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สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมกราคม 2564 

วันศุกร์ที ่22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

1. ประเด็นการประชุมข้อราชการส าคัญ 
     1.1 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการส าคัญผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีประเด็นส าคัญ 
ดังนี้ 
      กระทรวงพลังงาน ได้จัดสรรเงินกองทุนในส่วนของจังหวัด วงเงิน
จังหวัดละ 25 ล้านบาท สนับสนุนให้มีพลังงานทดแทนเพ่ือสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงการใช้พลังงานแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท 
     1. สถานีพลังงานชุมชน – ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง และระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย 

2. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับบ่อบาดาล 
     3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้า 
โดย อปท. และส่วนราชการสามารถเสนอโครงการผ่านคณะท างานบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพ้ืนที่ท าการกลั่นกรอง 
    1.2 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือด าเนินการ ดังนี้ 

- 1. การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 โดยสร้างความรู้
ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงขอให้ควบคุมการเผาในพ้ืนที่เกษตรอย่าง
เข้มงวด พร้อมควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืน ๆ  

- 2. การปลูกป่า/สร้างฝาย/ระบบกระจายน้ า ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า
และป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชน และ อปท. 

- การขออนุญาตการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส าหรับโครงการใหม่ ให้ยื่นค าขออนุญาตฯ ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2564 

- 1.3 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
- เน้นย้ ามาตรการส าคัญ เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ดังนี้ 
-       - มาตรการป้องกันการลักลอบน าแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย   
-        - การสร้างความรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา

สุขอนามัย การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การรักษาระยะห่าง ไม่ไป
ยังสถานที่ที่มีคนจ านวนมาก ล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์  

-  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 -        - มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน ให้วางมาตรการเข้มงวด

ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่รวมไปถึงมาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยการตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน
ทุกประเภท  

-        - ประชาสัมพันธ์ แนะน าการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน 
“หมอชนะ” 

-      - การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ ให้พิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านในพ้ืนที่ และสร้างความมั่นใจ
ในการด าเนินการของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทุกคน
อย่างทั่วถึง 

 

 2. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
      สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขอให้จังหวัดแจ้งก าชับเน้นย้ าให้ อปท. ถือปฏิบัติ
ตามมาตรการการจัดการขยะ ดังนี้ 

      1. มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ  
       รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า

โดยแยกถุง ปิดปากถุงให้แน่น ท าสัญลักษณ์ที่ถุง และจัดให้มีถังขยะสีแดง
ไว้ในที่สาธารณะ 

      2. มาตรการเก็บขยะ  
       จัดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้พนักงานเก็บขยะ มีการป้องกันการติดเชื้อ 

(ตรวจวัดอุณหภูมิ/ ล้างมือ/ ตรวจสุขภาพ และใช้น้ ายาฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮอร์
ท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ) 

      3. มาตรการก าจัดขยะ 
       ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 

 

 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล 
     คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ลงมติรับทราบ
การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาล เพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาล และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบ
ร่างแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  กกต. จะออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
      วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครเลือกตั้ง 
      วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง 

     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยประสานงาน และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงก าชับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการด้วยความเป็นกลาง  
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 4. แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนโควิด – 19 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง สามารถ
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ     
โดยจัดหาวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้  

โดยสามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม หากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณ
กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอที่จะด าเนินการให้ใช้จ่าย
จากเงินสะสม และกรณีที่เงินสะสมไม่เพียงพอ อปท. อาจจะพิจารณา  
น าเงินทุนส ารองเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  
ทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงานของรัฐบาล โดยประสานการด าเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 5. แนวทางการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณี
อากาศหนาวจัดผิดปกติ  

อปท. สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตามอ านาจหน้าที่ 2 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 อากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณหภูมิต่ ากว่า 8 องศาเซลเซียส 

ยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน  
- อปท. สามารถช่วยเหลือเพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์

ประชาชนได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 300 บาท โดยไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการช่วยเหลือของ อปท. และโครงการไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  กรณีที่ 2 กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติแต่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า         
8 องศาเซลเซียส ยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน 
      อปท. สามารถช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการ
ช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกัน   
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ โดยประกาศให้ประชาชน 
ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือและเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
โดยให้น าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั 
      
 

 



๔ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 6. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) แจ้งกรอบแนวทางและปฏิทินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้จังหวัดแจ้ง 
อปท. ในพ้ืนที่ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินตามระยะเวลา
ที่ก าหนดที่เข้าร่วมประเมิน จ านวน 8,301 แห่ง ด าเนินการประเมิน 
ผ่านระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่ก าหนดได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้  
     วันที่ 1 ก.พ. – 30 พ.ค. 2564  ด าเนินการลงทะเบียน/น าเข้าข้อมูล
ประกอบการประเมิน และการเก็บข้อมูล 

 วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2564  เป็นช่วงของการให้คะแนนแบบวัด/
การชี้แจงเพิ่มเติม และการยืนยันผลคะแนน 

 เดือน ก.ค. 2564  เป็นช่วงเวลาของการสรุปผลและจัดท ารายงาน
ผลการประเมิน 

 วันที่ 1 – 31 ส.ค. 2564 ประกาศผลการประเมิน  
 ขอให้ส านักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ. ด าเนินการ

ตรวจสอบการรายงานข้อมูล ITA.ของ สถ. รอบการประเมิน พ.ศ. 2563  
ว่าติดข้องในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลหรือไม่อย่างไรซึ่ ง ขณะนี้ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่ายังไม่ได้รับข้อมูล 

 

 7. การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษ
ปล่อยตัว พ.ศ. 2563 
          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
อภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพ่ือให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี และกรมราชทัณฑ์ขอความร่วมมือให้ สถ. เตรียมการให้
ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งผ่านการอบรมโครงการ
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนา 
แห่งน้ าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เป็นการน าทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ 
“โคกหนองนาโมเดล” เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี น าไปสู่ชุมชนและความสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขอให้ 
อปท. สนับสนุนให้การช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวตามอ านาจหน้าที ่อปท. 
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 8. แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

     กรณีมีการหารือแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ในการจะด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงมือยางหรือผ้า ผ้าปิดปาก- 
ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบูท) เสื้อกันฝน และเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต 
รวมถึงเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  

 ขอแจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดหา 
เครื่องวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต กระเป๋าใส่อุปกรณ์ ส าลี ผ้าก๊อช 
สามารถด าเนินการได้ ส าหรับเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ไม่สามารถด าเนินการจัดหาได้ เนื่องจาก มท. ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์
หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

 

 

 9. ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโควิด – 19 
     ขอความร่วมมือจังหวัดและ อปท. ทุกแห่ง เชิญชวนประชาชนในพื้นที่
บุคลากรในสังกัด กลุ่มจิตอาสาที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต      
ฝ่าวิกฤติโควิด - 19 โดยร่วมบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลในพ้ืนที่ และ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 ภาค รวมทั้งเครือข่าย เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม ่
      ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย แจ้งว่าการบริจาคโลหิต
มีความปลอดภัยตามแนวทางที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ 
อย่างเข้มงวด มีการจัดสถานที่ที่มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การบริการ
เจลแอลกอฮอล์ การล้างมือก่อนเข้าสถานที่บริจาค การสวมหน้ากากอนามัย 
การตรวจคัดกรองผู้มาบริจาค  

 

 10. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเรื่องที่
ส าคัญที่สุด ขอเน้นย้ าให้จังหวัดให้ความส าคัญและติดตามเร่งรัด อปท. 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

 

 11. มาตรการการปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 
     ขอให้กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ช่วยรวบรวมข้อมูล
ของสถานศึกษาที่มีการปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 เนื่องจากหากนักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลานานจะส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยลงพ้ืนที่ไปตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ และติดตาม
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของสถานศึกษา
หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับเรื่องอัตราค่าอาหารกลางวัน สถ. ให้ความเห็นพ้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการและอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับเพ่ิมจากเดิม
คนละ 20 บาท เพ่ิมข้ึนเป็น 36 บาท 
 

 

 



๑ 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมกราคม 2564 

วันศุกร์ที ่22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเดน็ข้อสั่งการของรองอธบิดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยด ำเนินกำรขับเคลื่อนติดตำมเร่งรัด อปท.  
ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเฉพำะงบลงทุนโดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งกำร 
และให้ปฏิบัติตำมหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติซึ่ง สถ. ได้แจ้งให้
ทรำบแล้ว พร้อมทั้งให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้ สถ. ทรำบ 
2. การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษ
ปล่อยตัว พ.ศ. 2563 
      ขอให้จังหวัดติดตำม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ อปท. ในกำร
เตรียมกำรให้ควำมช่วยเหลือนักโทษที่ได้รับพระรำชทำนอภัยโทษที่ได้รับ
กำรปล่อยตัวในพ้ืนที่ โดยเฉพำะผู้ที่ ได้รับกำรอบรม “โคกหนองนำ 
แห่งน้ ำใจและควำมหวัง กรมรำชทัณฑ์” หำแนวทำงสงเครำะห์ช่วยเหลือ
ครอบครัว และฝึกอำชีพตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อปท. โดยขอให้ขึ้นทะเบียน
บุคคลดังกล่ำวเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรให้ควำมช่วยเหลือและเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่
ถูกปล่อยตัวกลับไปกระท ำผิดซ้ ำ สร้ำงสังคมแห่งกำรให้โอกำส 

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
1. มาตรการจัดการขยะในช่วง covid-19 ระลอกใหม่ 
     ขอให้ประชำสัมพันธ์เน้นย้ ำ อปท. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรกำร 
กำรรณรงค์คัดแยกขยะโดยเฉพำะหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยซึ่งเป็น
ขยะติดเชื้อจัดเป็นขยะอันตรำยควรแยกใส่ถุงต่ำงหำกจำกถุงขยะอ่ืน 
รวมถึงมำตรกำรเก็บขยะโดยขอให้ อปท. ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันกำรติดเชื้อ
ให้แก่พนักงำนเก็บขนทั้งก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำนมีอุปกรณ์ครบถ้วน  
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
     ขอขอบคุณบริษัท ปตท. ที่ช่วยสนับสนุนถุงขยะอันตรำยจ ำนวน 
20,000 ใบ ซึ่ง สถ. ได้ส่งมอบให้จังหวัดสมุทรสำครเพ่ือให้ในกำร
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
      ปัจจุบันทั่วประเทศมี อปท. เข้ำร่วมทั้งหมด จ ำนวน 4,239 แห่ง  
ยังไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 3,629 แห่ง ขอให้จังหวัดแจ้งเร่งรัดให้ 
อปท. สมัครเข้ำร่วมโครงกำรโดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงเข้ำร่วมโครงกำร
ผ่ำนเว็บไซต์ อปท. สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวได้โดยไม่เฉพำะแต่
กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเท่ำนั้น ยังรวมถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
หรือสัตว์หำยำกต่ำงๆ ซึ่งมีอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นซึ่งควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ 
ทั้งนี้ ขอให้รำยงำนข้อมูลกำรสมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริโครงกำร 
อพ.สธ. ให้ครบทุกแห่ง ภำยในวันจันทร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 
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 กองสาธารณสุขท้องถิ่น 

     แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ดังนี้ 

1. ประเมินตนเองตำมแบบประเมินควำมเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนำ 2019 
(ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน) 2. วัดอุณภูมิตนเอง 3. ส่งรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองให้ CM ทรำบ 

- หำกผ่ำนกำรประเมินตนเองเบื้องต้นจึงจะสำมำรถลงพ้ืนที่ปฏิบัติ      
ออกเยี่ยมผู้สูงอำยุตำมค ำแนะน ำของกรมอนำมัยได้และต้องดำวน์โหลด
แอปพลิเคชันไทยชนะ - หมอชนะ ก่อนออกเยี่ยมผู้สูงอำยุ 

- หำกไม่ผ่ำนให้งดเว้นกำรปฏิบัติงำนออกเยี่ยมผู้สูงอำยุที่บ้ำน และใช้วิธี
สอบถำมทำงโทรศัพท์ หรือ Line หรือ Video Call Line หรือช่องทำงอ่ืน
ตำมควำมเหมำะสมของบริบทพ้ืนที่และให้บันทึกกำรปฏิบัติงำนโดยกำร
ถ่ำยรูปหรือถ่ำย Clip Video เป็นหลักฐำน 

ทั้งนี้กองสำธำรณสุขท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งแนวทำงปฏิบัติให้ทรำบ
อีกครั้ง 

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
     การเตรียมการจัดการศึกษาในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 
     1. ขอให้สถำนศึกษำติดตำมข้อมูลข่ำวสำรจำกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว01  
ลงวันที่ 3 มกรำคม 2564 อย่ำงเคร่งครัด 
     2. เตรียมปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน โดยให้สถำนศึกษำพิจำรณำ
จัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของแต่ละ
จังหวัด โดยเฉพำะในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด กรณีปิดสถำนศึกษำ
ขอให้พิจำรณำตำมนโยบำยของจังหวัดประกอบกับพิจำรณำควำมเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของแต่ละพ้ืนที่      
     กำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวัน สถ. จัดสรรให้ครบจ ำนวนนักเรียนทุกคน 
จ ำนวน 200 วัน กรณีสลับวันมำเรียนหรือเรียนออนไลน์ให้เบิกจ่ำยเงิน
ค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่ผู้ปกครอง 
     กำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรเสริม (นม) สถ. จัดสรรให้จ ำนวน 260 วัน 
กรณีสลับวันมำเรียนหรือเรียนออนไลน์ให้บริโภคชนิด ยูเอชที จนกว่ำ
สถำนกำรณ์จะเข้ำสู่สภำวะปกติ 

 



๓ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
      องค์การยูนิเซฟส านักงานใหญ่  

     จำกกำรที่ สถ. ได้จัดท ำ MOU ร่วมกับองค์กำรยูนิเซฟในเรื่องของกำรอบรม
โครงกำรครูแม่ไก่ (แผน 5 ปี) ปี พ.ศ. 2560 – 2564 พบว่ำโรงเรียน 
หรือ ศพด. ที่มีครูที่ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับควำมรู้ ทักษะในกำรดูแล 
นักเรียนตำมมำตรฐำน สำมำรถพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้ครบทั้งด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจและสังคม 
     ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
     ข้อสังเกต 
     1. บุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด ไม่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรนิเทศตรวจติดตำมกำรจัดกำรศึกษำเนื่องจำก
รับผิดชอบหลำยภำรกิจและไม่มีประสบกำรณ์เหมือนศึกษำนิเทศก์ซึ่งมี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ดังนั้น จึงให้ข้อแนะน ำว่ำควรตั้งคณะท ำงำน
โดยมีครูศึกษำนิเทศก์ร่วมเป็นกรรมกำรในกำรตรวจติดตำมกำรจัด
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. กำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของ อปท. และส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดยังไม่สมบูรณ์ จึงขอให้ สถ. ช่วยวำงระบบ
ข้อมูลให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
     3. กำรใช้งบประมำณ กำรน ำระบบ IT.ด้ำนกำรศึกษำไม่ตรงตำม
วัตถุประสงค์ เช่น ไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
ถูกน ำไปไว้ใช้ในห้องประชุม จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตำมตรวจสอบ 
ซึ่งข้อสังเกตของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินดังกล่ำวจะแจ้งให้จังหวัด 
เพ่ือแจ้งให้ อปท. ทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้  จะไม่มีผลกระทบต่อกำรประเมินประสิทธิภำพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) แต่อย่ำงใด 

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร 
                       ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
                       กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
 
 
 



๑ 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมกราคม 2564 

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่ มภารกิ จด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
(นายขจร  ศรีชวโนทัย) 
 

1. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
        ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการจัดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน  
5 ต าแหน่ง 225 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 11,507 คน โดยเดิมมีแผน
ด าเนินการจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ด้วยสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรอสถานการณ์
คลี่คลาย จะได้แจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง 
     2. การด าเนินการป้องกัน ควบคุม และการรักษาพยาบาลโรคโควิด 19  
          ขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ในพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดช่วยเตรียมการส าหรับสถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) 
โดยเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามด้วย 
ส าหรับค่าใช้จ่ายส าหรับ Local Quarantine (LQ) สามารถด าเนินการได้
ส าหรับผู้ถูกกักกัน เช่น พาหนะรับส่งไปสถานที่ที่ถูกก าหนดเป็น (LQ) ,
ค่าอาหารวันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 50 บาทต่อคน ส าหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบ/ผู้มีรายได้น้อย อปท. อาจช่วยเหลือค่าเครื่องสาธารณูปโภค 
บริโภค ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัว ปีงบประมาณละไม่เกิน 
3 ครั้ง 
     3. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           - ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดโครงการที่แจ้งส่งคืนเงิน
งบประมาณในระบบ e – plan.รวม 600 โครงการ วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1,200 ล้านบาทเศษ โดยขอให้รีบด าเนินการส่งเอกสารรายละเอียด
โครงการดังกล่าวมาให้ สถ. (กพส.)  
           - งบประมาณของ สถ. ส่วนกลาง (ค่าครุภัณฑ์) จ านวน 30 รายการ 
วงเงินงบประมาณ 36,000 กว่าล้านบาทเศษ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ขอให้ช่วยกันเร่งรัดด าเนินการลงนามให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 
         - ส่วนภูมิภาค ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยเร่งรัดด าเนินการโครงการ 
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วย 
          โครงการปรับปรุงส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 
และวาง PO ไปแล้ว 
          โครงการก่อสร้างบ้านพักของท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการ
ปรับปรุงส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
          โครงการงบลงทุน (กรม) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว  
จังหวัดน่าน, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัด
สุพรรณบุรี, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้เร่งรัดด าเนินการ 
ลงนามให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2                    
         

 



๒ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 ส าหรับรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ อปท. ได้รับการจัดสรรหาก

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญ เช่น มีข้อความ
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง อันเกิดจากการพิมพ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ใช้อ านาจตามค าสั่ง สถ. ที่ 716/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 
เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ 3.4 
พิจารณาอนุมัตแิก้ไขค ำผิดดังกล่ำว 

ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามตรวจสอบโครงการรายการ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาให้เร่งรัดด าเนินการ
จ านวน 11,847 โครงการ วงเงินงบประมาณ 35,000 ล้านบาทเศษ  

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 



๑ 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมกราคม 2564 

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะจากการ  
ตรวจราชการ 
 

1. การก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้ปฏิบัติที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของ อปท. มีการปรับแก้ระเบียบ กฎหมายหรือไม่อย่างไร 
     มติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ก.ถ.) มีข้อแนะน าในเรื่องดังกล่าวให้กับ ก.กลาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 
ยกร่างประกาศและจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ อปท. 
2. การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
    อปท. บางแห่งไม่มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามและ
ลงไปให้ค าแนะน า เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญมากโดยเฉพาะภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง อปท. จ าเป็น
จะต้องปฏิบัติงานช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าว  
      
      
 

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 


