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 สรุปขอส่ังการ 

การประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 

วันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 อาคาร 5 ช้ัน 5 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

ประเด็น ขอส่ังการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปขอส่ังการของ
อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การฟนฟูเศรษฐกิจ และการจัดทําหรือปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยดําเนิน
โครงการฟนฟูเศรษฐกิจ และการจัดทําหรือปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐานดานตาง ๆ อาทิ สาธารณูปโภค ถนน 
แหลงน้ํา รวมท้ังการสรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชน
ในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงโครงการเ งินกูชวยเหลือเกษตรกร 
ในการทําเกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหมของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก สําหรับมุงเนนสงเสริมและจัดทําศูนย 
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 
ซ่ึงมีชุมชนจํานวนมากใหความสนใจดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว สอดคลองกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยโมเดลเศรษฐกิจใหม เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกชวงวัยอยางยั่ งยืน ท่ี เปนนโยบายท่ีสํ า คัญของ
กระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ให อ งค ก รปกครอ งส ว นท อ ง ถ่ิ น ไ ด สนั บสนุ น 
หรือพิจารณาบรรจุเรื่องดังกลาวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังดําเนนิการตามกฎหมาย ข้ันตอน และวิธีการตอไป 

 

2. การสนับสนุนเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานสถานการณ 
การแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 จากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้ อ ไวรัส 
โค โรนา 2019  ส งผล ใหสถาน ศึกษาและโร ง เรี ยน 
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online แตเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มีทิศทางและแนวโนมท่ีดี ข้ึน สถานศึกษาและโรงเรียน 
หลายแหงไดเปดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site พรอมกับ
กําหนดมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในสถานศึกษาและโรงเรียนอยางเครงรัด อีกท้ังไดรับ 
ความรวมมือจากฝายปกครอง ตํารวจ เจาหนาท่ีตาง ๆ  
ในพ้ืนท่ีท่ีสอดสองและดูแลความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ี  
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ขอใหจังหวัดประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชวยเหลือและสนับสนุนการทํางานของหนวยงานหรือ
เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีดวย 

 

3. ชุดการเรียนรู Thai PBS Learning Shelf ประจําป 2564 

 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไดรับชุดการเรียนรู  Thai PBS Learning Shelf 
ประจํ าป  2564 จากสถานี โ ทร ทัศน ไทย พีบี เ อส  
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูใหกับนักเรียน คุณครู 
กลุมบุคคลเปราะบาง และประชาชนท่ัวไป ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีไดรับชุดการเรียนรู ดังกลาว บันทึกภาพ
กิจกรรมการใชชุดสื่อการเรียนรู เพ่ือแจงใหสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอสทราบตอไป 

4. ขอส่ังการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 วันท่ี 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ําประเด็นเก่ียวกับการปกปอง
และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ความสะอาดและสวยงาม
ของพ้ืนท่ี การเตรียมความพรอมการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบล การบริหารจัดการขยะ การจัดการ
ประปาหมูบาน รวมท้ังปลัดกระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ํา
การดําเนินการดานจิตอาสาพระราชทาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ครบ 70 พรรษา ในป พ.ศ. 2565 การสื่อสารตอสังคม 
การรณรงคการสวมใสผาไทย โดยมติคณะรัฐมนตรีได
เห็นชอบเชิญชวนขาราชการแตงกายดวยชุดผาไทยหรือชุด
ผา พ้ืน ถ่ินสัปดาหละ 2 วัน  ตลอดจนการสง เสริมใส 
ผาลายขอของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา ท้ังนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ไดแจงขอความรวมมือสวมใสผาไทยสัปดาหละ 2 วัน 
รวมท้ังในวันประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ประจําเดือน 

 ข อ ใ ห ทุ ก ส ว น ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ ส นั บ ส นุ น 
กา รปฏิ บั ติ ง า นขอ งหน ว ย ง านต ามข อ สั่ ง ก า ร ขอ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง
มหาดไทยดวย 
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5. การขับเคล่ือนภารกิจของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2565 

  การขับเคลื่อนภารกิจของกรมสงเสริมการปกครอง
ทอง ถ่ิน ประจํ าปงบประมาณ 2565 ท้ังสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค จะตองขับเคลื่อนภายใตหลักการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน ซ่ึงจําแนกเปน 10 ภารกิจ เพ่ือ 10 กลุมเปาหมาย  
แบงการขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวเปน 4 สวนงาน  

  สวนท่ี 1 คือ หลักการในการดําเนินงาน โดยการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง 
ในการทํางานอยางพอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน  
โดย พ้ืนฐานความรู และคุณธรรมในการปฏิบั ติ งาน  
และตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบ
นโยบายและใหยึดถือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

  สวนท่ี 2 คือ กลไกในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
ผูบริหารและหนวยงานในสวนกลางท่ีจะตองทําหนาท่ี 
ในการกําหนดแผนและกํากับติดตามการดําเนินงาน 
ตามแผนอยางสมํ่าเสมอ กลไกสวนภูมิภาค คือ สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด และสํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินอําเภอท่ีจะตองดําเนินการในบทบาท
การสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 

  สวนท่ี 3 คือ การพัฒนากรมสงเสริมการปกครอง
ทอง ถ่ิน โดยจะต อง พัฒนาการดํ า เนิ น งานของกรม  
ตามนโยบาย 3 วาระ เพ่ือการพัฒนา “DLA” ประกอบดวย 

  (1) การเปนศูนยกลางขอมูลและการสงเสริมดิจิทัล 
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (Digital and Information Hub) 

  (2) การเปนศูนยเรียนรู (Learning Center) ท่ีรวบรวม
องคความรู  กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติมาตรฐาน 
ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีและมีผลงานท่ีเปนเลิศดานตาง ๆ 
ท้ังการดําเนินการทางกายภาพและผานชองทางออนไลน 

  (3) การยกระดับศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินใหเปน Active Operation Center  
เพ่ือติดตาม เฝาระวัง รวบรวม และรายงานสถานการณ 
ท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา 
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  สวน ท่ี  4  การ ขับ เคลื่ อนภารกิจ  การ ขับ เคลื่ อน 
“10 ภารกิจ หรือ ภารกิจ 10Es” ประกอบดวย 

  ( 1 )  Economy ส ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร พั ฒ น า 
แหลงทองเท่ียว การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมการใสผาไทย 

  (2) Education ส ง เสริมการศึกษา การพัฒนาคร ู
และบคุลากรทางการศึกษา  

  (3) Equality เสริมสรางความเทาเทียม การสงเสริม
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 

  (4) Election เตรียมพรอมการเลือกตั้ง การจัดตั้ง 
ศูนยเฉพาะกิจ เพ่ือประสานงานและสนับสนุนการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

  (5) Environment สงเสริมสิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมจัดการขยะ
มูลฝอยตามหลัก 3Rs 

  ( 6 )  Effective Healthcare ส ง เ ส ริ ม ส า ธ า รณสุ ข  
การสงเสริมสุขภาพของคนในทองถ่ิน  

  (7) Emergency Management สงเสริมการบริหาร
จัดการสาธารณภัย การสงเสริมการดําเนินการตามแนวทาง
การเตรียมความพรอมการปองกันสาธารณภัย การกําหนด
แนวทางในการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก 
สาธารณภัย  

  (8) Evaluation การประเมิน ติดตามผล การใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามการดําเนินการ  

  (9 )  Essential Infrastructure การฟ น ฟูซ อมแซม
โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น  ก า ร ก อ ส ร า ง  ซ อ ม แ ซ ม ถ น น  
และโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบประปา สถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา การพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา และธนาคารน้ําใตดิน 

  (10 )  e-Service การบริหารงาน อิ เล็ กทรอนิ กส  
การสรางเครื่องมือและแพลตฟอรมกลางดานภาษีทองถ่ิน 
พัฒนาระบบการชําระภาษีผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
และยกระดับระบบบัญชีทอง ถ่ินขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  

 



 
 

 

สรุปขอส่ังการ 

การประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 

วันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 อาคาร 5 ช้ัน 5 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

ประเด็น ขอส่ังการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปขอส่ังการของ
ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กลุมภารกิจ
ดานบริหารการคลัง 
(นายสันติธร ย้ิมละมัย) 
 

1. การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบล 

  ขอใหทอง ถ่ินจังหวัดประสานกับองคการบริหาร 
สวนตําบลในการบันทึกขอมูลในระบบขอมูลศูนยเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหเปนปจจุบัน ตลอดจนขอรวมมือใหมีการประชาสัมพันธ
ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวกับการเลือกตั้ งองคการบริหาร 
สวนตํ าบลใหประชาชนรับรูอยาง ท่ัว กัน  โดยเฉพาะ 
ในสถานการณการแพรระบาดโควิด 19 อาจทําใหผูมีสิทธิ์
เลือกต้ังบางสวน ไมสามารถเดินทางมาเลือกตั้ง จึงขอให 
ทุกภาคสวนชวยประชาสัมพันธในการแจงเหตุไมสามารถ 
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งตามแบบฟอรมและระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

2. การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น และการดําเนินการสรรหาผูบริหาร
ทองถิ่น 

  การสอบแข ง ขันเ พ่ือบรรจุบุคคลเปนข าราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถ่ินใหผูมีสิทธิ์เขาสอบทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการการปองกันโรคโควิด 19 ของสาธารณสุข 
และประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดแตละจังหวัด
เปนสําคัญ โดยขอใหทุกภาคสวนไดประชาสัมพันธใหผูมี
สิทธิ์ เขาสอบไดรับทราบอยางท่ัวกัน และปฏิบัติตาม
ประกาศของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดดวย 

  การสอบสัมภาษณผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนจังหวัด และเทศบาลในวันท่ี 14 - 16 ธันวาคม 2564 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ขอใหทอง ถ่ินจั งหวัด 
ช วยประสานและประชาสั ม พันธ ผู เ ข าสอบปฏิบั ติ 
ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัด
ปทุมธานีอยางเครงครัด ซ่ึงผูเขาสอบจะตองเปนผูท่ีไดรับ
วัคซีนครบโดส และมีผลตรวจ Real-Time PCR (RT-PCR) 
หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไมเกิน 72 ชั่วโมง  
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 สรุปขอส่ังการ 

การประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 

วันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 อาคาร 5 ช้ัน 5 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

ประเด็น ขอส่ังการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปขอส่ังการของ
ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กลุมภารกิจ
ดานนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ   
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับ
การประเมินความพรอมสําหรับภารกิจถายโอนสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 50 แหง 
โดยมีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาล
สง เสริมสุขภาพตําบล จํานวน 3,083 แหง คิดเปน 
รอยละ 32 (เดิมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีจํานวน 80 แหง) ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ
ประเมินถายโอนฯ 

การถายโอนภารกิจดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัด
ตองมีความพรอมจากการประเมินไมนอยกวารอยละ 90 
จึงสามารถรับการถายโอนฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรต ิ
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดท้ังหมดตามจํานวน
ท่ีไดรับการถายโอนฯ 

ขอใหทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบและสนับสนุนการเสนอ
รางแผนพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนท่ีตอคณะกรรมการสุขภาพ
ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
ในแผนพัฒนาทอง ถ่ิน 5 ป  (พ.ศ.  2566 - 2570) 
แผนปฏิบัติราชการประจําป และขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป จํานวน 6 ดาน ไดแก 

(1) การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

(2) การควบคุมโรคติดตอ 

(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

(4) การสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและ
การแพทยแผนไทยประยุกต 

(5) การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 
(6) การบริหารจัดการและพัฒนาการแพทยฉุกเฉินและ

ระบบการสงตอผูปวย 
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สําหรับการปรับปรุงกรอบอัตราในภารกิจถายโอนฯ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดโดยพิจารณาจากโครงสราง
กรอบอัตรากําลังตามขนาดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา  และโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบล  
หากกระทรวงสาธารณสุขแจงรายชื่อบุคลากรสําหรับ
ภารกิจถายโอนมาแลว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
จะดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหมีมติเห็นชอบตอไป  

 ขอใหทองถ่ินจังหวัดได กํากับและติดตามตั้งแตเริ่ม 
การดําเนินการถายโอนภารกิจฯ และภายหลังการถายโอน
ภารกิจฯ โดยเฉพาะดานงบประมาณและบุคลากร  

 

2. การเสนอคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดแจงจังหวัดใหแจง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเตรียมความพรอมการเสนอ 
คําขอรับงบประมาณ โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลตําบล ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จะตองดําเนินการขอรับงบประมาณใหแทน องคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลตําบลไมสามารถดําเนินการขอรับ
งบประมาณโดยตรงจากสํานักงบประมาณได จึงขอให
จังหวัดดําเนินการตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนด 

สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร  
และเทศบาลเมือง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดแจง
ซักซอมเตรียมความพรอมในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใหจัดเตรียม
ขอมูลกลุมเปาหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในภารกิจตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 
ท่ีไดรับ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเสนอ 
คําขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปไดทัน
ตามระยะเวลาท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
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3. โครงการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กรมสง เสริมการปกครองทอง ถ่ินไดจัดฝกอบรม
โครงการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม
รอยัลริ เวอร  จํานวน 5 รุน ดํา เนินการระหวางวัน ท่ี  
15 ธันวาคม 2564 - 28 มกราคม 2565 โดยผูเขารับ
การอบรมจะตองเปนผูไดรับวัคซีนครบโดส และปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันโควิด 19 อยางเครงครัด ท้ังนี้  ขอให
ทองถ่ินจังหวัดไดประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาวดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก ภายใตกลุมแผนงาน/โครงการฟนฟู
เศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและ
ศักยภาพของทองถิ่น : ระดับพ้ืนท่ี 

 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติจัดสรรงบกลาง ครั้งท่ี 1 - 5 
จํานวน 70 จังหวัด จํานวน 6 ,242 โครงการ วงเงิน
จํานวน 1 หม่ืนลานบาทเศษ และอนุ มัติจัดสรรเงินกู 
ครั้ง ท่ี 6 เรียบรอยแลว โดยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไดโอนจัดสรรงบประมาณรอบท่ี 1 – 2 จํานวน  
3 จังหวัด จํานวน 368 โครงการ จํานวน 5 รอยลานบาทเศษ 
และอยูระหวางการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ จํานวน  
3 จังหวัด หากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับ 
การประสานแลว จะเรงดําเนินการแจงไปยังจังหวัดตอไป 
5. โครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โคร งการ พัฒนาและ เสริ มส ร า งความ เข มแ ข็ ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 
 1 ห ม่ืนล านบาท เศษ โดยกลไกการ ขับ เคลื่ อน ใช
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับจังหวัด  
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
เปนผูกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค 
รวมท้ังการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการของโครงการ 
ท้ังนี้  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงการท่ีจะ
ดําเนินการขับเคลื่อน โดยเฉพาะโคก หนอง นา โมเดล 
ก็สามารถดําเนินการของบประมาณตามกฎหมาย ระเบียบ
ท่ีเก่ียวของได 
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6. การแตงตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ปจจุบันประปาของหมูบ านหรือทอง ถ่ิน ท่ีอยู ใ น 
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน
มากและมีปญหาเกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ี เชน น้ําไมพอใช 
ใ น ฤ ดู แ ล ง  คุ ณ ภ า พ น้ํ า ท่ี ไ ม ไ ด ม า ต ร ฐ า น  ดั ง นั้ น 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ไดเห็นชอบ 
จัดให มีคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปา 
หมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนคณะทํางาน
ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห
กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบหลัก  

 คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบานของ
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินจะมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธาน และสวนภูมิภาคจะมีรองผูวา
ราชการจังหวัดซ่ึงท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน รวมท้ังหัวหนาสํานักงานจังหวัดและทองถ่ิน
จังหวัดเปนเลขานุการรวม เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
ในภาคสวนตางๆ  

 

7. การแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางพัฒนา 
เขตเศรษฐกจิพอเพียง 

  กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐ กิจพอเ พียง โดย โม เดล เศรษฐ กิจ ใหม  ( BCG 
Economy Model) เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกชวงวัยอยางยั่งยืน ในการเตรียมความพรอมรับมือ 
ภัยพิบัติน้ํ าท วมและภัยแล ง  โดยนําหลักทฤษฎี ใหม 
ประยุกต ใ ช กับหลัก โคก หนอง  นา  โม เดล ให เป น 
แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดําริ ตลอดจน
แนวทางการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

 กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินเปนหนวยงาน
ดําเนินการเอง คัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายใหดําเนินการ  
จัดทําโครงการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ิน (หากไมไดอยู
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน)  

 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองใชงบประมาณ
ขอ ง อ ง ค ก ร ปก ค ร อ ง ส ว นท อ ง ถ่ิ น ดํ า เ นิ น ก า ร เ อ ง 
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการในเทศบัญญัติหรือ
ขอบัญญัติได 
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กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณไมเพียงพอ
ใหจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ผลการตอบแบบรายงานเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  การเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
จะตองไดรับการประเมิน Thai Stop COVID Plus ซ่ึงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
จํ านวน  7 ,594 แห ง  โดย มี  6 ,091 แห ง  คิด เป น 
รอยละ 80.20 ท่ีไดดําเนินการตอบแบบรายงานการเปด
ภาคเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  

 ผลการประเมินดังกลาวมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีผาน 
การประเมิน จํานวน 3 ,137 คิดเปนรอยละ 51.50  
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตอบแบบสอบถาม 
แตไมสามารถเปดภาคเรียนได จํานวน 2,954 แหง คิดเปน
รอยละ 48.50 สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังหมดท่ี
สามารถเปดรูปแบบ on-site ได มีจํานวน 8,284 แหง  
คิดเปนรอยละ 44.58 ของจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 18,540 แหง 
9. รายงานผลการฉีดวัคซีนโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 การฉีดวัคซีนใหแกนักเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
ส วนทอง ถ่ิน ได แจ งความประสงค ฉีดวั ค ซีน ท้ั งหมด 
239,819 คน ซ่ึงเข็มแรกฉีดไปแลว จํานวน 175,868 คน 
คิดเปนรอยละ 78.64 และท่ีไดรับเข็มสองแลว จํานวน 
79,685 คน คิดเปนรอยละ 35.63 ท้ังนี้ สําหรับครูฉีด
เข็มสองไปแลว รอยละ 79.82 และบุคลากรทางการศึกษา
ฉีดเข็มสองไปแลว คิดเปนรอยละ 77.2 

10. โครงการใหความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจาย
ดานการศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

กรมสง เสริมการปกครองทอง ถ่ินไดแจงจัดสรร
งบประมาณโครงการฯ สําหรับนักเรียน นักศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือลดภาระ
คาใชจ ายให กับผูปกครองของนักเรียน ในภาคเรียน 
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(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 

ท่ี 1/2564 อัตราคนละ 2 ,000 ตอนักเรียน 1 คน 
โดยใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดทําการ
โอนใหแก นั ก เรี ยนหรือผู ปกครองโดยตรง  จํ านวน 
722,539 คน กรณีมีเงินคงเหลือใหสงคืนเงินกูเหลือจาย
เขาบัญชี เ งินฝากกระทรวงการคลัง ซ่ึงไดขยายเวลา 
จากเดิมภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 เปนวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2564  

ท้ังนี้ โครงการฯ สําหรับเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เพ่ือลด
ภาระคาใชจายใหกับผูปกครองของนักเรียน ในภาคเรียนท่ี 
1/2564 อัตราคนละ 2,000 บาท ตอนักเรียน 1 คน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมอบหมายใหสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเปนหนวยเบิกจายเงิน 
และจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สําหรับการจายเงินใหกับนักเรียนหรือผูปกครอง ภายใน
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 มีแนวทางการดําเนินการ 
ดังนี ้

(1) ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
นักเรียนหรือผูปกครองผานระบบ KTB Corporate Online 

ในลําดับแรกกอน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํา
รายการโอนเงินใหกับผู มีสิทธิรับเ งินท่ีมีบัญชีเ งินฝาก
ธนาคารกรุงไทย และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดทํารายการโอนเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงินท่ีมีบัญช ี

เงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ 

(2) สําหรับผูปกครองท่ีไมมีบัญชีเงินฝากธนาคาร
หรือไมสามารถเปดบัญชีเงินฝากธนาคารได องคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ินจะดําเนินการเบิกจ ายเปน เ งินสดให กับ
ผูปกครองในลําดับถัดไป 

(3) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมสามารถ
ดําเนินการโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online ได 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดจะเปน
ผูดําเนินการโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online 
ใหกับผูปกครองท่ีมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย และบัญชี
เงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ  

ท้ังนี้ หากมีเงินคงเหลือใหสงคืนเงินกูเหลือจายเขา
บัญชี เ งิ นฝ ากกระทรว งการคลั ง  ภ าย ในวั น ท่ี  25 
พฤศจิกายน 2564 หากจังหวัดมีขอสงสัยประการใดให
ดําเนินการประสานกับกองสงเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาทองถ่ิน 

 



1 
 สรุปขอส่ังการ 

การประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 

วันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 อาคาร 5 ช้ัน 5 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

ประเด็น ขอส่ังการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปขอ ส่ั งการของ
รองอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 
ก ลุ ม ภ า ร กิ จ ด า น
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
บุคคลและกลุมภารกิจ
ดานอํานวยการ 

(นายขจร ศรีชวโนทัย) 

1. การบริหารงานบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  - บัญชีท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังขาราชการใหดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน  
3 ตําแหนง ซ่ึงประกาศข้ึนบัญชีเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
มีอายุบัญชี 1 ป ใชบัญชีไดถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
ไดแก ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ข้ึนบัญชี
จํานวน 19 คน เรียกบัญชีแลวจํานวน 7 คน คงเหลือจํานวน  
12 คน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
ข้ึนบัญชีจํานวน 17 คน เรียกบัญชีแลวจํานวน 3 คน 
คงเหลือจํานวน 14 คน และนักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการพิเศษ ข้ึนบัญชีจํานวน 36 คน เรียกบัญชีแลว
จํานวน 3 คน คงเหลือจํานวน 14 คน 

  - บัญชีผูสอบแขงขันไดเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน
สา มัญ  จํ านวน  5  ตํ า แหน ง  ป ระกาศ ข้ึนบัญชี วั น ท่ี  
23 เมษายน  2564 มีอายุบัญชี  2  ป  นั กส ง เ สริ ม 
การปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ ข้ึนบัญชี 976 คน เรียกบัญชีแลว 
300 คน คงเหลือจํานวน 676 คน นิติกรปฏิบัติการ ข้ึนบัญชี
จํานวน 149 คน เรียกบัญชีแลวจํานวน 60 คน คงเหลือ 
89 คน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้ึนบัญชีจํานวน 
53 คน เรียกบัญชีแลวจํานวน 24 คน คงเหลือ 29 คน  
เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติงาน ข้ึนบัญชี
จํานวน 103 คน เรียกบัญชีแลวจํานวน 65 คน คงเหลือ 
38 คน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้ึนบัญชี
จํานวน 10 คน เรียกบัญชีแลวจํานวน 10 คน (หมดบัญชี) 

  - บัญชีท่ีผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
ตําแหนงพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน ประกาศข้ึน
บัญชีวันท่ี 11 กันยายน 2563 มีอายุบัญชี 2 ป ข้ึนบัญชี 
494 คน เรียกบัญชีแลวจํ านวน  130 คน คงเหลือ 
จํานวน 364 คน  
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2. ขอหารือการข้ึนบัญชีของผูท่ีไดรับการคัดเลือก ประเภท
วิชาการชํานาญการพิเศษ 

2.1 การข้ึนบัญชีผู ไดรับคัดเลือก ประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการพิเศษท่ียังไมหมดอายุบัญชี หากมีตําแหนง
วางวันท่ี 1 กันยายน 2564 หนวยงานสามารถแตงต้ัง 
ผูท่ีไดรับการข้ึนบัญชีไดหรือไม 

 - สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
มีหนังสือ ท่ี นร 1006.1/787 ลว 16 พ.ย. 2564  
แจงวา ก.พ. มีมติอนุมัติใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
สามารถใชบัญชีผูผานการคัดเลือกท่ีจะเขารับการประเมิน 
ผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ ตามประกาศลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
จนกวาบัญชีจะหมดอาย ุ

2.2 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงนักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
และนิติกรท่ีอยูระหวางดําเนินการคัดเลือก หากมีตําแหนงวาง
เ กิด ข้ึนหลั งจากประกาศรับสมัคร ท้ั งก อนและหลั งวั นท่ี  
1 กันยายน 2564 จะสามารถนําตําแหนงท่ีเกิดข้ึน มาคัดเลือก
เพ่ิมเติมไดหรือไม และสามารถข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 
เปนเวลา 1 ป ไดหรือไม 

- ก.พ. อยูระหวางการพิจารณา แตแนวทางปฏิบัติ 
เม่ือสวนราชการไดประกาศรับสมัครแลว ถือวาเปนการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษกอน กฎ ก.พ.  
ไดบังคับใช กฎ ก.พ. จึงคุมครองเฉพาะในสวนท่ีประกาศให
ดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ และไมสามารถนําตําแหนงวาง
ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากประกาศรับสมัครมาสรรหาเพ่ิมเติมได 
ตลอดจนไมสามารถข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนระยะเวลา 
1 ปได 
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ประเด็น ขอส่ังการ/รายละเอียด หมายเหตุ 

 3. สรุปผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  การใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายจายประจํา วงเงิน 184,000 ลานบาทเศษ และรายจาย
ลงทุน วงเงิน 35,000 ลานบาทเศษ โดยรายจายภาพรวม 
วงเงิน 219,000 ลานบาทเศษ 

  สถานะรายการงบลงทุน (กรม) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 151 ลานบาทเศษ ผลการใชจาย
งบประมาณ วงเงิน 5.7 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 3.79 

- สวนกลาง (ค าครุภัณฑ )  จํ านวน 24 รายการ  
อยูระหวางดําเนินการ ครุภัณฑ จํานวน 24 รายการ วงเงิน 
128 ลานบาทเศษ 

- สวนภูมิภาค จํานวน 266 รายการ วงเงิน 22 ลานบาทเศษ 
เบิกจายครุภัณฑแลว จํานวน 143 รายการ วงเงิน 3.5 ลาน
บาทเศษ วาง PO ครุภัณฑ จํานวน 23 รายการ วงเงิน 2.1 
ลานบาทเศษ 

เ งินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ.  2565 
งบประมาณ 35 ,000 ลานบาทเศษ คงเหลือในระบบ  
e-Plan จํานวน 11,029 โครงการ โดยมีโครงการไมพรอม/
สงคืน/รอรายงาน 3 พันลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 9  
และจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) แลว จํานวน 19,000 
ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 55 ซ่ึงโครงการท่ีไดกอหนี้
ผูกพันแลว จํานวน 2,114 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 ท้ังนี้  
ขอเนนย้ําและกําชับสวนท่ีเก่ียวของในโครงการท่ีไมพรอม/
สง คืน/รอรายงานให เรงดําเนินการจัดสงกรมสง เสริม 
การปกครองทองถ่ินดวย ท้ังนี้ โครงการท่ีแจงความประสงค
สงคืนโครงการ มีจํานวน 145 โครงการ วงเงิน 356 ลานบาทเศษ 
ไดแก ครุภัณฑรถบรรทุกขยะ ถนน ธนาคารน้ําใตดิน ประปา
หมูบาน พัฒนาแหลงทองเท่ียว ลานกีฬา สนามเด็กเลน 
สรางปญญา แหลงกักเก็บน้ํา 

 



 
 สรุปขอส่ังการ 

การประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 

วันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 อาคาร 5 ช้ัน 5 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ประเด็น ขอส่ังการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเด็นขอส่ัง
ก า ร ข อ ง ผู ต ร ว จ
ราชการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 

1. ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 ปญหาในการบังคับใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  
ขอ 5 ท่ีกําหนด “ในเขตเทศบาลใดท่ีไมมีการแตงตั้ ง
ผูใหญบานตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 หากเทศบาลเห็นเปนการสมควรจะจัดตั้งเปน
ชุมชนก็ได โดยใหเทศบาลจัดทําเปนประกาศเทศบาล 
จัดตั้งชุมชน และประกาศเทศบาลนั้นใหระบุชื่อชุมชน 
และบริเวณพ้ืนท่ีหรือเขตชุมชนดวย ท้ังนี้ การจัดตั้งชุมชน
อาจยึดตามแนวเขตการปกครองหมูบานเดิม กอนการจัดตั้ง
หรือการยกฐานะเทศบาลก็ได  

 เนื่องจากเทศบาลมีปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามระเบี ยบดั งกล าว  จึ งขอให ส วนท่ี เ ก่ี ยวข องและ
กระทรวงมหาดไทยไดทบทวนการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีคณะกรรมการหมูบานใหเปนดุลยพินิจของเทศบาล 
หากมีความจําเปนก็ใหเทศบาลพิจารณาจัดตั้งชุมชนได 

 

2. การถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพสวนตําบลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคการบริหารส วนจั งหวั ดขอให กรมส ง เสริ ม 
การปกครองทองถ่ินเรงดําเนินการเพ่ือรองรับการถายโอน
ภารกิจฯ ขอใหสวนท่ีเ ก่ียวของได เรงดําเนินการและ
พิจารณา ดังนี้  

 2.1 ซักซอม/กําหนดแนวทางการปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 2.2 ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 2.3 จัดทําระเบียบ/หลักเกณฑเง่ือนไขการเบิกจายเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนท่ี (กสพ.) 
 2.4 ทบทวน/แกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนเจาหนา ท่ี 
ท่ีปฏิบัติงานใหแกหนวยบริการสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  
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