
 

สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

วันศุกร์ที ่23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
ส ร ุป ข ้อ สั ่ง ก า ร ข อ งอ ธ ิบ ดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายประยูร รัตนเสนีย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประชุมติดตามการด าเนินการป้องกัน ควบคุม และแก้ ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วัน เสาร์ที่  24 กรกฎาคม 2564  กระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดการประชุมติดตามการด าเนินการป้องกัน ควบคุม และแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผ่านระบบ Video Conference โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธาน ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอ ทั่วประเทศ เพ่ือเน้นย้ าสร้างการรับรู้ 
ในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้เข้า
ร่วมการประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือติดตามประเด็น ข้อสั่งการ 
นโยบาย หรือแนวทางต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 

2. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 
(ฉบับท่ี 28)   

พระราชก าหนดฯ (ฉบับที่ 28) ได้ก าหนดปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัด
ควบคุมและแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 
ที่ส าคัญ อาทิเช่น 

- ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 10 
จั งห วั ด  เพ่ิ ม เติ ม อีก  3  จั งห วั ด  ได้ แก่  ฉ ะ เชิ ง เท รา  ช ลบุ รี  แล ะ
พระนครศรีอยุธยา รวมเป็น 13 จังหวัด 

- ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจ านวนมากกว่า 5 คน 
- โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ใช้รูปแบบเรียนออนไลน์ 

ห้ามใช้สถานที่จัดการสอน 
- การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม โดยออนไลน์เป็นหลัก 
- ร้านสะดวกซ้ือ และตลาดสด ปิดตั้งแต่ 20.00 – 04.00 น. 
- WFH 100% ทั้ งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ แต่หากส่วน

ราชการใดมีความจ าเป็ นที่ ต้ องปฏิ บั ติหน้ าที่  ณ  สถานที่ ตั้ ง ขอให้ มี 
การก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่รองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ด้วย 

ทั้ งนี้  กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติแจ้งไปยัง 
ผู้ ว่ าราชการจังหวัดแล้ ว ขอให้ยึดถือปฏิบั ติตามแนวทางดั งกล่าว 
อย่างเคร่งครัดด้วย 

3. การซักซ้อมแนวทางด าเนินการและการใช้จ่ ายงบประมาณ 
ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและ 
การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื ้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการณ์เริ่มป่วย ศูนย์พักคอย 



๒ 

 ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
ส ร ุป ข ้อ สั ่ง ก า ร ข อ งอ ธ ิบ ดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายประยูร รัตนเสนีย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการณ์เริ่มป่วย ศูนย์พักคอย และ 
การแยกกักตัวที่บ้านแล้ว ขอให้จังหวัดให้ค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพ่ือให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และเบิกจ่ายได้ถูกต้อง 

 

4. มาตรการช่ วยเหลื อผู้ ป ระกอบการตลาดที่ ได้ รับผลกระทบ 
อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทา 
ภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ เช่าตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยการลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ ได้จาก 
การเช่าตลาด ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพ้ืนที่ 
ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งได้ จึงได้ก าหนดแนวทาง 
การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน ตลอดจนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
อาหารกลางวันและนมให้แก่สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว  
และให้จังหวัดติดตามและรายงานผลการด าเนินการให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นทราบด้วย 
6. การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐส าหรับ งบ เงิน อุดหนุ น เฉพาะกิจที่ จ ะได้ รับจั ดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  (เท ศ บ าล ต าบ ล แล ะอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล )  
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ ได้มีมติปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน 504.7202 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
งบประมาณอ่ืนที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องแปรญัตติ
ให้ส านักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ให้จังหวัดแจ้งเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร 
ส่ วนต าบลที่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ เงิน อุดหนุน เฉพาะกิ จ 
เร่งด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้  
โดยให้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฯ บังคับใช้ และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณฯ ให้แล้ว 



๓ 

 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
ส รุ ป ข้ อ สั่ ง ก า รข อ งอ ธิ บ ดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(นายประยูร รัตนเสนีย์) 
 

7. การสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่ง 
สายงานผู้บริหาร และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และพนั กงาน เทศบาล  ให้ ด ารงต าแหน่ งส ายงานผู้ บ ริห าร และ
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเลื่อน
ก าหนดการวันสอบแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย 

 
8. การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลและ 
เมืองพัทยาเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณกรณีการจัดการเลือกตั้ง 
แทนต าแหน่งว่าง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

วันศุกร์ที ่23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ   ห้องประชุม 5501  อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุ ปข้ อสั่ งการของรองอธิ บดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง 
(นายสันติธร ยิ้มละมัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
          ขอให้จังหวัดเน้นย ้ำและก้ำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและเทศบำล) ที่ได้ด้ำเนินกำรเลือกตั งไปแล้ว ให้เตรียม 
จัดท้ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ้ำปี พ.ศ. 2565 ส้ำหรับค่ำใช้จ่ำยรองรับ
กำรด้ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั งในกรณีต้ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่นว่ำง หรือพ้นจำกต้ำแหน่งจำกเหตุอื่นใดด้วย 

 

2. แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนได้จัดท้ำแนวทำงกำรปฏิบัติตน
ของข้ำรำชกำรพลเรือนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม และรักษำ
จริยธรรมอย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ จึงขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง และผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน ทั งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคได้
ยึดถือปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดด้วย 
3. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติได้มีหนังสือแจ้งทั งส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น ให้พนักงำน
ของรัฐที่มีหน้ำที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี สินให้แก่คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้ตรวจสอบ จะต้องยื่นทุก 3 ปี 
ตลอดระยะเวลำที่ยังด้ำรงต้ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยให้ยื่นภำยใน 
60 วัน นับแต่วันถัดจำกวันด้ำรงต้ำแหน่ง หำกประสงค์ต้องกำรขยำย
ระยะเวลำกำรยื่นบัญชีฯ และหนี สิ น จะต้องท้ำเป็นหนังสือพร้อมระบุ
เหตุผลชี แจงต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติด้วย 

4. การติดตามการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือเร่งรัดจังหวัด 

ที่เกี่ยวข้องให้รำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรของบุคลำกรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้มีค้ำสั่งระงับ 
กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือให้ปฏิบัติรำชกำรที่ อ่ืน ตำมหนังสือ สถ. ลับ  
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0804.3/ว 701 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2564 ทั งนี  
จังหวัดที่เกี่ยวข้องได้รำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว แต่ยังมีเรื่อง
คงค้ำงที่ จั งหวัดด้ ำเนินกำรไม่แล้ว เสร็จจ้ ำนวน 7  จั งหวัด ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี มหำสำรคำม และ
แม่ฮ่องสอน  
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปข้อสั่ งการของรองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง 
(นายสันติธร  ยิ้มละมัย) 
 
 
 
 
 
 

ทั งนี  ขอควำมร่วมมือให้จังหวัดดังกล่ำวได้เร่งรัดกำรตรวจสอบ
และสอบสวนในเรื่องที่ยังคงเหลืออยู่ และแจ้งผลกำรด้ำเนินกำรให้ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นทรำบภำยในเดือนสิงหำคม 2564 

5 . การสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่ง 
สายงานผู้บริหาร และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

คณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
และพนักงำนเทศบำล ให้ ด้ ำรงต้ ำแหน่ งสำยงำนผู้ บ ริห ำร และ
คณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขันพนักงำนส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเลื่อน
ก้ำหนดกำรวันสอบแข่งขันออกไปจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 จะคลี่คลำย 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ำยช่วยอำ้นวยกำร 
                       ส้ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
                       กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 



สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

วันศุกร์ที ่23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุ ปข้ อสั่ งการของรองอธิ บดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสั่งจองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
          สภากาชาดไทยได้มีหนั งสือแจ้งไปยังผู้ ว่าราชการจังหวัด  
เรื่องขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา”  
ส าหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอ่ืน ๆ โดยไม่คิดมูลค่า 
ซึ่ งให้ องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด เป็ นผู้ สั่ งจองวัคซีนฯ  ใน ราคา  
1,100 บาท/โดส ตามแนวทางและเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยก าหนด 

หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีงบประมาณไม่เพียงพอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องอ่ืนสามารถด าเนินการสั่งจองวัคซีนทางเลือกได้ โดยผ่าน
ที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามที่สภากาชาดไทย
ก าหนด เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของตนเอง 

 

2. การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ภ าครัฐ  ส าห รับ งบ เงิน อุดหนุ น เฉพาะกิ จที่ ได้ รับ จั ดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมบัญชีกลางได้ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
สามารถก่อหนี้ ผูก พัน และเบิกจ่ายได้ เสร็จภายในปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ขอให้จังหวัดด าเนินการแจ้งเทศบาลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เร่งด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ก่อนที่พระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ โดยก าหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนไว้ด้วย
ว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามหรือข้อตกลงในสัญญาเป็นหนังสือ
เมื่ อพระราชบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาล
เมือง ที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณตรง ให้จังหวัดประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
ภายใต้วงเงินงบเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจที่ ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมาธิการฯ 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุ ปข้ อสั่ งการของรองอธิ บดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดท าฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งข้อมูลภารกิจถ่ายโอน
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้จังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลที่ ได้รับถ่ายโอนให้ถูกต้องและครบถ้วน  
พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอน  
ส่ ง ให้ คณ ะอนุ ก รรมการอ าน วยการการกระจายอ าน าจ ให้ แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ  

ผลการจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าว มีจังหวัดที่ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว จ านวน 54 จังหวัด และจังหวัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าและ
รายงานข้อมูลหรือข้อมูลยังไม่ครบถ้วน จ านวน 22 จังหวัด 

ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดก าชับส่วนที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดท าข้อมูล
ภารกิจถ่ายโอนให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
4. การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) เพ่ือให้ โรงเรียนน า 
หลักสูตรดังกล่าว จัดท าเป็นแนวทางการเรียนการสอน โดยขณะนี้ 
อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่ งวางแผนที่ จะประกาศใช้หลั กสู ตรฯ ในเดื อนธันวาคม 2564  
และให้โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2565 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือไปยังจังหวัดเพ่ือ
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ได้เตรียมความพร้อม 
ในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรฯ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว ทั้งในส่วนผู้บริหาร
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
5. การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับ
ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ
วิธีการสลับวันมาเรียน ซึ่งท าให้โรงเรียนไม่สามารถจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กได้ จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนให้แก่นักเรียน ดังนี้ 

- โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง
มารับที่โรงเรียน หรือจัดส่งให้ที่บ้าน 
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ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุ ปข้ อสั่ งการของรองอธิ บดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนสามารถเปลี่ยนวิธีการจากการจัดหาอาหารให้แก่
นักเรียน เป็นการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครองเพ่ือน าไป
จัดหาอาหารให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน โดยส านักงบประมาณได้แจ้ง
ข้อหารือเรื่องดังกล่าวแล้วว่า “สามารถกระท าได”้ 

ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวในกรณี 
มีการเรียนการสอนชดเชยได้เช่นกัน 
6. การด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลต่อการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด าเนินการ ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ เปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง  
(On-site) ได้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 และคู่มือการปฏิบัติ
ส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด – 19 ที่กรมอนามัยจัดท าขึ้น 

- ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน 
ณ สถานที่ตั้ง (On-site) ได้ ให้ด าเนินการในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม โดยขอให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองในการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พร้อมให้ความส าคัญกับ 
ภาวะโภชนาการเรื่องนมและอาหารกลางวันด้วย 

7. กฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2564 

กฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ออกตามความในมาตรา 4 และมาตรา 10  
แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2564 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 จึงขอให้จังหวัดแจ้ง
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เตรียมความพร้อมและปฏิบั ติ ตาม
กฎกระทรวงฯ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

- สนับสนุนให้มีการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ในสถานบริการของ
รัฐหรือเอกชน หากไม่มีสถานบริการสาธารณสุข ให้จัดให้มีค าแนะน า 
ช่วยเหลือ และส่งต่อวัยรุ่นให้ได้รับบริการการอนามัยเจริญพันธุ์ 

- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และค าปรึกษาแก่วัยรุ่นด้าน
การอนามัยเจริญพันธุ์ 



๔ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุ ปข้ อสั่ งการของรองอธิ บดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน 
(นายทวี เสริมภักดีกุล) 

- จัดสวัสดิการสังคมแก่วัยรุ่น เช่น การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต เป็นต้น  

- ให้ มี ร ะบ บ ส่ งต่ อ และ บู รณ าการร่ ว มกั บ สถ าน ศึ กษ า  
สถานบริการ สถานประกอบกิจการ ระหว่างรัฐหรือเอกชน  

- จัดท าแผนงานหรือโครงการ และงบประมาณที่ เกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติ แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ก่อนการบังคับ
ใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ “ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามกฎกระทรวงฉบับนี้” 

8. การจัดการขยะติดเชื้อชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
จัดกำรขยะติดเชื้อชุมชนตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง ให้มี 
ประสิทธิภำพและถูกต้องตำมหลักสำธำรณสุขด้วย 

ต้นทำง รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนคัดแยกขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ เช่น หน้ำกำกอนำมัย หน้ำกำกผ้ำ ชุดตรวจแอนติเจน หรือขยะท่ีมี
กำรปนเปื้อนของน้ ำมูก น้ ำลำย สำรคัดหลั่งต่ำง ๆ โดยคัดแยกถุงขยะ
ต่ำงหำก และท้ิงลงในถังขยะสีแดงหรือจุดรวบรวมเฉพำะ 

กลำงทำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่จัดวำงถังขยะ 
ติดเชื้อหรือจัดจุดรวบรวมเฉพำะในหมู่บ้ำนหรือชุมชน และจัดชุดอุปกรณ์
ป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงำนเก็บขนขยะติดเชื้อชุมชนด้วย 

ปลำยทำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อส่งขยะติดเชื้อไป
ก ำจัดที่เตำเผำขยะมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
หรือโรงพยำบำล แล้วแต่กรณี  โดยให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
การก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

วันศุกร์ที ่23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่ น  กลุ่ มภารกิจด้ าน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
(นายขจร  ศรีชวโนทัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้ศึกษารายละเอียดของพระราชก าหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน  พ .ศ 2548  ฉบับที่  28  
รวมทั้งพระราชก าหนดฯ ฉบับที่ 25 และ 27 ประกอบด้วย เนื่องจาก 
มีความต่อเนื่องและสอดคล้องของแนวทางการปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญ 
หลายประการ อาทิเช่น 

- ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 10 
จั งห วั ด  เ พ่ิ ม เติ ม อี ก  3  จั งห วั ด  ได้ แ ก่  ฉ ะ เชิ ง เท รา  ช ล บุ รี  แ ล ะ
พระนครศรีอยุธยา รวมเป็น 13 จังหวัด 

- การเดินทางเข้า – ออกในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรณีมี
ความจ าเป็นจะต้องด าเนินการขออนุญาต เพ่ือเดินทางเข้าหรือออกในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด 
เพ่ือรับ QR code แสดงที่จุดตรวจ หรือสามารถยื่นแบบฟอร์มค าขออนุญาต
พร้อมเอกสารหลักฐานยื่นต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตเดิน
ทางเข้า – ออกในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  

- WFH 100% ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
- 10 สถานที่ /ประเภทกิจการที่ ให้จังหวัดพิจารณาปิด ได้แก่  

สนามกีฬาทุกประเภท สระน้ าเพ่ือการกีฬา ลานกีฬา ศูนย์แสดงสินค้า  
ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านเสริมสวย
สวนสาธารณะ 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกองสาธารณสุขท้องถิ่นได้
ด าเนินการจัดท าแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดคลัสเตอร์ในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีแนวทางและการปฏิบัติใน เหตุกรณีฉุกเฉิน ซึ่ งขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการจัดท า หากเสร็จสิ้น เมื่อใดจะเสนอให้อธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นพิจารณาต่อไป 

 

2. แผนการฝึกอบรมออนไลน์ (Online Course) ประจ าเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2564 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นในเดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 2564 ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการจัดอบรมออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเร่ง ให้ความรู้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารราชการ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนการฝึกอบรมออนไลน์ (Online Course) 
ประจ าเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
จากสถาบันการศึกษา ซึ่งมีหลายหลักสูตรให้ได้เลือกอบรมผ่านเว็บไซต์
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาทิเช่น 



๒ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่ น  กลุ่ มภารกิจด้ าน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
(นายขจร  ศรีชวโนทัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ มีจ านวนทั้งหมด 3 รุ่น  
โดยเริ่มอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ มีจ านวนทั้งหมด 5 รุ่น  
โดยเริ่มอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564 

- หลักการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 1 รุ่น โดยเริ่มอบรมได้ตั้ งแต่วันที่  16 สิงหาคม -  
9 กันยายน 2564 

- หลักการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนทั้งหมด 2 รุ่น โดยเริ่มอบรม 
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2564 
3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ขอให้ทุกฝ่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งรัดการด าเนินการ
และเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2564 โดยเฉพาะงบด าเนินงานและงบลงทุน 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนรายจ่ายประจ า 
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ 10.23 ของวงเงิน 185,322.9057 ล้านบาท 
และรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ 28.67 ของวงเงิน 
39,802.7283 ล้านบาท โดยภาพรวมรายจ่ายยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ร้อยละ 13.49 ของวงเงิน 225,125.6341 ล้านบาท จึงขอให้ท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินการในรายการที่ อยู่ ระหว่าง 
ด าเนินการนี้ด้วย 

งบลงทุน (กรม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ส่วนกลาง รายการของการวาง PO มีจ านวน 3 รายการ วงเงิน 

20.8160 ล้านบาท และรายการอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 รายการ 
วงเงิน 3.3583 ล้านบาท ขอให้เร่งรัดด าเนินเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2564  

- ส่วนภูมิภาค ขอให้เร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนของสิ่งก่อสร้าง
และครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 โดยเฉพาะจังหวัด
พิษณุโลก ขอนแก่น หนองบัวล าภู และล าพูน 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ขณะนี้ รายการไม่พร้อม/ส่งคืน มีจ านวน 
302.905 ล้านบาท ขอให้เร่งรัดส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และให้ กองพัฒ นาและส่ งเสริมการบ ริห ารงานท้ องถิ่ น ต รวจสอบ 
ในรายการดังกล่าวด้วย 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจน้อย 10 อันดับสุดท้าย  ได้แก่ 
สมุทรปราการ นนทบุรี  ขอนแก่น สกลนคร เชียงราย อุบลราชธานี 
หนองคาย แม่ฮ่องสอน พระนครศรีอยุธยา และสระแก้ว ขอให้เร่งรัด
ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ิมขึ้นด้วย 

โครงการที่ยังไม่ลงนามสัญญา มีจ านวน 627 โครงการ งบประมาณ
2,712 ,538,100 ล้านบาท ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและเร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วย โดยด าเนินการให้ได้อย่างน้อยมีการผูกพัน
งบประมาณไว้ก่อนการผูกพันสัญญา 



๓ 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่ น  กลุ่ มภารกิจด้ าน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
(นายขจร  ศรีชวโนทัย) 
 
 
 
 

การชี้แจงงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนหลายรายการที่ ได้ปรับลดงบประมาณ 
อาทิเช่น อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนน ธนาคารน้ าใต้ดิน การพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว ได้ปรับลดลงจ านวนประมาณ 504 ล้านบาท การพัฒนา
เกี่ยวกับแหล่งน้ า ได้ปรับลดลงจ านวนประมาณ 34 ล้านบาท เป็นต้น 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหตุ 
สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ร าชกา รกรมส่ ง เ ส ริ ม 
การปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนั ขบ้ า  ในยุทธศาสตร์ที่  4  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขในท้องถิ่น โดยมีตัวชี้วัดคือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออก
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
การปล่อยสัตว์ ขณะนี้มีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จ านวน 61 จังหวัด 
และจังหวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 15 จังหวัด ขอความร่วมมือให้
จังหวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งรัดการด าเนินการด้วย 

ในส่วนสถานสงเคราะห์สัตว์ (ศูนย์พักพิงสัตว์) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์ ขอให้
ท้องถิ่นจังหวัดพิจารณารายละเอียดและเร่งรัดด าเนินการด้วย 

 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ปัญหา/ อุปสรรค ส าหรับการ เบิก จ่ ายงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสาเหตุ
หลายประการ อาทิเช่น งบประมาณที่ได้รับซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
สถานที่ไม่พร้อมด าเนินการ พื้นที่ติดจ านองและแก้ไขแบบแปลน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้
ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการ โดยเฉพาะปัญหา
งบประมาณที่ได้รับซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนให้มีการตรวจสอบและ
ชี้แจงให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ 

3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ผู้ตรวจราชการกรมได้ก าหนดประเด็นการติดตามในเรื่อง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
1) ติดตามการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) ติดตามและขับเคลื่อน การด าเนินการของการรวมกลุ่ม

พ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

3) ติดตามการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  

4) เน้นย้ าการรายงานข้อมูลขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศ 
5) การรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามหลัก 3M 
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ทั้งนี้ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้พิจารณา ตรวจสอบ และเร่งรัด
ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ 2 และ 3 ให้มีการส ารวจ
วิธีการบริหารจัดการ และปัญหา/อุปสรรคในพ้ืนที่ ว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
ดังกล่าวต่อไป 

 

4 . โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่ น เพื่ อดูแลผู้ สู งอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพึง 

โครงการอาสาสมัครฯ เป็นโครงการที่ได้รับความพึงพอใจ
จากประชาชนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้สู งอายุ  แต่ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และปัญหา/อุปสรรคอ่ืน ๆ ทั้งในด้านงบประมาณ
และบุคลากรส่งผลต่อการด าเนินงานของโครงการ จึงขอให้ส่วนที่
เกี่ยวข้องได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขและต่อยอดโครงการต่อไป 

5. การด าเนินงานด้านการศึกษา 
จากกรณีที่โรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางในการจัดหา

อาหารกลางวันให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนหรือจัดส่งให้ที่บ้าน หรือ
การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครองเพ่ือน าไปจัดหาอาหาร
ให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน พบปัญหาว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
ในบางพ้ืนที่ไม่ประสงค์รับอาหารกลางวันหรือเงินค่าอาหารกลางวัน
ดังกล่าว จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้สร้างความเข้าใจแก่พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองดังกล่าวให้ได้รับสิทธิ์ตามแนวทางที่วางไว้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้จัดสรรไป 

6. ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นได้ประสานงานกับผู้ตรวจ
ราชการกรมให้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 318 เรื่อง โดยมีจังหวัดที่มีเรื่อง
ร้องเรียนต้องด าเนินการสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี (25 เรื่อง) 
ชลบุรี (19 เรื่อง) นครราชสีมา (18 เรื่อง) นนทบุรี (17 เรื่อง) 
สมุทรปราการ (16 เรื่อง) และภูเก็ต (16 เรื่อง)  

ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดและติดตามเรื่องร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นย้ าให้จังหวัดมีการวางแผน
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด 
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7. แนวทางช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ . ศ .  2560  และที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  
โดยสามารถแบ่งออกได้ 4 กรณี ดังนี ้

- ด้านสาธารณภัย 
- ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
ขอให้จังหวัดและอ าเภอพิจารณาสั่งการให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมบันทึกจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว  
เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลให้แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ได้พิจารณาให้ท้องถิ่นอ าเภอเป็นราชการส่วนภูมิภาคต่อไป 

 

 

8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ขอขอบคุณจังหวัดที่ได้เร่งรัดและประสานงานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
โดยขณะนี้มีจ านวน 4,474 แห่ง ร้อยละ 57 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ดังนั้น ขอให้จังหวัดได้ติดตามและเร่งรัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ด าเนินการเพ่ือ
สนองงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สรุปประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 


