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สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

วันศุกร์ที ่19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม
ในสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วตามระยะเวลาที่ก าหนด
โดยเฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิด 
การสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นท่ีในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ถ้าไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามก าหนดจะถูกดึงงบประมาณกลับ  

2. การอบรมภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
Covid-19 
     การอบรมต่าง ๆ ควรอยู่ในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น การอบรม
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต video conference หรือใช้วิธีการอบรมชี้แจง 
ในห้องประชุมแต่ควรเว้นระยะห่าง และถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 อย่างเคร่งครัด 

3. การจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
Covid-19 
     เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้มีการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.) 
และมีพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีการด าเนินการ
ของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุม
ผู้เกี่ยวข้องและได้มีข้อวินิจฉัยข้อสังเกตแจ้งมาทางกระทรวงมหาดไทย  
ในเรื่องของการจัดหาวัคซีนว่า ขอให้กระทรวงมหาดไทยได้ประชาสัมพันธ์
แจ้งว่า เนื่องจากเรื่องการจัดหาวัคซีนยังเป็นเรื่องส าคัญ และมีความจ าเป็น
ที่รัฐบาลจะต้องเป็นผู้จัดหาวัคซีนมาแจกจ่ายบริการให้กับประชาชน 
เพราะฉะนั้นในระยะแรกเพ่ือความเป็นมาตรฐาน ความปลอดภัยของการ
ด าเนินการในเรื่องการจัดหาวัคซีน จึงยังไม่อนุญาตให้ทางเอกชนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาซื้อวัคซีน และขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาล
จะสามารถด าเนินการในเรื่องของการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนได้ตาม
เป้าหมาย 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 4. การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

     ประเด็นการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากคนที่ได้รับสิทธิบ านาญพิเศษ 
เช่น ลูกเป็นทหาร เป็นต ารวจและเกิดเสียชีวิตซึ่งจะมีบ านาญพิเศษตกทอด
มายังบิดามารดา แต่เนื่องจากว่าระเบียบของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ที่ก าหนดในเรื่องคุณสมบัติของการ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งก าหนดไว้ว่าต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอ่ืน
จากรัฐขณะนี้ทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการประชุมเพ่ือหาทางออกและได้มี
การเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบว่า ขอให้ชะลอการด าเนินการเรียกคืน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีดังกล่าว และได้หารือแนวทางในการปรับปรุง
ระเบียบกฎหมายให้มีความชัดเจนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ และส านักงานกฤษฎีกาจะหารือร่วมกัน               
     กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้วิทยุ 
แจ้งไปทางจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นเรื่อง 
ขออย่าให้พ่ีน้องประชาชนตื่นตกใจ ขอให้คลายกังวลว่าหน่วยงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องก าลังหารือแนวทางที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้  และกรณีถ้าหาก 
ไม่ติดขัดหรือไม่อยู่ในกรอบระยะเวลาการด าเนินการของกฎหมายก็ขอให้ชะลอ
การด าเนินคดีกับผู้สูงอายุในเรื่องของการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องให้ความคุ้มครองต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ประเด็นในการรับผิดทางแพ่ง 
หรือทางละเมิด  
5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  
     ขอบคุณที่ได้ช่วยกันในการติดตามและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามาร่วมรับประเมินซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับและเป็นมติคณะรัฐมนตรี
ทีใ่ห้หน่วยงานราชการทุกส่วนราชการกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศต้องเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญเพราะจะเป็นตัวแสดงถึงความโปร่งใส เป็นใบเบิกทางในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 6. การปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน  

     มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้
เพ่ิมอัตราค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากเดิมคนละ 20 บาท เพ่ิมเป็น 21 บาท 
เป็นเงินงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นหลักพันล้านบาท ส าหรับนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ซึ่งเป็นหน่วยรับ
งบประมาณโดยตรงจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยกว่าล้านบาทเศษ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้น าเสนอโดยมีข้อจ ากัดของงบประมาณ  
     ในส่วนของ สถ. ได้ด าเนินการของบประมาณในส่วนนี้ไปยังส านักงบประมาณ
ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วส าหรับในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถม
ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับงบประมาณ
โดยตรงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามเร่งรัดในการจัดส่งเอกสารให้
ครบถ้วนด้วย 
     ประเด็นเรื่องของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนซึ่งทั่วประเทศ      
มี 200 กว่าแห่ง แต่ปรากฏว่ามีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีอยู่ 36 แห่ง 
ในสังกัดเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันและถูกตัดงบประมาณในส่วนนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะติดขัด 
ที่ต้นทางหรือปลายทางคือ ส านักงบประมาณ เรื่องนี้ สถ. ได้ประสานกับ
ส านักงบประมาณโดยส านักงบประมาณแจ้งว่าไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณให้ได้ จึงขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยชี้แจงกับ
เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่รับผิดชอบโรงเรียนทั้ง 36 แห่ง ให้ช่วย
จัดสรรเงินงบประมาณในกิจกรรมหรือโครงการที่มีความส าคัญน้อย 
หรือใช้เงินเหลือจ่าย หรือใช้เงินสะสมมาด าเนินการไปพลางก่อน     
ส านักงบประมาณยืนยันว่าในครั้งต่อไปจะไม่เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก    
และถ้ากรณไีม่มีงบประมาณจริง ๆ ก็จะต้องขอใช้งบกลางในการมาชดเชย
ในส่วนนี้ 
 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

วันศุกร์ที ่19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ   ห้องประชุม 5501  อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเดน็ข้อสั่งการของรองอธบิดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง 
(นายสันติธร  ยิ้มละมัย) 
 

1. เรื่องภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลา
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน 
     ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการด าเนินการเรื่องภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563
รายงานข้อมูลให้ สถ. ทราบด้วย ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าในส่วนของพนักงาน
ภาษีท่ีดินสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดจะต้องมีหน้าที่ในการสรุปและประมวลผล
ข้อมูล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินในพื้นท่ีของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ภาษีท่ีดินประจ าจังหวัดเพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบ และรายงานข้อมูล
มายัง สถ. ข้อมูลล่าสุดมีรายงานมา 28 จังหวัด ซึ่ง สถ. จะต้องน าข้อมูล      
มาสรุปภาพรวมของประเทศ น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยข้อมูลดั งกล่ าวจะน าไปเสนอกับ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจในการพิจารณาจัดสรรเงินชดเชยให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับในส่วนของ อบจ., เทศบาลนคร, 
เทศบาลเมือง,เมืองพัทยา และ กทม. อยู่ระหว่างรอมติคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดสรรเงินชดเชยจากงบกลาง 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 2. การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2564  

    ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันด าเนินการตามขั้นตอนส าหรับการประเมิน 
ITA ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผลการประเมินที่ออกมาเป็นที่น่าชื่นชมยินดี
หน่วยที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของทุกหน่วยงานในประเทศ
มี อปท. อยู่ถึง 5 หน่วย, อปท. มีผลการประเมินระดับ AA จ านวน 40 หน่วย
จากทั้งหมด 56 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 71.42, อปท. มีผลการประเมิน
ระดับ A จ านวน 773 หน่วย จากทั้งหมด 1,039 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
74.40 ค่าเฉลี่ยของ อปท. สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
    ตามปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 ก าหนดระยะเวลา
เร่งรัดเพื่อให้ อปท. ด าเนินการ ขั้นตอนแรกเป็นเรื่องการลงทะเบียน
ควรเร่งรัดให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ขั้นตอนที่ 2 ในเรื่องน าเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน ขั้นตอนที่ 3 
เป็นการเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  OIT ซึ่งขณะนี้
ขั้นตอนแรก อปท. ยังด าเนินการไม่เรียบร้อยจึงขอฝากให้ท้องถิ่นจังหวัด
และทีมงานติดตามเร่งรัด อปท. ด าเนินการภายในก าหนดเวลาด้วย    
หาก อปท. ใดลงทะเบียนแล้วก็สามารถน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และภายนอกไดท้ันท ี

 

 3. เรื่องการบริหารงานบุคคล  
    ช่วงนี้เริ่มมีการด าเนินการสอบ ทั้งการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
สายผู้บริหาร ซึ่ งได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ด า เนินการ      
ก าหนดเปิดรับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ส าหรับการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนต าบลได้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ด าเนินการ ก าหนดรับสมัคร
ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดและบุคลากรทุกคนช่วยตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเรื่องข่าวผู้แอบอ้างเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่  
เช่น แอบอ้างว่ารู้จักบุคคลที่จะท าให้สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้
ซึ่งเรื่องดังกล่าว อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นย้ าก าชับ    
ไม่ให้ข้าราชการในส่วนของ สถ. และข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปพัวพันในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จะไปด าเนินการเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง  
     การจัดสอบแข่งขันยังคงเดิม แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ภาค/เขต แต่อาจจะ
มีการเปลี่ยนจังหวัดเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขัน ส าหรับการสอบ      
ในส่วนของผู้บริหารรอบนี้กระจายสอบเป็นศูนย์ภาค จ านวน 5 ภาค
เพ่ือลดความแออัดและการติดขัดด้านการจราจรต่างๆ การสอบคัดเลือก
ในปี 2564 นี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ส่วนกลางจัดสอบเองทั้งหมด ขณะนี้
ก าลังมีการแก้ไขประกาศมาตรฐานทั่วไปเรื่องนี้อยู่ว่าจะกระจายอ านาจ   
ในบางส่วนของการสอบคัดเลือกสายบริหารลงไปที่จังหวัด 

 



๓ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

4. การใช้เงินช่วยเหลือในกรณีเกิดสาธารณภัย 
     เนื่องจากในการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยซึ่งมีปัญหาว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้เงินได้หรือปัญหาอ่ืน ๆ เนื่องจากติดขัดในข้อระเบียบ
กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของ สถ. ก็พยายามจะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว โดยได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และได้ข้อสรุปค่อนข้างลงตัว ซึ่งกรมป้องกันฯ จะสรุปผลการหารือน าเรียน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทยและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบแล้วจะแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้พ้ืนที่ท างานได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อน และลดปัญหาในเรื่องการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ  
 

 

 5. ตัวช้ีวัดเรื่องการรับช าระภาษีผ่านธนาคาร 
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความส าคัญตัวชี้วัดเรื่องการรับช าระภาษี   
ผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะนอกจากจะมีผล    
ในเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วยังเป็นความพยายามของ สถ.           
ที่มีนโยบายจะยกระดับการให้บริการ การอ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้อง
ประชาชน โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบระเบียบ
กฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใน เ รื่ อ งกา รรั บ เ งิ นและการออก ใบ เส ร็ จ               
ในคราวเดียวกัน เช่น การรับช าระเงินภาษีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส    
  

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 



๑ 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมกราคม 2564 

วันศุกร์ที ่19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

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

1. เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
     ขอให้บุคลากรของ สถ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ติดตาม
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีประเด็นคาบเกี่ยว 
ในส่วนของท้องถิ่น  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้
ช่วยติดตามจนกว่าจะเสร็จสิ้นการลงมติ และต้องขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร
ของส านัก/กอง ในส่วนกลางที่คอยสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายเพ่ือให้
ผู้บริหารของ สถ. น าไปชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องประเด็นต่างๆ 

 

 2. เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
covid-19  
    ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการต่าง ๆ เช่น โครงการเราชนะ โดยเฉพาะในส่วนของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ต้องดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ป่วยติดเตียง
จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงไม่สามารถจะไปลงทะเบียนได้ 
ซึ่งเป็นปัญหาในหลาย ๆ พ้ืนที่ ดังนั้น ในส่วนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ควรท าหน้าที่ในการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ในการลงพ้ืนทีไ่ปสแกนใบหน้าส าหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง หรือ
ผู้ป่วยที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ดังนั้น จะไม่เห็นภาพคุณตาคุณยายที่บางคนอาจ 
ไม่สะดวกนั่งรถมารอหลายชั่วโมง ถ้าเราสามารถอ านวยความสะดวก 
ในเรื่องดังกล่าวได้จะเป็นสิ่งที่ดี 
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 
แต่ละจังหวัดอย่าเพ่ิงวางใจแม้ว่าสถิติผู้ป่วยจะลดลง หรือว่าตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อ
ลดลงมากๆ ในส่วนของบางจังหวัด แต่ก็ยังเกิดกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ เช่น 
จังหวัดปทุมธานี ในส่วนของความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังคงต้องมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ตลาดนัด ตลาดสด       
ซึ่ง สถ. ได้แจ้งก าชับแนวทางปฏิบัติมาตรการต่าง ๆ ในเรื่องของการป้องกัน 
การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การฉีดฆ่าเชื้อล้างตลาด ซึ่งได้
ก าชับไปแล้วขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 

 

 3. เรื่องตัวช้ีวัด LPA  
    สถ. ได้เชิญผู้แทนจากจังหวัด จ านวน 10 จังหวัด เข้ามาประชุมร่วมกัน
เพ่ือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตัวชี้วัด LPA และความเหมาะสมของเกณฑ์
การประเมินในแต่ละหัวข้อซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 193 ตัวชี้วัด และผลจาก
การประชุมจะน าไปเป็นแนวทางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 
LPA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 



๒ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 

สรุปประเดน็ข้อสั่งการของรองอธบิดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 

4. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครดับไฟป่า 
     สถ. ได้ประชุมคณะท างานและเบื้องต้นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบแล้ว 
ส าหรับในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างการหารือ
เนื่องจากยังไม่มีฐานของกฎหมายในการออกระเบียบในเรื่องดังกล่าว 
ส าหรับจังหวัดทางภาคเหนือที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้หากได้รับการประสาน
จากป่าไม้จังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ส ารวจข้อมูล   
และขึ้นทะเบียนอาสาสมัครดับไฟป่าที่ท างานช่วยปฏิบัติงานไว้เบื้องต้นก่อน 
 

 

 5. เรื่องการก าจัดผักตบชวา  
     ส าหรับในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะที่ติดหรือใกล้แม่น้ าล าคลองที่เป็น
สายหลัก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบเข้าไปดูแล 
และก าจัดผักตบชวาด้วย  

 

 6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
     ขอให้จังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ให้มากขึ้น ส าหรับในส่วนของพ้ืนที่
ทีเ่ป็นพื้นที่ขับเคลื่อนก็ขอให้เตรียมการประเมินด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ  

 

 7. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธาน  
     ขอให้กองสาธารณสุขท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของการส ารวจสัตว์
รวมถงึค่าบริหารวัคซีน เมื่อก าหนดวัคซีนและควบคุมจ านวนได้จะสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคได้ และขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าวัคซีนในปีงบประมาณ 2564 อย่าให้เกิดปัญหา
เหมือนกับเมื่อปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณมีความล่าช้า 
 
 
  

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



๑ 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 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. การบริหารงานบุคคลของ สถ. 
    1.1 ความก้าวหน้าต าแหน่งช านาญการพิเศษ อธิบดีกรมส่ งเสริม 
การปกครองทอ้งถิ่นได้ลงนามในค าสั่งเลื่อนข้าราชการส าหรับส่วนกลาง 
ประกอบด้วย ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ และ
นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ ส าหรับส่วนภูมิภาคที่ได้
ส ่งผลงานและผ่านการประเมิน เร ียบร ้อยแล้ว ได้มีค าสั่งเมื่อวันที่  
9 กุมภาพันธ์ 2564 ส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
ที่ยังรักษาราชการแทน 16 ต าแหน่งได้ตรวจสอบและให้กองการเจ้าหน้าที่
เร่งรัดติดตามผลงานเพ่ือส่งให้คณะกรรมการ เมื่อส่งผลงานแล้วถ้าหากมี
การปรับปรุงแก้ไขต้องรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จและต้องประสานกับ 
กองการเจ้าหน้าที่ด้วยคาดว่าจะออกค าสั่งได้เรียบร้อยทั้ง 16 ต าแหน่ง  
ในเดือนมีนาคม 2564 
    1.2 ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มี 17 อัตรา คือ ส่วนกลาง 
3 ส านัก/กอง ประกอบด้วย กพส., สบ.พถ. และ สน.บถ. ส าหรับส่วนภูมิภาค 
มีจ านวน 14 อัตรา คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น 
อีกช่องทางหนึ่งที่ให้ข้าราชการในระดับที่ต่ ากว่าระดับ 3 ได้มีการเลื่อนต าแหน่ง
ให้เป็นระดับอาวุโส ซึ่งในปัจจุบัน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งและ สถ. จะด าเนินการจัดท ากรอบและด าเนินการสรรหาต่อไป  

 

 2. การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของท้องถิ่นอ าเภอ 
     การด าเนินการที่ผ่านมา สถ. ได้จ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการวิจัยการปฏิบัติงานของ 
สถ. ซึ่งได้สรุปความเห็นในเรื่องของการจัดตั้ง สถอ. เป็นราชการส่วน
ภูมิภาค มี 3 แนวทาง คือ 1. ตั้งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 2. ตั้งส านักงานท้องถิ่นอ าเภอบางอ าเภอ 3. ตั้งกลุ่มใหม่ที่
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้หารือกับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบแนวทางในการ
ก าหนดต าแหน่งช านาญการพิเศษเพ่ิม คือ การตั้งกลุ่มงานใหม่ที่ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดคาดคาดว่าประมาณต้นเดือนมีนาคม 2564
จะมี Conference เพ่ือซักซ้อมในรายละเอียดเรื่องของการตั้งกลุ่มงานใหม่ 
เรียกว่า “กลุ่มงานส่งเสริมการปฏิบัติงานท้องถิ่นอ าเภอ”  



๒ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
      ส าหรับในส่วนของท้องถิ่นอ าเภอยังคงปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นอ าเภอเหมือนเดิม และบทบาทภารกิจของกลุ่มงานที่
จัดตั้งใหม่จะมีภารกิจในการสนับสนุนท้องถิ่นอ าเภอ 8 ด้าน และการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานท้องถิ่นอ าเภอ 7 กิจกรรม ในเรื่องของการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นอ าเภอทางออนไลน์, เรื่องของการติดตามประเมินงานท้องถิ่นอ าเภอ 
1 ส านัก/กอง ก าหนด 1 ภารกิจท้องถิ่นอ าเภอ, 1 จังหวัด 1 พัฒนา
(ก าหนดกิจกรรมที่ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา  
ในภาพรวมระดับจังหวัด) และนวัตกรรมท้องถิ่นอ าเภอ   
      ช่วงเดือนมีนาคม 2564 หรือต้นเดือนเมษายน 2564 จะต้องมีการประชุม
เกี่ยวกับโครงสร้างภารกิจในส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อ านวยการส านัก/กอง ประมาณ 110 คน จึงขอแจ้งเพ่ือให้เตรียมการ      
ไว้ล่วงหน้า ดังนี้  
     - สายงานบริหาร ประกอบด้วย กองการเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์
และแผนงานกระจายอ านาจแผนท้องถิ่น ศูนย์บริหารข้อมูลสารสนเทศ
และนวัตกรรมท้องถิ่นประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 
ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
     - สายงานด้านกฎหมายและบุคคล ประกอบด้วย กองกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันส่งเสริมมาตรฐานและกิจการบ้านเมืองที่ดีอยู่ในกรอบของ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
     - สายงานการเงิน ประกอบด้ วย ส านั กบริหารการคลั งท้องถิ่ น  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น  จะเพิ่ม
ในส่วนของกองคลังและงบประมาณ กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะอยู่ในสายงานของกองคลัง 
     - สายงานบริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย กองสิ ่งแวดล้อมท้องถิ ่น  
กองสาธารณสุขท้องถิ่น กองโครงสร้างพ้ืนฐานงานด้านคุณภาพชีวิต  
     โครงสร้างและภารกิจดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียด
ส านัก/กองจะต้องมาประชุมกันอีกครั้งเพ่ือปรับโครงสร้างทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค           

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

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

3. การมอบอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
     นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด าริให้ สถ.
ยกร่างค าสั่งมอบอ านาจในส่วนของการท าความตกลง  
     1. เรื่องของการผ่อนช าระที่มีการก าหนดไว้ กรณีท่ีมีการละเมิดน้อยกว่า
ที่หลักเกณฑ์ก าหนดร้อยละ 20 ของเงินเดือน หรือการขอผ่อนช าระที่มี
ระยะเวลาเกิน 10 ปี เดิมเข้ากระทรวงมหาดไทย  
     2. กรณีท่ีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่บุคคลภายนอกเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด เดิมเข้ากระทรวงมหาดไทย          
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น กระทรวงมหาดไทยด าเนินการมอบอ านาจไปแล้ว 
ดังนี้ 
        2.1.1 มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณา
ท าความตกลงได้เลย ในกรณีที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการผ่อนช าระเกิน 10 ปี หรือผ่อนช าระไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน   
        2.1.2 มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณา
ท าความตกลงกรณีที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องชดใช้
ค่าสินไหมให้แก่บุคคลภายนอกเกินกว่าที่ก าหนด ค าว่า เกินกว่าที่ก าหนด 
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลเกิน 50,000 บาท การขาดประโยชน์รายได้
แน่นอน เดือนละ 15,000 บาท การสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าท าศพ 40,000 บาท มอบให้ทายาทคนละ 20,000 บาท 

 



๔ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 4. แนวทางการพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอ านวยการ (กรม) 
     การปรับลดในส่วนของงบอ านวยการกรม ส านักงบประมาณไม่ให้
ปรับลดในส่วนของงบลงทุน แต่ให้ปรับลดในส่วนของงบด าเนินงาน  
ซึ่งเป็นงบที่ส านัก/กองต้องใช้เพ่ือการปฏิบัติงาน หากตัดงบประมาณ 
ในส่วนนี้ก็จะมีปัญหาในการปฏิบัติงาน เบื้องต้นให้กองยุทธศาสตร์    
และแผนงานต่อรองกับส านักงบประมาณโดยเบื้องต้นขอตัดร้อยละ 10 
โดยใช้ฐานของปีงบประมาณ 2464 ไม่ใช้ฐานของปีงบประมาณ 2565
ซึ่งเป็นปัญหาในการท างานของข้าราชการ สถ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รายการใหม่ไม่เกิดและงบประมาณด้านการฝึกอบรมถูกตัดงบประมาณ
ไปร้อยละ 50 ในส่วนของงบลงทุนจะขอตัดงบครุภัณฑ์ในส่วนของ
เครื่องถ่ายเอกสาร เรื่องของการซื้อรถยนต์ส าหรับจังหวัดที่ขอจัดซื้อ
รถยนต์ในปีงบประมาณ 2565  สถ. จะจัดสรรรถยนต์ที่อยู่ในส่วนกลาง
ไปให้ ทั้งนี้  กองคลังจะประสานจังหวัดทราบอีกครั้งหนึ่ง  หากส านัก
งบประมาณยืนยันว่าจะให้ตัดในส่วนของงบด าเนินงานเท่านั้น ต้องท า
ความเข้า ใจกับส่ วนภูมิภาคได้ รับจั ดสรรในส่วนของงบลงทุน 
หากไม่พร้อมด าเนินการ สถ. จะขออนุญาตดึงกลับคืนให้กับส านัก/กอง
เพ่ือปรับมาเป็นงบด าเนินงานใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป    
        เพิ่มเติมเรื่องงบประมาณปี 2565 คือ ส าหรับกรอบของผู้ช่วย
ท้องถิ่นอ าเภอยังคงตั้งไว้อยู่ แต่อาจจะไม่ครบทุกอ าเภอ เนื่องจากส านัก
งบประมาณแจ้งมาว่าให้ตัดประมาณในส่วนของงบด าเนินงาน ดังนั้น อาจจะ
ท าแผนเป็นร้อยละ 80, ร้อยละ 50 และลดลงตามสัดส่วนเพ่ือต่อรองกับ
ส านักงบประมาณ 
     ส าหรับงบประมาณในส่วนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เบื้องต้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าค าของบประมาณไปแล้ว  
แต่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 เป็นในลักษณะ
ของเงินกู้ ดังนั้น จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
โครงการดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติด้วยเพ่ือรองรับหากไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 



๕ 

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

5. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายในส่วนของอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ส าหรับในไตรมาสที่ 2 อยู่ในสัดส่วน 18.39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่ายังน้อย 
ส าหรับโครงการที่แจ้งว่าไม่พร้อมด าเนินการ/แจ้งส่งคืน และจัดท า TOR
ในส่วนนี้ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งส่งคืนโดยส่ง
เอกสารมาให้ สถ. โดยเร็ว ซึ่งตอนนี้ข้อมูลในระบบ e-Plan แจ้งส่งคืนมาไว้
ประมาณ 1,600 ล้านบาทเศษซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน 
     ขอให้จังหวัดน่าน และจังหวัดเลยช่วยเร่งรัดการลงนามในส่วนของ
การด าเนินการโครงการปรับปรุงห้องส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 140,000 บาทและโครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 450,000 บาท ทั้งนี้ ควรเร่งรัดให้
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายภายในไตรมาส 3  
     งบครุภัณฑ์เรื่องการพัฒนาระบบลงทะเบียน กรมบัญชีกลางส่งเรื่องคืน
และยกอุทธรณ์คืนมาและต้องเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาต่อไป
จ านวนงบประมาณ  4 ล้านบาทเศษ, โปรแกรม LTAX จ านวน 7 ล้านบาทเศษ 
คาดว่าละลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564  
 

 
 

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



๑ 
สรุปประเด็นข้อสั่งการ   

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 

ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะจากการ  
ตรวจราชการ 
 

1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (กสธ.) 
1.1 กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมาย
ของแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงรายบุคคล (Care Plan) เนื่องจาก
ผู้สูงอายุต้องเข้าโรงพยาบาลเพ่ือเข้ารับการรักษากะทันหัน ท าให้อาสาสมัครฯ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดไว้ส่งผลให้
ค่าตอบแทนลดลงโดยมิใช่ความผิดของผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เห็นควรก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
1.2 กรณี อบต. เกาะพระทอง จ.พังงา ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นดูแลเสียชีวิตทั้งหมด และในเกาะไม่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร  
1.3 กรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจ้างผู้ผ่านการอบรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
อย่างต่อเนื่อง จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
1.4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนคร เทศบาลเมืองที่เป็น
หน่วยรับงบประมาณโดยตรง ต้องการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นต่อเนื่อง 
จะมีวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งงบประมาณไว้รองรับหรือไม่
เนื่องจากกังวลว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถ. จะไม่จัดสรร
งบประมาณลงไปให้ 
1.5 กรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถท าได้
หรือไม่ และหากได้รับเลือกแล้วจะยังคงท าหน้าทีต่่อไปได้หรือไม่ 

1. 1.6 ควรมีกิจกรรมการประกวด ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือยกย่อง
ชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ
และมีศักยภาพในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น โครงการในเชิงของ
การประกวดการท างานของตัวอาสาสมัครหรือองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนและ
ต่อยอดโครงการดังกล่าว เพราะแนวโน้มต่อไปข้างหน้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคงต้องรับภารกิจไปด าเนินการ 

2.      เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง 
และมีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่มีงบประมาณแต่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เปราะบางในพื้นที่ เช่น สปสช. , อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน (อพม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ถ้าหาก สถ. สามารถน าหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้มาบูรณาการ 
ก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. 1.7 สถ. ควรตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นการท างานเชิงรุกเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนินการรอบต่อไป โดยน าท้องถิ่นจังหวัดที่สามารถบริหารจัดการ
ได้ดีตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนด าเนินงานส าเร็จมาร่วมประชุมเพ่ือเป็น
ต้นแบบในการก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดอ่ืน 

  



๒ 
ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 

 
 

2. เรื่อง ขยะ RDF (กสว.) 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาไม่สามารถขายขยะ RDF 
ได้เนื่องจากผู้ซื้อเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น โรงปูน และอยู่ไกลไม่คุ้มต้นทุนท าให้
ขยะ RDF.คงค้างอยู่กลับมาเป็นขยะและต้องน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ
เหมือนเดิมทั้งที่ผ่านกระบวนการคัดแยกและอัดแท่งจากโรงงานแล้ว ซึ่งไม่
คุ้มค่ากับจ านวนงบประมาณที่ใช้ในการก าจัดขยะ 
     ขอให้กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นช่วยดูในเรื่องของกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ หรือหนังสือที่กรมได้แจ้งเวียนในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาเช่นเดียวกันได้รับทราบ
และแก้ปัญหาต่อไป 
 

 

 3. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน    
ส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) 
     ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามตรวจสอบในเรื่องข่าวการเรียกรับเงิน
กรณี การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน   
ส่วนท้องถิ่น และขอให้ สถ. ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
รวมถึงแนวทางในป้องกันการทุจริตในการสอบด้วย  
 

 

 4. การปรับโครงสร้าง สถ. (ก.พ.ร.สถ.) 
     ขอให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารปรับเพ่ิมเติมในส่วนของภารกิจหน้าที่
ในการก ากับดูแลของนายอ าเภอนอกจากเทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแล้วให้รวมถึงเทศบาลเมืองด้วย เนื่องจากบางจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบภารกิจในการก ากับดูแลเทศบาลเมืองไปให้
อ าเภอรับผิดชอบ 
 

 

 5. รายการผู้ตรวจอวดท้องถิ่น 
     กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม ได้จัดท ารายการผู้ตรวจอวดท้องถิ่น
เพ่ือเอาเรื่องดี ๆ ของท้องถิ่นที่ได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจมาน าเสนอในช่อง YouTube 
ขออนุญาตฝากท้องถิ่นจังหวัดทุกท่านว่าถ้ามีอะไรดี ๆ แล้วจัดท าเป็นคลิป
สั้น ๆ เวลาผู้ตรวจราชการกรมลงในพื้นที่จะไปช่วยน าเสนอแล้วก็จะน ามา
ประชาสัมพันธ์ในช่อง YouTube คลิปแรกเป็นการลงพ้ืนที่เทศบาลเกาะเกร็ด 
ส่วนคลิปที่ 2 ลงพื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี  
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                       ส านักงานเลขานุการกรม 
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