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สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

วันพฤหัสบดีที ่25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

1. การป้องกัน/การแอบอ้างให้ความช่วยเหลือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่ และการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 
          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือน
เกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร และก ากับดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครสอบแข่งขัน 
ในกระบวนการป้องกันการทุจริต หากเกิดกรณีดังกล่าวให้แจ้งคณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) หรืออธิบดีกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น หรือท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วย  

2. การประชุมมอบนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวง มหาดไทย 
ให้แกผู่้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมมอบนโยบายส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 
ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่ เพ่ือรับทราบแนวนโยบายและข้อราชการส าคัญของนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือน าไปก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด 
และสร้างความร่วมมือให้การท างานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้ง  
มีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานในหลักวิธีการปฏิบัติราชการ แนวทางการบริหาร 
วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยก าหนดการประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้ประสานแจ้งข้อมูลในเรื่องก าหนดการ และการ
จองที่พักเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2563 
     กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการกู้เงินของ อบต. 
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ดังนี้ 
        ๑. อบต. กู้เงินได้เฉพาะเพ่ือด าเนินโครงการลงทุนหรือการปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและประหยัด 
      2 .  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการ
บริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาจกู้เงินจากแหล่งเงินทุน อปท. หรือจาก
กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ (สถาบันการเงิน) 
        ๓. นายก อบต. ต้องเสนอเรื่องการกู้เงินให้สภา อบต. พิจารณา
อนุญาตและเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติกู้เงิน ดังนี้ 
             ๓.๑ กรณขีออนุมัติต่อ ผวจ.  
                   - กู้เงินไม่เกิน 50 ล้านบาท  
                   - มีภาระช าระหนี้เกินกว่าร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย 
             ๓.๒ กรณีขออนุมัติต่อ รมว.มท.   
                   - กู้เงินเกิน 50 ล้านบาท 
                   - มีภาระช าระหนี้เกินกว่าร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย 
         4. เมื่อ อบต. ได้รับอนุมัติให้กู้เงินและท าสัญญากู้เงินแล้ว ให้รายงาน
ข้อมูลการกู้เงิน ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
เป็นรายไตรมาสภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส (ปีละ ๔ ครั้ง) 
          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ โดย สถ. ได้เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเช่นเดียวกันกับการ
กู้เงินของ อบจ. และเทศบาล 

4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งมีก าหนดเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  
          สถ. ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
          1. เปิดศูนย์เฉพาะกิจฯ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี  

- ศูนย์เฉพาะกิจฯ ส่วนกลาง ณ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น สถ.  
- มอบให้ ทถจ. เป็นผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจในส่วน

ภูมิภาค และประสานการรายงานผลการเลือกตั้ง  
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           2. การรายงานเหตุการณ์กระท าความผิดตามมาตรา 92  

แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 และเหตุการกระท าความผิดในลักษณะอ่ืนหรือเหตุการณ์
ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งฯ หากพบให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
รายงานการกระท าผิดตามมาตรา 92 และรายงานเหตุการณ์การกระท า
ความผิดในลักษณะอ่ืนหรือเหตุการณ์ผิดปกติซึ่งมีผลต่อการเลือกตั้ง    
ตามแบบรายงานที่ก าหนด โดยให้รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นจนถึง 
วันเลือกตั้ง (28 มีนาคม 2564)  
          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งและแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องเรียบร้อย 

5. การเบิกค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  
          สถ. มีหนังสือแจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณี อปท. มีค าสั่งใช้
บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับ อปท. ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 
            อปท. สามารถสั่งให้บุคคลภายนอก  เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ฯลฯ ปฏิบัติราชการให้กับ อปท. ในการจัดบริการ
สาธารณะ หรือจัดกิจกรรมสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.  
          บุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ อปท. 
มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง (240 บาท) 
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์แนะน าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
6. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 
          สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  

รายจ่ายภาพรวม วงเงิน 181,262.41 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 51% 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 41.28% 
- วาง PO แล้ว 7.25%  
งบลงทุน (กรม) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 76.82% 

          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะ 
ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งตอนนี้ถือว่าเบิกจ่ายได้น้อยมาก เนื่องจากใน
ปีพ.ศ. 2564 มี ค่ าใช้ จ่ ายในเรื่ องของสถานการณ์การแพร่ ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีโอกาสสูงในการถูกดึงงบประมาณกลับ
ดังนั้น จึงควรเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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 7. กระทรวงมหาดไทยแจ้งก าชับการจัดท าหนังสือราชการของหน่วยงาน 
          ขอให้ ส านัก/กอง ถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดท าหนังสือราชการ
ของหน่วยงาน กรณ ีท าหนังสือราชการเพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก หากเป็นหนังสือราชการที่มีความส าคัญและมีผล 
ต่อการพิจารณาและวินิจฉัยของทางราชการ ให้น าเรียนผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ และมิให้จัดท าเป็นหนังสือประทับตรา หากหน่วยงานใด
ใช้หนังสือประทับตรา และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการจะถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ลงนามในหนังสือประทับตรานั้น  
8. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ของ อปท. ในช่วงสงกรานต์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

ขอให้ด าเนินการมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามที่คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เห็นชอบ
แผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

    1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ  
2) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม  
3) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านพาหนะ  
4) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  

               5) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 

9. การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของรัฐ 
          ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ กรณีที่ดินของรัฐ
ที่ประชาชนเข้ามาครอบครองหรือท าประโยชน์ ถือปฏิบัติตามแนวทาง 
ที่ สถ. ได้แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ในส่วนที่ดินของ สปก. ที่ราชพัสดุขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับ สปก. จังหวัดหรือส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่โดยตรง 
10. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง 
สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
          กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ อปท. ที่มีสถานพยาบาลในสังกัด 
และมีความประสงค์จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง 
สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยให้ขอเบิกไปที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งหลักฐาน
การเบิกจ่าย ประกอบด้วย 
          1) ค าสั่ง/หนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงาน 
             2) ตารางบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน 

3) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
4) หนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน 
5) หลักฐานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ที่มีความประสงค์จะเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ  

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว    
  

 

 



๕ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 11. การถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน การด าเนินงานของ อสม. 

ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ของ อปท.        
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) โดย  
          - ให้ถอดรายการเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ อสม. ออกจากรายการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจาก
มิใช่ภารกิจถ่ายโอนฯ และ อบจ. ไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงาน
ร่วมกับ อสม. 
          - โดยให้น าเงินอุดหนุนส าหรับจ่ายค่าป่วยการ อสม. ไว้ที่กระทรวง
สาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป 
          - ให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
ชดเชยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้คงสัดส่วนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ และมิให้กระทบต่อการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ขอให้ส านัก/กองที่เก่ียวข้องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 



๑ 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

วันพฤหัสบดีที ่25 มีนาคม 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. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
     1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
        การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. 
ถึง 17.00 น. สถ. จะมีการเปิดศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือประสานงานและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง ณ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
และจะปิดศูนย์เลือกตั้งเมื่อการนับคะแนนและการรายงานผลเลือกตั้ง 
ทั้ง 2,472 แห่ง เป็นการเรียบร้อยถึงจะมีการปิดศูนย์การเลือกตั้ ง  
ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด และทีมงานช่วยรายงาน
ข้อมูลการเลือกตั้งทั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอย่างเร็วที่สุด
เพ่ือน าเรียนรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง ดังนี้ 
         1.1 เหตุการณ์ในการเปิดหีบทุกหน่วยเวลา 08.00 น. ทุกหน่วย  
ในพ้ืนที่เมื่อเปิดหีบเรียบร้อยขอความกรุณารายงานมายังส่วนกลาง  
ณ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ใน LINE สั่งการและจะได้มีการสั่งการ ใน LINE 
ต่อไป ในระหว่างการเลือกตั้งเกิดมีเหตุการณ์ที่ส าคัญผู้บริหารควรจะทราบ 
เช่น การฉีกบัตร หรือการกระท าความผิดทางกฎหมายเลือกตั้ง หรือลักษณะ
อ่ืน ๆ ให้รีบรายงานตามช่องทางที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปประจ าที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ เพ่ือประสานงาน
เพ่ือให้ข้อมูลได้มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน  
         1.2 เวลา 17.00 น ขอให้รายงานการปิดหีบเข้ามาส่วนผล 
ของการรวมคะแนนทันทีที่ได้ผลอย่างไม่เป็นทางการ ขอเน้นย้ าในส่วน
ของเทศบาลนคร 38 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลต าบล 
2,247 แห่ง เมื่อทุกเขตเลือกตั้งได้คะแนนในภาพรวมอาจจะเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มที่กองกลางเลือกตั้งได้
ก าหนดไว้เป็นไฟล์ excel ภายในวันเลือกตั้งหรือในวันท าการถัดไปเวลา
ไม่เกิน 12.00 น. ขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานทางเทศบาล       
ได้บันทึกรายงานผลในระบบ ELE ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0818.3/ว 462 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ส่วนช่องทางการรายงาน
มีทั้งกลุ่ม LINE ตอบข้อสั่งการทาง e - mail และทางโทรศัพท์ 
  

 



๒ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 2. การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2564  

          ขณะนี้อยู่ในช่วงของขั้นตอนการประเมิน IIT.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน และ EIT.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งก าหนดต้องให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2564 รายงานล่าสุดในส่วน IIT บันทึกและอนุมัติ
ข้อมูลแล้ว จ านวน 7,317 แห่ง คิดเป็น 93 เปอร์เซ็นต์ บันทึกแล้ว 
แต่ผู้บริหารยังไม่อนุมัติ 445 แห่ง ยังไม่ได้ด าเนินการ 87 แห่ง ส่วนของ
ภายนอก EIT บันทึกและอนุมัติแล้ว 6,777 แห่ง คิดเป็น 86 เปอร์เซ็นต์ 
บันทึกข้อมูลไปแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ 701 แห่ง ยังไม่ได้ด าเนินการ 371 แห่ง  
          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความส าคัญและติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูล
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
ที่ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเข้าร่วมการประเมิน  สิ่งส าคัญในเรื่องนี้ 
คือ เมื่อน าเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องอนุมัติข้อมูลด้วย ขอชมเชย 7 จังหวัดที่ได้ด าเนินการกรอกและอนุมัติข้อมูล
ทั้ง.IIT และ EIT ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดนครปฐม 
จั งหวั ดอุทั ยธานี  จั งหวั ดปั ตตานี  จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา จั งหวั ดสตู ล  
และจังหวัดสระบุรี ในส่วนของ IIT ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวน 15 จังหวัด 
ในส่วนของ EIT ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวน 8 จังหวัด ขอความร่วมมือ
ได้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้รีบด าเนินการ  
 

 

 3. เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    3.1 ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูล
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ขณะนี้รายงานข้อมูลมาแล้วเพียง 32 จังหวัด เพราะข้อมูลนี้ 
มีความส าคัญเนื่องจากจะน าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาชดเชย
รายได้ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินของปีที่ผ่านมา  
   3.2 การหารือให้ข้อแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการเรื่องภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของ สถ. มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
          - ลักษณะแรก จังหวัดหารือมาในนามจังหวัด สถ. จะตอบข้อหารือ
ตามความเห็นของกรมตามระเบียบกฎหมาย  
          - ลักษณะที่สอง ในการให้ค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ
จังหวัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าได้ให้
ค าแนะน าท้องถิ่นไปต้องให้รายงานมาที่ สถ. หรือกระทรวงมหาดไทย 
โดยถ้า สถ. เห็นด้วยหรือกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยจะแจ้งเวียนให้จังหวัด
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ถ้าความเห็นไม่ตรงกัน กรมหรือกระทรวงมหาดไทย
ต้องน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการในระดับประเทศ โดยมี 
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน 
 

 



๓ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

4. การสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นและการสอบแข่งขันพนักงานส่วนต าบล 
          การสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วและมี 
ผู้สมัครทั้งสิ้นจ านวน 19,822 คน ตามปฏิทินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกประมาณวันที่ 2 เมษายน 2564 และก าหนดวันสอบ 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องรอมหาวิทยาลัยยืนยันมาอีกครั้ง  
          การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 -
31 มีนาคม 2564 ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วเกือบ 500,000 ราย ตามปฏิทิน
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 5 เมษายน 2564 ก าหนดวัน 
และสถานที่สอบวันที่ 20 เมษายน 2564 และก าหนดวันสอบประมาณ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ วัน เวลาที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ 
          ขอเน้นย้ าว่าหากมีผู้กระท าความผิดในการเรียกรับเงินหรือมีการ
ทุจริตในการสอบจะมีความผิดทางอาญา รวมทั้งความผิดทางปกครอง 
ส าหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ขอให้ช่วยกันก าชับ กวดขัน ไม่ให้เกิดการทุจริต
ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการในการสอบแข่งขัน   
ในส่วนของอนุกรรมการสรรหา อสถ. ได้ก าชับ เข้มงวด ให้ดูแลการสอบ
ทุกขั้นตอน ทั้งนี้หากได้รับเบาะแสการกระท าความผิดต่าง ๆ ขอให้แจ้ง
ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้บริหาร สถ. เพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป  
 

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 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. การประชุมมอบนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องก้าหนดการ และเน้นย้้าเรื่อง
ขอให้ส่ งแบบตอบรับการจองที่ พักเ พ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่        
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 
21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 โดยได้มีการวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่งเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564  
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต. คลองหก  
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี มีจ้านวนผู้สมัครสอบ 11,507 คน และผู้มาสอบ
ทั้งหมด 2,762 คน คิดเป็น 24 %  

3. แผนปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น สถ. 
          แผนปรับปรุ งการก้ าหนดต้ าแหน่ ง ระดับสู งขึ้ น  อ .ก .พ . 
กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ด้าเนินการปรับปรุงแผนส้าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 โดยอนุมัติให้ยกเว้นการยุบเลิก
ต้าแหน่งส้าหรับการปรับปรุงต้าแหน่ง จ้านวน 179 อัตรา ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 175 อัตรา คงเหลือ 4 อัตรา ซึ่งเป็นต้าแหน่งในระดับ 
ของผู้อ้านวยการส่วนกลางคาดว่าสามารถด้าเนินการไดค้รบตามเป้าหมาย 
ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 96 อัตรา ประกอบด้วย 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ สถจ. จ้านวน 76 อัตรา และกลุ่มงานภายในส้านัก/กอง 
19 อัตรา, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 78 อัตรา, ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ้านวน 74 อัตรา  ได้แก่ กลุ่มงานกฎหมายฯ ของ สถจ. 
จ้านวน 36 อัตรา, กลุ่มงานการเงินจ้านวน 36 อัตรา และต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการสูง 2 อัตรา 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 4. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564 
          ออกตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 63 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งก้าหนดว่า 
ก.พ. มีอ้านาจหน้าที่ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ฯ และการย้าย การโอน 
หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี  
ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎ ก.พ. ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 กันยายน 2564 
ส้าหรับการย้าย การโอน การเลื่อน ที่ด้าเนินการก่อนกฎ ก.พ. ใช้บังคับ 
ให้ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ 

5. เรื่องศูนยค์วามปลอดภัยทางถนน  
           ขอให้ท้ อ งถิ่ นจั งหวั ดและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ประชาสัมพันธ์ย้้าเตือนในพ้ืนที่เรื่องมาตรการป้องกันและการลดอุบัติเหตุ
ในช่วงสงกรานต์ ซึ่งมีการรณรงค์ดังนี้ ก่อนการควบคุมระหว่างวันที่ 3 – 
9 เมษายน 2564, ช่วงควบคุมระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564, 
และหลังควบคุมระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2564 โดยใช้ชื่อ 
การรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับข่ีปลอดภัย ห่างไกลโควิด”  
          การเบิกจ่ายงบประมาณการตั้งด่านชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบูรณาการการท้างานร่วมกับก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และส่วนราชการอ่ืน ๆ และจะเกี่ยวข้องกับระเบียบการเบิกจ่ายทั้งในส่วนที่
เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน  
หรืออาสาสมัครที่นายก อปท. มีค้าสั่งใช้ และนอกค้าสั่งใช้โดยให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
ส้าหรับในส่วนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ถือปฏิบัติ      
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560 อัตราการเบิกไม่เกิน  
4 ชั่วโมง 100 บาท, ไม่เกิน 8 ชั่วโมง 200 บาท, เกิน 8 ชั่วโมง 300 บาท  
          สิ่งส้าคัญทีเ่น้นย้้าให้ตรวจสอบและระมัดระวัง คือ เรื่องของความ
ซ้้าซ้อนในการเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่นที่มาท้างานร่วมกับ อปท.  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
 6. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          ส้าหรับในไตรมาสที่ 2 เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 54 
ขอให้ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจซึ่งยังมีการเบิกจ่ายได้น้อยยอดการเบิกจ่ายรวม PO เพียงร้อยละ 
37.03  ส้าหรับส้านัก/กองขอให้สนับสนุนและอ้านวยความสะดวกให้จังหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด้าเนินการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย
ให้ได้ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดสรรให้ อปท. ในไตรมาสที่ 3 – 4  
          ในส่วนของงบลงทุน สถ. ได้รับจัดสรรมา 145 ล้านบาทเศษ 
ขณะนี้ผลการเบิกจ่ายสามารถด้าเนินการได้ 111 ล้านบาทเศษ คิดเป็น 
76 % งบประมาณที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นงบลงทุน
ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค เช่น ระบบ ELAAS  
          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดเพชรบุรี, 
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์เร่งรัดการด้าเนินการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณในส่วนของโครงการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ               
          ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่แจ้งไม่พร้อมด้าเนินการหรือส่งคืนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
และบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Plan ให้ส่งเอกสารโครงการมาที่กองพัฒนา 
และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยเร็ว เพ่ือจะน้างบประมาณในส่วนนี้
ไปให้ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังขาดอยู่  และขอให้ส้านัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ามีโครงการดังกล่าวยังคงค้างอยู่ที่ส้านักงบประมาณ
หรือไม่ ถ้ามีให้ท้าหนังสือเร่งรัดด้วย 
          จังหวัดการเบิกจ่ายสูงสุด 10 อันดับ 1. จังหวัดภูเก็ต 2. จังหวัดล้าพูน 
3. จังหวัดยะลา ๔. จังหวัดอุทัยธานี ๕. จังหวัดสมุทรปราการ ๖. จังหวัดแพร่ 
๗. จังหวัดก้าแพงเพชร ๘. จังหวัดปัตตานี ๙. จังหวัดราชบุรี ๑๐. จังหวัดพังงา 
จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายน้อย 10 อันดับ ๑. จังหวัดตราด ๒. จังหวัดสระแก้ว 
๓. จังหวัดมุกดาหาร ๔. จังหวัดสกลนคร ๕. จังหวัดอุบลราชธานี        
๖. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗. จังหวัดนครนายก ๘. จังหวัดนครสวรรค์ 
๙. จังหวัดนนทบุรี ๑๐. จังหวัดนครราชสีมา  
         รายละเอียดการส่งคืนโครงการ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564  
รวมจ้านวนเงินงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเศษ ขอให้ช่วยเร่งรัดการส่ง
เอกสารมาให้ สถ.  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
          ส้าหรับโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตาม

ตรวจสอบว่า อปท. สามารถด้าเนินการภายในไตรมาสที่ 3 ได้หรือไม่
ติดขัดปัญหาอย่างไร โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารเรียน, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งต้องใช้
เวลาในการด้าเนินงานค่อนข้างนานควรมีวางแผนการด้าเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส้าหรับโครงการเล็ กๆ  
เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV, 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น, การอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขอให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 

 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอา้นวยการ 
                       ส้านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



๑ 
 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะจากการ  
ตรวจราชการ 
 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
         ให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานกับปศุสัตว์ จังหวัดในการ
ด าเนินการออกประกาศเป็นเขตพ้ืนที่เสี่ยง  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขได้ฟรี และครอบคลุม          
          ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับข้อก าหนดเรื่องศูนย์พักพิงสัตว์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณมาก และต้องใช้บุคลากรในการดูแลเป็น
จ านวนมาก ซึ่ งอาจมีปัญหาและอุปสรรคกับบางจังหวัดที่ ไม่มี พ้ืนที่  
หากสามารถท าเป็นศูนย์พักพิงแบบชั่วคราวให้เป็นรูปแบบที่เล็กลง เลี้ยงสุนัข
ได้ 20 - 30 ตัว ในบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ เช่น วัด โดยที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปอ านวยความสะดวก ในเรื่องของการดูแล
งบประมาณต่าง ๆ ก็จะท าให้เรื่องนี้คลี่คลายและมีความคล่องตัวมากขึ้น 
          เพ่ิมเติมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย คณะอนุกรรมการ 
การประเมินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยของส านักนายกรัฐมนตรี 
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จะเกิดความส าเร็จได้ มีอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรก 
ต้องการให้มีการท าหมันในสัตว์จรจัดได้ครอบคลุม 100% ส่วนที่ 2 ลดการ
กระจายขอบเขตโรคหรือไม่มี และผ่านพ้นของการประเมินในระยะเวลา 3 ปี 
ก็จะกลายเป็นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามเงื่อนไขของ สถ.  
ซึ่งสอดคล้องกับที่ส านัก/กองไปท าความตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือท า
การประเมินจากนี้ไปอีก 3 ปี เพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. การแก้ไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอเกี่ยวกับการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการงบลงทุนในกรณี เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
จากเดิมเป็นอ านาจของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งจะท าให้เกิดความคล่องตัวเพ่ิมมากข้ึน 

3. แผนจังหวัดสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ขณะนี้จังหวัดได้เริ่มด าเนินการโครงการจังหวัดสะอาดไปแล้วตั้งแต่
ต้นปีโดยใช้แนวทางตามแผนจังหวัดสะอาดเดิมไปพลางก่อน เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์
ให้กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ติดตามเร่งรัดในส่วนของแผนจังหวัดสะอาด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือที่จังหวัดน าไปก าหนดเป็นมาตรการในการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ของจังหวัดต่อไป  
 

  



๒ 
ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 

 4. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
          เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์โดยตรงกับพ้ืนที่เป็นการชว่ยแบ่งเบา
ภาระของผู้ดูแล และสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจังหวัด, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวอาสาสมัครบริบาล ต้องการให้มีโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการประกวดรางวัลส าหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดีเด่น
ของแต่ละพ้ืนที ่โดยอาจจะให้ สถ. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของท้องถิ่นจังหวัด  
          ควรแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาโครงการฯ และแจ้งแนวทางการ  
ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการต่อยอดในอนาคต 
หากไม่ได้รับงบประมาณจากส านักงบประมาณ 

5.  เรื่องการตรวจรับงานคอนกรีต  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอทราบแนวทางที่ถูกต้อง และซักซ้อม
ในประเด็นการตรวจรับงานคอนกรีต เพ่ือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น 
ประเด็นการตรวจรับงานคอนกรีต บางแห่งวัดความกว้าง, ยาว, หนา  
ได้ครบถ้วน สามารถตรวจรับงานคอนกรีตได้ ส่งมอบงานได้ บางแห่งแนะน าว่า 
ตรวจรับงานได้ ส่งมอบงานได้ แต่ไม่สามารถเบิกเงินได้ จนกว่าจะมีการทดสอบ
ความแข็งแรงของคอนกรีตโดยการบ่ม เป็นเวลา 18 วัน ถึงจะมีการเบิกเงินได ้

6. เรื่องการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหาร 
โดนค าสั่งตามมาตรา 44 
          ขอให้ สถ. และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสาน
ความร่วมมือและช่วยลงไปเป็นพ่ีเลี้ยงส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่ผู้บริหารโดนค าสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 ซึ่งมีปัญหาในการบริหารจัดการ  
ในระดับพ้ืนที่ ปัญหาปฏิบัติงาน เช่น นายช่างรักษาการปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก 
เป็นต้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญา 

7. เรื่องปัญหาข้อพิพาทในส่วนของงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  
          ส าหรับโครงการในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่เกิดข้อพิพาท
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ เช่น กรณีประปาหมู่บ้าน 
ซ่ึงด าเนนิการเสร็จแล้วแต่กรรมการตรวจรับไม่สามารถตรวจรับได้เพราะเหตุ
ต่าง ๆ ท าให้เกิดข้อพิพาทไปถึงศาลปกครองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถ
หาทางออกได้โดยไม่จ าเป็นต้องรอค าสั่งศาลปกครอง 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดการบริการสาธารณะให้ 
พ่ีน้องประชาชนเรียบร้อยตรงตามห้วงเวลาไม่เช่นนั้นงบประมาณก็จะถูกพับไป 
งบประมาณที่มีอยู่ก็จะถูกใช้เพื่อการชดใช้หนี้ในอนาคต ซึ่งเป็นความเสียหาย
และไม่เกิดผลดกีับองค์กรและประชาชน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรแก้ปัญหาโดยอาจจะขอความอนุเคราะห์จากภาคราชการที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา เช่น หน่วยงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด หรือวิศวกรระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือองค์กรเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีผู้ช านาญด้านวิชาชีพมาช่วยหาทางออก
แก้ปัญหาในแต่ละจุด 

 

 


