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สรุปขอส่ังการ 

การประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําเดือนธันวาคม 2564 

วันศุกรท่ี 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 อาคาร 5 ช้ัน 5 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ประเด็น ขอส่ังการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปขอส่ังการของ
อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขอส่ังการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเย่ียม
สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

  นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดมอบ
นโยบายสําคัญในการตรวจเยี่ยมสวนราชการใหแกกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 2 ธันวาคม 2564  
ไวดังนี้ 

- การทํางานตองปรับทัศนคติ  รวมท้ังใชความรู และ
ความสามารถเพ่ือชวยขับเคลื่อนงานใหสําเร็จ  

- ขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตองนอมนํา
แนวทางตามพระบรมราโชวาท ทํางานอยางมีหลักการ ยืนหยัด 
และทุมเท ขับเคลื่อนงานเพ่ือใหเกิดสิ่งท่ีดี Change for Good 

ให กับประชาชนและประเทศชาติ โดยทํางานรวมกับภาคี
เครือขายท้ัง 7 ภาคี ไดแก  ภาคราชการ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา ภาควิชาการ และ 
ภาคสื่อสารมวลชน 

- ประมวลผลการทํางานใหเปนระบบ ซ่ึงงานของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชน
ทุกข้ันตอน อีกท้ังยังมีเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 7,849 แหง ซ่ึงมีความหลากหลาย สงผลใหมีจุดออนคือ
ขาดความเปนเอกภาพ ทองถ่ินจังหวัดตองไปเสริมการทํางาน 
ของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารขับเคลื่อนงานการกํากับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนขอมูล
ใหเกิดระบบท่ีด ี

 

2. ขอส่ังการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชัยวัฒน 
ช่ืนโกสุม) ในการตรวจเย่ียมสวนราชการระดับกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม)  
ไดเนนย้ําการดําเนินการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ในการตรวจเยี่ยมสวนราชการใหแกกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 2 ธันวาคม 2564 ไวดังนี้ 

- การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมสงเสริม 
การปกครองทอง ถ่ินเปนเลขานุการรวมในระดับจังหวัด  
ขอใหทองถ่ินจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดชวย
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามแนวทางระบบบริหารจัดการขอมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เปาของจังหวัดดวย 
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 - การฉีดวัคซีนโควิด – 19 ใหทองถ่ินจังหวัดเปนผูชวย 
ผูวาราชการจังหวัดในการเรงรัดดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะจังหวัด ท่ีมีผลการฉีดวัคซีน 
เข็มแรกต่ํากวารอยละ 50 และใหทองถ่ินจังหวัดบูรณาการ 
การดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 
สําหรับการจัดหา Antigen Test Kit (ATK) หากองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจัดหาเองไดใหรีบดําเนินการ 

 - เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ใหทองถ่ินจังหวัดชวยเหลือ 
ผูวาราชการจังหวัดในการดําเนินการในเรื่องนี้ดวย 

 

3. การออกรางวัลสลากบํารุงสภากาชาดไทย กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น ประจําป 2564 

 การประกาศผลการออกสลากบํารุ งสภากาชาดไทย  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําป 2564 จะดําเนินการ
ออกสลากในวันจันทรท่ี 27 ธันวาคม 2564 โดยผลรางวัล
สามารถตรวจสอบไดทางเว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดการในการรับรางวัล สํานักงานเลขานุการกรม
จะแจงใหทราบตอไป 

4. โครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือมอบ
ใหประชาชน ประจําป 2565 

กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการของขวัญปใหมเพ่ือมอบให
ประชาชน ประจําป พ.ศ. 2565 ภายใตแนวคิด “130 ป 
มหาดไทย สงสุข คลายทุกขใหประชาชน รับปใหม 2565”  
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีโครงการเขารวม คือ 
“สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวไทยพรอมใจ
ลดอัตราดอกเบี้ย” ซ่ึงถือเปนการบําบัดทุกขใหแกประชาชน 
ผูมีรายไดนอย ใหแกประชาชนท่ีมาใชบริการสถานธนานุบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ 253 แหง  

4.1 ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 
ในอัตราดังนี้ 

 - เงินตนไมเกิน 5,000 บาท 2 เดือนแรก ไมคิดอัตรา
ดอกเบี้ยจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ตอเดือน 

 - เงินตนเกินกวา 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
1 ตอเดือน 

4.2 ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 
คิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 

 - เงินตนไมเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
0.50 ตอเดือน 

 - เงินตนเกินกวา 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
1 ตอเดือน 
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5. ภารกิจปองกันและควบคุมไฟปาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดมีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เห็นชอบแนวทาง 
การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับ
การถายโอนภารกิจดานการปองกันและควบคุมไฟปาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 2,317 แหง และแบงพ้ืนท่ีปาไม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีปา
สงวนแหงชาติท่ีตองรับผิดชอบออกได 3 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับเล็ก   พ้ืนท่ีตั้งแต 1 ไร – 49,999 ไร  
- ระดับกลาง พ้ืนท่ีตั้งแต 50,000 ไร – 100,000 ไร  
- ระดับใหญ  พ้ืนท่ีตั้งแต 100,000 ไรข้ึนไป  
โดยกิจกรรมท่ีสามารถขอตั้งงบประมาณรายจาย มีจํานวน 

5 กิจกรรม ดังนี ้
- กิจกรรมปองกันและควบคุมไฟปา 

- กิจกรรมจัดหาอุปกรณ 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุมไฟปา 

ไดแก การจัดฝกอบรมอาสาสมัครทองถ่ินควบคุมไฟปา 

- กิจกรรมสงเสริมการปองกันและควบคุมไฟปา ไดแก  
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธสรางการรับรูความเขาใจเก่ียวกับไฟปา 
ขอมูลขาวสารการดําเนินงานดานการปองกันไฟปา 

- กิจกรรมการจัดชุดเฝาระวัง ลาดตะเวนและดับไฟปา  
ชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปซ่ึงเปนชวงฤดูท่ีเกิดไฟปา
สูงสุด 

ขอใหทองถ่ินจังหวัดประสานใหคําแนะนําแกเทศบาลตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ท่ีเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรง 
ในการจัดทําคําของบประมาณป 2566 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

 

6. การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม พ.ศ. 2565 

ขอใหท อ ง ถ่ินจั งหวัดและส วน ท่ี เ ก่ียวข อง ได ติ ดตาม 
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในชวงเทศกาล 
ปใหม พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามมาตรการตาง ๆ  
ท่ีกําหนดอยางเครงครัด เพ่ือลดอุบัติเหตุและอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
แกพ่ีนองประชาชน 
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7. การจัดกิจกรรมจิตอาสาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และการรายงานผลผานระบบขอมูลกลางองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

ศู น ย อํ า น ว ย ก า ร แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น จิ ต อ า ส า 
กระทรวงมหาดไทย จัดทําโครงการจิตอาสาพระราชทานเพ่ือ
สรางความตระหนักรูสูสังคม โดยใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินรวบรวมผลการดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนประจําทุกเดือน 

ขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัด
กิจกรรมจิตอาสา  เนื่ องในโอกาสวันสํ า คัญของชาติ ไทย  
และบันทึกขอมูลการจัดกิจกรรมจิตอาสาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ขอมูลกิจกรรมท่ีดําเนินการสมบูรณครบถวน 

 


