินช่วยเหลือจากส านักงานประกันสังคมแล้ว 
หาก อปท. พิจารณาแล้วเห็ นว่า ประชาชนที่ ได้ รับเงินช่วยเหลือ 
ตามมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ ก็สามารถ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ ตามความจ าเป็น เหมาะสม ทั้งนี้เป็นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ถือเป็นการซ้ าซ้อนแต่อย่างใด 
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 1.5 การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) สถ. ได้ขอความร่วมมือ อปท. บันทึก
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการด ารงชีพ ซึ่ง อปท. ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นเงิน หรือถุงยังชีพ หรือด้านอ่ืน ๆ ขอให้ ทถจ. ช่วยให้
ค าแนะน าและติดตามการด าเนินงานของ อปท. ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้วย 

1.6 การจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กใน ศพด. สังกัด 
อปท. ในช่วงการปิด ศพด. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ผู้ปกครองของเด็กเล็ก 
ว่างงาน ขาดรายได้ ได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพ และท าให้ไม่
สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้เด็กเล็กได้  
อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตตามวัยของเด็กเล็ก สถ. จึงก าหนด
แนวทางให้ อปท. ส ารวจจ านวนเด็กเล็กในพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ ศพด. 
จัดหาอาหารกลางวันให้  ในช่ วงเวลาปิ ด ศพด. กรณี เหตุ พิ เศษ  
และด าเนินการจัดหาอาหารกลางวันตามแนวทางและระเบียบฯ ที่ก าหนด  
โดยนัดหมายผู้ปกครองมารับอาหารตามความเหมาะสม รวมถึงคัดกรอง
ผู้ปกครองที่มารับอาหารอย่างเคร่งครัด ขอให้ ทถจ. ช่วยก าชับ อปท. 
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานด้วย 

1.7 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา
สังกัด อปท.  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิด 
ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิด
ภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 ขอให้บุคลากรทางการศึกษาเตรียม
ความพร้อมในทุกสถานการณ์ เช่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 คลี่คลายลง ก็ให้จัดการเรียนการสอนปกติ ภายใต้มาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ก็ให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนแอร์ (DLTV) 
หรือ ออนไลน์ (Internet) เป็นหลัก และให้เร่งชี้แจงไปยังผู้ปกครองว่า  
ไม่จ าเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ 
โทรทัศน์เพ่ิมเติม เพราะขณะนี้เป็นเพียงช่วงทดลองของการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนเท่านั้น และเป็นการเตรียม 
ความพร้อมไว้อีกช่องทางหนึ่ง หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย 
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 1.8 การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
(ศปก.อบจ.) มีนายก อบจ. เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ คณะท างานประกอบด้วย
ปลัด อบจ. และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  ที่นายกฯ เห็นสมควร และมี
ผู้อ านวยการส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เป็นเลขานุการ 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมอืง 
(ศปก.ทน./ศปก.ทม.) มีนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง 
หัวหน้าศูนย์ฯ คณะท างานประกอบด้วย ปลัด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง
เจ้าหน้าที่เทศกิจ, ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ที่ผู้บริหาร อปท. เห็นสมควร
ตัวแทนประธานชุมชนในเขตเทศบาล จ านวนไม่ เกิน 2 คนและมี
ผู้อ านวยการส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล (ศปก.ต.) มีผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต าบล เป็นคณะท างาน 

อ านาจหน้าที่ : ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

2. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.1 กรณีมี อปท. หลายแห่ง ได้มีหนังสือเสนอโครงการ/

งบประมาณถึง รมว.มท. โดยตรง เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ
ซึ่งมิได้เสนอเรื่องผ่านอ าเภอ จังหวัดก่อน ท าให้อ าเภอ จังหวัดไม่ทราบเรื่อง
และมิได้ให้ความเห็นเบื้องต้น ขอให้ ทถจ. ก าชับและเน้นย้ า อปท. 
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดด้วย 

2.2 โครงการเร่งด่วนเพ่ือเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563 
(โครงการน้ ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท.) สถ. ได้ด าเนินการ
ตรวจความซ้ าซ้อน ความพร้อมของโครงการ จัดส่งส านักงบประมาณ 
เพ่ือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ รวม ๓ ครั้ง จ านวน ๔,๘๘๙ 
โครงการ วงเงิน 2 ,051 ,599 ,900 บาท ซึ่ งส านักงบประมาณ 
ได้พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของครั้งที่ 1 แล้ว จ านวน 1,108 โครงการ 
วงเงิน 440 ,921 ,300 บาท ขณะนี้  ได้มีหนังสือเร่งรัดให้จัดส่ง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนและ อปท. ที่ไม่ขอรับการสนับสนุนให้
ชี้แจงเหตุผลพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ สถ. ทราบ 

 
 
 
 
 
 

-  
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 4. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยฯ ขอความร่วมมือ ทถจ. เน้นย้ า อปท. ร่วมด าเนินการ
ขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ต้องไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในปี 2563 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

- จัดหาวัคซีนและฉีดวัคซีนฯ ให้ครบถ้วนเพียงพอ ทั้งนี้ 
กรมปศุสัตว์ได้ออกตัวอย่างคุณลักษณะวัคซีนให้ อปท. แล้ว 

- เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง 

- เร่งรัดการรายงานข้อมูลในระบบ Rabies One Data 
เพ่ือที่จะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมโดยเร็ว 

- การประกวด Thailand Rabies Awards 2020 ได้แจ้งให้ 
อปท. ที่มีผลงานในการด าเนินการด้านโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่ประจักษ์ 
จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามเกณฑ์ที่ ก าหนดภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

5. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
ขอให้ ทถจ. เน้นย้ า อปท. และประชาชนในพ้ืนที่ ด าเนินการ

ตามมาตรการในการป้องกันโรคพ้ืนที่  7 ร. ได้แก่ โรงเรือน โรงธรรม 
โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และสถานที่ราชการ 

- ด าเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (โรคไข้เลือดออก 
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย) โดยการเก็บบ้านให้สะอาด 
เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน คว่ าภาชนะที่มีน้ าขัง ภาชนะที่ใส่น้ าต้องมี
ฝาปิดมิดชิด   

- หลีกเลี่ ยงการถูกยุ งกัดโดยนอนในมุ้ ง ทายากันยุ ง 
โดยเฉพาะช่วงนี้เด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ผู้ปกครองต้องระมัดระวังไม่ให้ถูก
ยุงกัด 

- กรณีพบผู้ป่ วยในชุมชนให้  อปท. ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค
ตามาตรการ 3-3-1 คือ โรงพยาบาลแจ้ง รพ.สต. ในพ้ืนที่ภายใน 3 ชั่วโมง 
สอบสวนโรคที่บ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงต่อมา และควบคุมโรคภายใน 
 1 วัน (24 ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 

-  
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รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
กลุ่มภารกิจด้านการ
บริหารการคลัง 
(นายสันติธร ย้ิมละมัย) 

1. การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) ตามที่ได้ขอความร่วมมือ อปท. บันทึก
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด ารงชีพ ซึ่ง อปท. ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นเงิน หรือถุงยังชีพ หรือด้านอ่ืนๆ ให้รายงานข้อมูลในระบบ
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีการรายงานเพียง 61 จังหวัด 
ยั งขาดอีก 15 จั งหวัด ขอให้ท้ องถิ่ นจั งหวัดช่ วยเน้ นย้ า  อปท.  
ให้ความส าคัญด้วย กรณีที่ อปท. มีการใช้จ่ายเงิน หลังจากวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 ให้บันทึกข้อมูลในระบบรายงานทุกครั้งที่มีการเบิก
จ่ายเงินเพ่ือน าไปช่วยเหลือประชาชนในกรณีดังกล่าว 

2. กรณี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.  
เพ่ือการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตอนนี้มีการรายงานข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. ถึง มท. แล้วจ านวน  
16 จังหวัด ยุติเรื่องแล้ว 3 จังหวัด ยุติเรื่องและมีการด าเนินการทางคดีอีก 
1 จังหวัด เหลืออีก 12 จังหวัด ขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องรายงานผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย ฝากทางผู้ตรวจราชการกรมติดตามอีกทาง
หนึ่งด้วย 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีนี้ทาง ป.ป.ช. ก าหนดให้ อปท. ทุกแห่ง 
น าเข้าข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
รวมทั้งผู้บริหารต้องท าการอนุมัติในระบบด้วย โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่
เมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยจ านวน อปท. ทั้งหมด 7,851 แห่ง
ด าเนินการแล้ว 6,943 แห่ง ยังเหลืออีกเพียง 908 แห่ง ขอความกรุณา
ท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดด าเนินการด้วย 

4. การด าเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของกรมในเรื่อง
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดในเรื่องร้องเรียนมีอยู่  
2 ส่วน คือ เรื่องร้องเรียนของปี 60 - 62 และเรื่องร้องเรียนของปี 63 
เป้าหมายที่ก าหนดต้องได้ร้อยละ 50 ซึ่งทาง กองกฎหมายได้ด าเนินการ
ส่งบัญชีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดให้จังหวัดแล้ว ซึ่งในส่วนการด าเนินการของ
จังหวัดของปี 60 – 62 เรื่อง มีทั้งหมด 726 เรื่องด าเนินการไปแล้ว 
148 เรื่อง เหลืออีก 215 เรื่อง ถึงจะผ่านเกณฑ์  50% ส่วนเรื่อง
ร้องเรียนของปี 63 เป้าหมาย 65 เรื่อง ด าเนินการไปแล้ว 20 เรื่อง  
เหลืออีก 12.5 เรื่อง ถึงจะผ่านเกณฑ์ 50% ขอฝากท่านท้องถิ่นจังหวัด
ช่วยเร่งรัดด าเนินการด้วย 

  

 
 
 
 
 
 

-  
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 5. เนื่องจาก อปท. มีการใช้จ่ายงบประมาณกรณีฉุกเฉินเพ่ือ
ด าเนินการตามมาตรป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นจ ำนวนมำก จึงจ ำเป็นที่จะต้องส ารวจความพร้อม
ในการเตรียมการเลือกตั้งของท้องถิ่นทุกแห่งอีกครั้ง ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด
ช่วยติดตามข้อมูลการรายงานผลด้วย 

6. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การเรียกรอบแรก 3,950 
อัตรา เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ทางกรมจะมีหนังสือแจ้ง ก. จังหวัด  
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยจะก าหนดเงื่อนเวลาไว้คือ   
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 กรมจัดเตรียมข้อมูลให้แล้วเสร็จและ 
แจ้งจังหวัด ส่วนเดือนมิถุนายน 2563 ก. จังหวัด เสนอขอความเห็นชอบ 
รับโอน มีก าหนดการรายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส าหรับการ
เรียกรอบที่สอง มีการแสดงความจ านงมาแล้วหกร้อยกว่าอัตรา ซึ่งคาดว่า
จะเรียกภายในเดือนมิถุนายน 2563 

ส าหรับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปี 2562 
จะมีการเรียกรอบที่ 5 ประมาณ 380 คน จะมีการแจ้งให้มารายงานตัวที่
ส่วนกลาง วันละ 20 คน (เช้า 10 คน/บ่าย 10 คน) คาดว่าจะด าเนินการ
ได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 

  

รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
กลุม่ภารกิจด้าน
นโยบายและแผน  
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 

1. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ภัยแล้ง) 
1.1 โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใน 

ช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖3 โดยแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค (นอกเขต
ประปาภูมิภาค) ที่ สถ. รับผิดชอบ จ านวน ๘๘๘ โครงการ งบประมาณ 
๖๑๙.๐๒ ล้านบาท ส านักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติให้ สถ. จ านวน 
550 โครงการ วงเงิน 281,753,000 บาท ซึ่งตามข้อมูลพบว่า อปท.  
ได้ก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาจ้าง จ านวน 235 โครงการแล้ว แยกเป็น 

(1) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ 217 โครงการ 
(2) ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ 

- ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปา 15 โครงการ 
- จัดหาแหล่งน้ าผิวดิน 3 โครงการ 

(อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง 315 โครงการ) 
1.2 โครงการเร่งด่วนเพ่ือเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563 

(โครงการน้ ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท.) สทนช. เสนอขอรับการ
จัดสรรจากส านักงบประมาณ จ านวน 7,106 โครงการ ซึ่ งส านัก
งบประมาณอพิจารณานุมัติให้กับรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน  
1 ล้านบาท ซึ่งมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน 
256๓ จ านวน 6,044 โครงการ วงเงิน 2,575.4890 ล้านบาท 
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 สถ. ได้รับจัดสรรแผนงานโครงการ จ านวน ๖,๐๔๔ 
โครงการ วงเงิน ๒,๕๗๕,๔๘๙,๐๐๐ บาท ครอบคลุมพ้ืนที่ 69 จังหวัด 
และได้ด าเนินการตรวจความซ้ าซ้อน ความพร้อมของโครงการ จัดส่งส านัก
งบประมาณ เพ่ือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  19 จังหวัด จ านวน ๑,๑๑๓ โครงการ  
วงเงิน ๔๗๕,๕๙๐,๒๐๐ บาท  

ครั้งที่ ๒  ๒๔ จังหวัด จ านวน ๑,๒๔๖ โครงการ  
วงเงิน ๕๑๒,๖๓๘,๔๐๐ บาท  

ครั้งที่ ๓  ๓๗ จังหวัด จ านวน ๒,๕๓๐ โครงการ  
วงเงิน 1,063,371,300 บาท  

ส านักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของ 
ครั้งที่ 1 แล้ว จ านวน 1,108 โครงการ วงเงิน 440,921,300 บาท 
(เหลือ 5 รายการ ที่ไม่อนุมัติ สถ. จะส่งจัดส่งเอกสารโครงการให้ส านัก
งบประมาณอีกครั้ง) ส่วนในครั้งที่ 2-3 ยังไม่ได้รับการพิจารณา ขณะนี้  
ได้มีหนังสือเร่งรัดให้จัดส่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและ อปท. ที่ไม่
ขอรับการสนับสนุนให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ สถ. 
ทราบ (ภายในสัปดาห์นี้คาดว่าจะสามารถสรุปโครงการที่ประสงค์ขอรับ 
และไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน จัดส่งส านักงบประมาณขอท าความ 
ตกลง เพ่ือจะได้สรุปในภาพรวมเพ่ือแจ้ง มท. และ สทนช. ให้ทราบต่อไป) 

1.3 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ิมเติมเพ่ือกักเก็บน้ าในฤดูฝน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ มท. ส่งโครงการให้ สทนช. พิจารณาด าเนินการต่อไป  

ขอให้  ทถจ. ช่วยเร่งรัดติดตามการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วย 

2. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั ขบ้า ตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอความ
ร่วมมือ ทถจ. เน้นย้ า อปท. ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ดังนี้ 

- ขอให้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ให้ครบทุกตัว ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ออกตัวอย่างคุณลักษณะ
วัคซีนให้แล้ว 

- เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง ปัจจุบัน อปท. ออกข้อบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว จ านวน 6,074 แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗8 และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๖2๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ  8 และยังไม่มีการออก
ข้อบัญญัติ จ านวน ๑,073 แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑4  โดยเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 

-  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ 

 ปี 2563 เป้าหมายตามยุทธศาสาตร์โครงการฯ ร้อยละ 80 แต่หาก
ครบร้อยละ 100 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

- เร่งรัดการรายงานข้อมูลในระบบ Rabies One Data 
อปท. ที่ รายงานข้อมูลในระบบ Rabies One Data แล้ว จ านวน 
๒,๓๘๒ แห่ง ได้จัดสรรงบประมาณให้ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ตามข้อมูล
การรายงาน และ อปท. ที่ อยู่ ระหว่างการจัดส่ งข้อมูลได้จัดสรร
งบประมาณให้อัตราร้อยละ 70 ของการจัดสรรปี 2562 ดังนั้นขอให้
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเพ่ือที่จะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมโดยเร็ว 

- การประกวด Thailand Rabies Awards 2020 ได้แจ้งให้ 
อปท. ที่มีผลงานในการด าเนินการด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป็นที่ประจักษ์ 
จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามเกณฑ์ที่ก าหนดภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เร่งส่งผลงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

3. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย  
ข้อมูลจากสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

ณ วันที่  13 พฤษภาคม 2563 (สัปดาห์ที่  18) พบผู้ป่วยจากโรค
ไข้เลือดออกจ านวน 11,938 ราย เสียชีวิต ๘ ราย ในจังหวัดพะเยา 
สุโขทัย นครปฐม ระยอง สระแก้ว (2 ราย) นครราชสีมา และยะลา  

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งเน้นย้ า อปท. และประชาชน 
ในพ้ืนที่ ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรคพ้ืนที่ 7 ร. ได้แก่ 
โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และสถานที่
ราขการ 

- ด าเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (โรคไข้เลือดออก 
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย) โดยการเก็บบ้านให้
สะอาด เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน คว่ าภาชนะที่มีน้ าขัง ภาชนะที่ 
ใส่น้ าต้องมีฝาปิดมิดชิด   

- หลีกเลี่ ยงการถูกยุ งกัดโดยนอนในมุ้ ง ทายากันยุ ง 
โดยเฉพาะช่วงนี้เด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ผู้ปกครองต้องระมัดระวังไม่ให้ถูก
ยุงกัด 

- กรณีพบผู้ป่วยในชุมชนให้  อปท. ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค
ตามาตรการ 3-3-1 คือ โรงพยาบาลแจ้ง รพ.สต. ในพ้ืนที่ภายใน 3 
ชั่วโมง สอบสวนโรคที่บ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงต่อมา และควบคุมโรค
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 

-  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ 

 4. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ สถ. ได้แจ้ง อปท. ด าเนินการ
จัดให้มีถังขยะสีแดงส าหรับทิ้ งขยะติดเชื้อไว้ในที่สาธารณะหรือจุด 
รวบรวมขยะ เพ่ือเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าเป็นการ
เฉพาะ ซึ่งมี อปท. จ านวน 5,968 แห่ง (คิดเป็น 76%) ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ ทถจ. ช่วยเร่งรัด และติดตาม อปท. ในพ้ืนที่จัดตั้ง 
ถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) ส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากาผ้าให้ครบ 
ทุกแห่ง รวมทั้งให้ อปท. ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 

5. การจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ สถ. ส่วนกลาง ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริเวณ สวนหย่อมข้างพระที่นั่ง
นงคราญสโมสร โดยมี อสถ. เป็นประธาน กิจกรรมเป็นลักษณะการปลูก
ต้นไม้และมีการมอบต้นไม้กล้าไม้ให้กับผู้บริหารของส านัก/กอง เพ่ือน าไป
ปลูกในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม ถ้าไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ก็ไม่เป็นไร ส่วนพ้ืนที่ 
ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ ให้รายงานข้อมูลพร้อมภาพถ่าย เพ่ือที่ สถ.  
จะรายงานกระทรวงมหาดไทยให้ทราบต่อไป 

6. การขับเคลื่อนโครงการก าจัดผักตบชวาของ อปท. อย่างยั่งยืน
สถ. ได้แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลแหล่งน้ าที่มีผักตบชวาและรายงานผล
กิจกรรมแก้ไขปัญหาผักตบชวาลงในระบบ โดยขอให้รายงานภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือน รวมถึงได้มีการแจ้งให้  อปท. ส ารวจเรือท้องแบน 
ติดเครื่องยนต์ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน
เพ่ิมเติม ขอให้ทาง ทถจ. ช่วยเร่งรัดการด าเนินการด้วย 

7. สตง. ขอความร่วมมือขอทราบรายละเอียดการด าเนินการ
ก าจัดขยะของ อปท. ซึ่งทาง สตง. จะท าการสุ่มตรวจจ านวน 23 แห่ง  
ซึ่งได้แจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้ ทถจ. ที่ยังไม่ได้
รายงานช่วยเร่งรัดการด าเนินการด้วย 

8. การส ารวจการเฝ้ าระวั งขยะที่ อาจจะเกิ ดเพลิ งไหม้ 
โดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้ขอความร่วมมือจังหวัดที่มีสถานที่ก าจัด 
ขยะมูลฝอยจ านวน 36 จังหวัด ให้รายงานข้อมูลภายในวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 ขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องติดตามการรายงานผลด้วย 

 

 
 
 
 
 
 

-  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ก าหนด
แลว้เสร็จ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและ
อ านวยการ  
(นายขจร  ศรีชวโนทยั) 

1. การแต่งตั้งและการย้ายข้าราชการในสังกัด  
ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
- นางจิระพันธ์ บุญพระธรรม ผอ.กยผ. 
- นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร ผอ.กศ. 
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
- ส่วนกลาง 13 ราย 
- ภูมิภาค 37 ราย 
ให้ข้าราชการตามค าสั่งเดินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 

18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
2. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงานและช านาญงาน เป็นระดับอาวุโสอาวุโส ด าเนินการตาม 
Time line ที่ก าหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเขียนค าขอฯ เสนอ อ.ก.พ. 
สถ. เพ่ือเสนอ มท. ต่อไป ส าหรับการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.พ. สถ. ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สถ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

(1) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : นางชลิดา โชติยกุล
(อดีตที่ปรึกษาระบบราชการส านักงาน ก.พ.) 

(2) ด้านการบริหารและการจัดการ : นายนรภัทร ปลอดทอง
(อดีต ผวจ.ภูเก็ต) 

(3) ด้านกฎหมาย : นายพิษณุ พรหมจารีย์ (อดีต ผอ.สน.บถ.) 
3. การบริหารงานบุคคลของ สถ. 

พนักงานราชการ ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จ านวน 20 อัตรา ที่ได้เปิดรับสมัครไป มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถฯ จ านวน 13,365 คน คาดว่าจะสอบวันอาทิตย์ที่ 19 
กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จะผ่านพ้นไป 

การสอบบรรจุเข้ารับราชการ ขณะนี้มีต าแหน่งว่าง 
- ต าแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ     150 อัตรา 
- ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ                                       30 อัตรา 
- ต าแหน่ง จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน      20 อัตรา 
- ต าแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                   20 อัตรา 

จะด าเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) คลี่คลายแล้ว 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ 

 การสอบช านาญการพิเศษ  
- ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี        14 อัตรา 
- ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล               2 อัตรา 
- ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    1 อัตรา 

4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) น าเข้า
ข้อมูลการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จากระบบ eMENSCR หรือจัดเตรียม
ข้อมูลยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงตามโครงสร้างของระบบ eMENSCR  
โดยการปรับรูปแบบข้อมูลในระบบ e-Plan เพ่ือให้สอดคล้องกับ ระบบ 
eMENSCR และปรับข้อมูลการรายงานแผนงานให้สามารถรายงานผล
เป็นไตรมาส และพัฒนา Web Service เพ่ือส่ งข้อมูลการด าเนิน
โครงการ/แผนงาน ไปยังระบบ eMENSCR เพ่ือออกรายงาน ผ่านทาง
คลังข้อมูลท้องถิ่นแห่งชาติ 

5. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายจ่ายภาพรวม 255,317.27 ล้านบาท 

- รายจ่ายประจ า 213,218.33 ล้านบาท 
- รายจ่ายลงทุน    42,098.94 ล้านบาท 

สถานะรายการงบลงทุน (กรม) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563) วงเงินรวม 197.3146 ล้านบาท/  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน 137.7035 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
69.79 

6. การสมัครรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการคลัง 

ปีงบประมาณ 2562 สถ. ได้รับรางวัลดี เด่น ด้านการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

ปีงบประมาณ 2563 
- มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มอบหมาย กค. ด าเนินการ 
- มิติด้านการเบิกจ่าย มอบหมาย กยผ. ด าเนินการ 
- มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มอบหมาย กค. ด าเนินการ 
- มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ มอบหมาย กตภ. 

ด าเนินการ  
- มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด มอบหมาย กม. กจ. 

กค. กยผ. กตภ. และ ศปท.สถ. ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 

-  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ 

 7. สถ. ได้ พัฒนา Mobile Application ภายใต้ชื่ อ “DLA 
Connect” (ทั้งในระบบ iOS และ Android) เพ่ือ านวยความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารของบุคลากรในสังกัด สถ. ระหว่างผู้บริหารระดับสูง 
ผอ. ส านัก/กอง , สถจ. , ผอ. กลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานได้แล้ว  

 
 
 
 
 

-  

 
 
 
 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 


