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สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

วันศุกร์ที ่25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.30 น. 
ณ   ห้องประชุม 5501  อาคาร 5  ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ขอขอบคุณท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือ
ประสานการด าเนินการร่วมกัน ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ผ่านไปด้วยด้วยดี 
ซึ่งได้รายงานผลการเลือกตั้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว  
      ส าหรับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนนั้น สถ. จะได้เสนอกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

2. ผลการออกรางวัลสลากบ ารุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประจ าปี 2563 
     ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน ส าหรับรางวัลที่  1  
เป็นทองค าแท่ง น้ าหนัก 40 บาท ได้แก่ สลากหมายเลข 27868 
(จังหวัดนครราชสีมา) 

3. โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
     กระทรวงมหาดไทยจัดท าโครงการของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้ประชาชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย 
Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีโครงการเข้าร่วม คือ โครงการลดอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตรา
ดอกเบี้ย” โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ 251 แห่ง โดยก าหนดด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตรา 

- เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท  2 เดือนแรก ไม่คิดดอกเบี้ย 
หลังจากห้วงเวลาดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน 
           - เงินตน้เกินกว่า 5,000 บาท - คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 

4. การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2564 
     ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและร่วมด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามแนวทางแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยเฉพาะในเรื่องค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ สถ. ทราบ 
6. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ 
      ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยก ากับดูแล อปท. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
ทั้งในส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดในตลาดของ อปท. สถานศึกษา      
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งขอความร่วมมือเตรียมการสนับสนุน
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
     เน้นย้ าให้ด าเนินมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง 
ครอบคลุมทุกด้าน เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างต่อเนื่อง 
8. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบและติดตามเร่งรัด อปท.   
ให้ด าเนินการเข้าใช้งานระบบการช าระภาษีผ่านธนาคารเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการช าระภาษี และเน้นย้ าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบขั้นตอน วิธีการการช าระภาษีดังกล่าว    
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเดน็ข้อสั่งการของรองอธบิดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 

1. เร่งรัดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
     ขณะนี้ทุกจังหวัดรายงานข้อมูลครบถ้วนทั้ง 76 จังหวัดแล้ว แต่ยังมี
บางจังหวัดที่ยังขาดความครบถ้วนของข้อมูล จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วย
ตรวจสอบและประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วน 
     ส าหรับ อบจ. , ทน. และ ทม. ซึ่งของบประมาณตรงและต้องบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณของ อปท. (BBL)  
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามข้อมูล 
     งบประมาณเงินเหลือจ่ายปลายปี พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้อนุมัติ
ครบทุกจังหวัดแล้ว ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตาม เร่งรัด อปท. ด าเนินการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาและด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

2. การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19  
     ขอให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวทางที่ สถ. ได้เคย
แจ้งแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นไปแล้ว รวมถึงมาตรการในส่วนของสถานศึกษา
เช่น การปิดโรงเรียน การเว้นระยะห่าง การดูแลท าความสะอาดสถานที่ 
การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้าปฏิบัติงาน เป็นต้น 
     ขอให้เน้นย้ าการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญในเรื่องของการ
ป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะหน้ากากผ้าที่สามารถ
ป้องกันได้ในเบื ้องต้น หน้ากากอนามัยที ่ใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื ้อ 
ขยะอันตรายที่จะต้องแยกท้ิงในถังสีแดงหรือสีส้ม  

3. การประสานความร่วมมือระหว่าง สถ. และกรมอนามัย 
    ขอให้ทุกจังหวัดให้ความร่วมมือและด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  
ทั้งในส่วนของ สถ. และมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัดดังนี้ 
     3.1 สุขอนามัย การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญอย่างมาก การดูแลสุขาภิบาลอาหาร การดูแลสถานที่
จ าหน่ายอาหารต่างๆ การท าความสะอาด การเว้นระยะห่าง เช่น ตลาดสด 
สถานที่ที่เป็นตลาดท้องถิ่น รวมถึงห้องน  าสาธารณะ 
     3.2 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง
การแจ้งตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
การแจ้งการจัดการปฏิกูลขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ได้ก าหนด
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลา 1 ปี  
     3.3 ขอความร่วมมือจังหวัดและ อปท. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน
ลดการเผาป่า เผาวัชพืช ช่วยกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเดน็ข้อสั่งการของรองอธบิดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 
 

4. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
     ขณะนี้อบรมเสร็จสิ้นแล้วทุกจังหวัดและอยู่ระหว่างลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความส าคัญและช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว 
ซึ่งขณะนี้ สถ. และกรมอนามัยได้ปรึกษาหารือร่วมกันจัดท าแผนและคู่มือ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางให้อาสาสมัครบริบาลฯ ปฏิบัติงาน     
ในพ้ืนที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยกรมอนามัยจะเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าคู่มือดังกล่าว 
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและขอให้รายงานปัญหาการด าเนินงาน
มาให้ สถ. ทราบ โดยเฉพาะ อปท. ที่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ แต่ไม่มีการด าเนินการจ้างอาสาสมัครบริบาล 
5. การจัดการขยะมูลฝอย 
     สถ. ก าลังด าเนินการในส่วนของการจัดท าแผนจังหวัดสะอาด หากแล้วเสร็จ
จะรีบส่งให้จังหวัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
     การขับเคลื่อนขยะปลายทางที่มีการรวมกลุ่ม Cluster ขณะนี้ได้ผู้รับจ้าง
ภาคเอกชนแล้วอยู่ระหว่างการประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงาน
เพ่ือจะขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป 
 

 

ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการ 
 

1. โครงการครูคืนถิ่น (กศ.) 
     สอบถามความคืบหน้าของโครงการว่ายังคงมีอยู่หรือไม่อย่างไร เพ่ือ อปท. 
จะได้เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
2. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
     ปัญหา/ข้อสังเกต 
     - ปัญหาเรื่องเงื่อนไขในการปฏิบัติงานซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 70 ชม. และต้องปฏิบัติงานวันละ 
8 ชม. จ านวน 20 วันต่อเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท     
และหากไม่สามารถปฏิบัติงานครบ 1 ปี จะต้องเสียค่าปรับซึ่งส่งผลท าให้ 
จ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด     
และเป็นปัญหาของ อปท. ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้รั บรอง      
การปฏิบัติงาน 
     - ปัญหาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อปท. ไม่มีงบประมาณในการน าไป
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
     - อปท. บางแห่งมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือในเรื่องการจัดท า
แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. 
เป็นผู้ร่วมจัดท าแผนดังกล่าว 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการ 
 

     ข้อเสนอแนะ 
     - ขอให้กองสาธารณสุขท้องถิ่น ช่วยปรับเรื่องเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยอาจจะก าหนดให้ปฏิบัติงานในลักษณะชิ้นงาน
คล้ายกับ ระบบ Long Term Care ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หรืออาจก าหนดเป็นจ านวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานแต่ละเดือน เป็นต้น 
     - ควรแยกระหว่างการจัดฝึกอบรม และการปฏิบัติงานออกจากกัน 
โดยการฝึกอบรมเป้าหมายควรจะอบรมให้แก่บุคคลโดยทั่วไปด้วย      
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุตรหลานหรือบุคคลอ่ืนที่ต้องดูแล
ผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
     - ประสานความร่วมมือระหว่าง สถ. กับส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีงบประมาณค้างท่ออยู่จ านวนมากในการร่วมกัน
ด าเนินการเรื่องการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ของผู้สูงอายุในภาพรวม เช่น การออกก าลังกาย การมีกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน       
      

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 


