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สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

วันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

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

1. การจัดงานกาชาดประจ าปี 2564 
สภากาชาดไทย ก าหนดจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจ าปี 2564 

ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 โดยมีแนวคิดคือ “ประสบการณ์สนุก 
สร้างสุขทุกมิติ” 

กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ินได้ร่วมกิจกรรมงานกาชาด  
โดยการออกสลากบ ารุงสภากาชาดไทย จ านวน 100,000 ฉบับ จ าหน่าย
เพื่อน ารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ ารุงสภากาชาดไทย 
และจะขอความร่วมมือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่ง 

 

2. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในส่วนรายจ่ายงบลงทุนด าเนินการ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจัดซื้อจ้างและ 
การจัดหาพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการ 
ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

3. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับรายการ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญและสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณา 
ในวาระ 2 และ 3 แล้ว ซึ่ งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 
22,375,152 บาท ขอให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จ านวน 35,248.8860 บาท ขอให้เร่งรัดด าเนินการตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ 
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 ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหต ุ
ส ร ุป ข ้อ สั ่ง ก า ร ข อ ง อ ธ ิบ ดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายประยูร รัตนเสนีย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การชดเชยรายได้ท่ีลดลงจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับชดเชย
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 

- ส่วนที่1 ร้อยละ 10 จัดสรรตามผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (Local Performance Assessment : LPA) 

- ส่วนที่ 2 ร้อยละ 90 จัดสรรให้เทศบาลต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่มีรายได้ลดลงตามสัดส่วนของรายได้คงเหลือหลังการจัดสรร
ส่วนที่ 1 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งการจัดสรรดังกล่าวให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีรายได้ลดลงการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 แล้ว 

 

5. การขอใช้งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
เพ่ือชดเชยรายได้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ได้มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และ 
เทศบาลเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดส่งข้อมูล 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้ส านักงบประมาณประกอบการพิจารณาต่อไป 

6. การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับการจัดซื้อวัคซีน 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 
ตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ โดยคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ยกเว้นการปฏิบัติ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคโควิด – 19 
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 
 
 
 



๓ 

 

สรปุประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

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

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อก าหนด 
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกิจกรรมที่ได้รับ
ยกเว้นสามารถด าเนินการได้ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน 
โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 พระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 แต่อย่างไรก็ตาม 
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 
อย่างเคร่งครัดด้วย 

 

8. มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเช้ือโรค 
โควิค – 19 เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มูลฝอยติดเช้ือมีปริมาณเพิ่มข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นปัญหาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ให้มีการ 
คัดแยกขยะติดเช้ือ ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งให้บูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงาน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 
9. การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

การประชุมคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความเห็น
ในที่ประชุมผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยการจัด
ประกวดครั้ งนี้  เพื่ อสร้ างขวัญก าลั ง ใจให้แก่ ชุมชน ส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

การรณรงค์จัดการขยะของชุมชนมีตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
โดยใช้หลักวิธี 3R ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ
เป็นอย่างมาก จึงขอให้จังหวัดช่วยประสานและติดตามการขับเคลื่อน 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับพื้นที่ด้วย 

 



๔ 

 สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

วันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม  2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ   ห้องประชุม 5501  อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหต ุ
สรุ ปข้ อสั่ งการของรองอธิ บด ี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง 
(นายสันติธร ยิ้มละมัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
          ขอให้จังหวัดเน้นย้ าและก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล) ที่ได้ด าเนินการเลือกตั้งไปแล้ว ให้เตรียม 
จัดท างบประมาณรายจา่ย ประจ าปี พ.ศ. 2565 ส าหรับค่าใช้จ่ายรองรับ
การด าเนินการจัดการเลือกตั้งในกรณีต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินว่าง หรือพ้นจากต าแหน่งจากเหตุอื่น รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา เตรียมงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ในข้อบัญญัติ 
หรือเทศบัญญัติแล้วแต่กรณี 

 

2. การปฏิบัติงานในการพิจารณา อุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การกันเงินโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

กรณีโครงการที่มีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา โดยขณะนี้รอให้กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบต่อไป 

การกันเงินโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ด าเนินการกันเงินได ้ดังนี ้

- กรณีเงินงบประมาณ ด าเนินการขอกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน  
ในข้อ 59 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่าย 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2564 กระทรวงการคลัง
ยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

- กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2563 ถ้าด าเนินการ 
ถึงข้ันตอนการออกประกาศเชิญชวน หรือมีหนังสือเชิญชวนและบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว สามารถกันเงินได้ 

ขอให้ท้องถ่ินจังหวัดได้สร้างความเข้าใจในเรือ่งดังกล่าวใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทราบด้วย 

 



๕ 

 ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหต ุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง 
(นายสันติธร  ยิ้มละมัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 .  ประกาศคณะกรรมกา ร เ งิ นทุนส่ ง เ สริ มกิ จก าร เทศบาล  
เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาท่ีกู้เงิน 
เ พ่ือด า เ นินกิ จการ อ่ืนกับเ งินทุนส่ ง เสริ มกิ จการ เทศบาล ท่ีมี 
ความประสงค์จะขอพักช าระหน้ีต้นเงินกู้ ส าหรับสัญญากู้เงินท่ีมี
ระยะเวลาการช าระหน้ี 10 ปี ในสถานการณ์โควิด – 19 

1. ส าหรับเทศบาลและเมืองพัทยาท่ีไม่เคยขอพักช าระหน้ี 
ต้นเงินกู้ (สามารถขอพักช าระหน้ีต้นเงินกู้ได้ ดังน้ี) 

- ขอพักช าระหนี้ต้นเงินกู้ 2 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2565) 
โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ออกไปอีก 2 ปี 

- ขอพักช าระหนี้ต้นเงินกู้ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564 หรือ 
2565) โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ออกไปอีก 1 ปี 

2. ส าหรับเทศบาลและเมืองพัทยาท่ีได้รับอนุมัติให้พักช าระ
หน้ีต้นเงินกู้ ปี 2563 – 2564 แล้ว 

2.1 ส าหรับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ได้รับอนุมัติให้พักช าระหนี้
ต้นเงินกู้ในปีงบประมาณ 2563 แล้ว สามารถขอพักช าระหนี้ได้ ดังนี้ 

- ขอพักช าระเงินหนี้ต้นเงินกู้ 2 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 
2565) โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ออกไปอีก 2 ปี 

- ขอพักช าระหนี้ต้นเงินกู้ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564 หรือ 
2565) โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ออกไปอีก 1 ปี 

2.2 ส าหรับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ได้รับอนุมัติให้พักช าระหนี้
ต้นเงินกู้ในปีงบประมาณ 2563 – 2564 แล้ว สามารถขอพักช าระหนี้
ต้นเงินกู้ได้ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2565) โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี้ 
ออกไปอีก 1 ปี 

มาตรการพักช าระหนี้ต้นเงินกู้ระยะเวลา 2 ปี (ปีงบประมาณ 
2564 – 2565) โดยแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งยื่นเอกสารและ 
แบบการขอพักช าระหนี้ต้นเงินถึงส านักงานเงินทุนฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง  
23 กันยายน 2564 หากเกินก าหนดจะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 
4. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งใหม่ กรณีการพ้น
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากค าวินิจฉัย 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
นายอ าเภอ 

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การด าเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่ในต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน กรณีพ้นจากต าแหน่งจากค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ
แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะต้องด าเนินการ
ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
และส่งข้อมูลให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน ามาจัดท าเป็นภาพรวมระดับประเทศต่อไป 



๖ 

 ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหต ุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง 
(นายสันติธร  ยิ้มละมัย) 
 
 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับ ITA 
ผลการประเมิน ITA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้

คะแนนร้ อยละ  93 .91  จึ ง ขอบ คุณทุ กฝ่ ายทั้ ง ส่ วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค ในการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน 

แตอ่ย่างไรก็ตาม ขอให้จังหวัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 
20 ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA  
มากยิ่งข้ึน รวมทั้งจังหวัดที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  

ได้มติให้ท้องถ่ินจังหวัดที่เกิดเหตุเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือการกล่าวโทษ
เกี่ยวกับความผิดในการสอบแข่งขันและสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  
โดยสามารถมอบอ านาจให้ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วย 
ความรวดเร็ว 

ขอให้ท้องถ่ินจังหวัดสร้างความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน กรณีการโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถ่ินในต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถ่ินในต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารคือ เมื่อได้ด าเนินการสรรหาแล้วไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือ 
มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่เรียกใช้ครบทั้งบัญชี ซึ่งสามารถด าเนินการ
โอนย้ายได้ตามแนวทางซักซ้อมที่แจ้งไป 

 
สรปุประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

วันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

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

1. การติดตามงบประมาณ  
          การติดตามงบประมาณคงค้าง ปี 2563 งบกลาง ในภาพรวม
เป็นโครงการส าหรับการแก้ ไขปัญหาภัยแล้งและการกัก เก็บน้ า  
จ านวน 4 ,888 โครงการ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 
4,421 โครงการ มีโครงการส่งคืนจ านวน 367 โครงการ และอยู่ระหว่าง
ด าเนิน จ านวน 100 โครงการ นอกจากนี้ โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  
มีจ านวน 127 โครงการ อยู่ ร ะห ว่างด า เนินการ 2  โคร งการ  
ขอให้ท้อง ถ่ินจังหวัดตรวจสอบและติดตามโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 

ขอให้ท้อง ถ่ินจั งห วัดก า ชับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
ในส่วนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการส าคัญ  
ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 

กรณีเงินเหลือจ่าย เช่น เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน  
เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ขอให้ เร่งรัดส่งคืน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน เพื่อน ามาพิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานราก วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันก่อน 
สิ้นปีงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ จึงขอให้ท้องถ่ิน
จังหวัดติดตามและเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ หากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
จะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบต่อไป 

 

2. การส ารวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายชุมชน 
การส ารวจข้อมูลผู้ติดเช้ือโควิด - 19 รายชุมชน มีจ านวนชุมชน

ทั้งหมด 6 ,700 ชุมชน ซึ่งมีจังหวัดที่ ไม่ ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเช้ือ 
โควิด - 19 รายชุมชน จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ พิจิตร 
มุกดาหาร ยโสธร และสิงห์บุรี ขอให้จังหวัดดังกล่าวเร่งตรวจสอบปัญหา
และรายงานข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าว
ด าเนินการต่อไป  

กรมการปกครองได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลในพื้นที่ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว โดยท้องถ่ินไม่ต้องส ารวจข้อมูลในพื้นที่ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวอีก ด้วยปัญหาความทับซ้อนระหว่างพื้นที่ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านกับชุมชน ส่งผลให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล  

 



๘ 

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

ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จึงได้แจ้งไปยังจังหวัดให้มี 
การส ารวจข้อมูลในพื้นที่ทับซ้อน เพื่อด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
ให้มีความถูกต้อง 

3. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก
กระทรวงศึกษาธิการว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 
อนุมัติให้ด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ช่ ว ง ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด  1 9 
ของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่ งครอบคลุมนัก เรียน นักศึกษา ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดบั
ประก าศนี ยบั ต ร วิชา ชีพ ข้ันสู ง  เพื่ อ ช่วย เหลื อบรร เทาปัญห า 
ความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในอัตรา 
คนละ 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน 

4. โครงการประกวดและมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย  
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 2563 

ขอช่ืนชมทุกจังหวัดที่ได้ด าเนินตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอย
และจังหวัดที่ได้น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในรูปแบบ New Normal ที่ถ่ายทอดให้
เห็นการท างานในระดับพื้นที่ ซึ่งภายในเดือนกันยายน 2564 จะมีการ
ประกาศรางวัลและโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัลให้แก่จังหวัดที่
ได้รับรางวัล ส่วนพิธีมอบรางวัลจะต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติตามมาตรการ 
ของ ศูนย์บริ ห ารสถานการณ์แพร่ ร ะบาดของโรคติด เ ช้ือ ไวรั ส 
โคโรนา 2019  

 
5. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

ผลการด าเนินการ ในการก าจัดผักตบชวาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 มีจ านวนกว่า 30 ตัน ซึ่ง การรายงาน 
ผลด าเนินการประจ าเดือนสิงหาคม 2564 มีจังหวัดที่รายงานผล
ด าเนินการมาแล้ว จ านวน 31 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ ได้รายงานผล
ด าเนินการ จ านวน 45 จังหวัด จึงขอเร่งรัดให้จังหวัดที่ไม่ได้รายงานผล
ด าเนินการรายงานผลให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและกรม
โยธาธิการและผังเมืองทราบ 

6. การประกวด Thailand Rabies Awards 2021 
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินได้ด า เนินการการประกวด 

Thailand Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อด าเนินการสรรหาและมอบรางวัล
ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการสร้างเขตปลอดโรค 



๙ 

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

พิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยท้องถ่ินจังหวัดได้ประสาน
ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 เขต  
จากจ านวนทั้งหมด 9 เขต ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2564 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ตรวจราชการกรมได้ด าเนินการติดตาม
เขตที่คัดเลือกไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ได้ด าเนินการประสานงานการประกวด 
Thailand Rabies Awards 2021 โดยคาดว่าโครงการการประกวด
ดังกล่าวจะด าเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2564 

สรปุประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 สรุปข้อสั่งการ   
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

วันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหต ุ
สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ราชกา รกรมส่ ง เ ส ริ ม 
การปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การติดตามข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกัน 
การแพร่ระบาดโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งให้จังหวัดส ารวจ
ข้อมูล ผลการด า เนินการ ขององ ค์กรปกครองส่วนท้ อง ถ่ิน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไวรัสติดเช้ือ 
โคโรนา 2019 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินการ ทั้งสิ้น 5,273 แห่ง ซึ่งสามารถจ าแนก 
ได้ดังนี้ 

- โรงพยาบาลสนาม 1,115 แห่ง 
- ศูนย์พักคอย 4,700 แห่ง  
- กักตัวที่บ้าน 11,642 ครัวเรือน จ านวน 45,359 คน 
- การจัดหาวัคซีน 4 ล้านกว่าโดส  
- การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม 

ศูนย์พักคอย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดให้ค าแนะน า
และสนับสนุนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย  

 

2. การบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในห้วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ท าให้เกิดขยะติดเช้ือจ านวนมาก ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการก าจดัขยะติดเช้ือ อาทิเช่น หน่วยงานรับก าจัดขยะ
ติดเช้ือไม่เพียงพอ ที่ทิ้งขยะ/ที่ก าจัดขยะไม่เพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
ให้มีแนวทางและมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือแล้ว 
รวมทั้งแนวทางและการจัดการขยะในศูนย์พักคอยหรือจุดต่าง ๆ 
หากการด าเนินการมีปัญหาประการใด ขอให้ปรึกษากับสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อมีแนวทางและมาตรการต่อไป 

3. มาตรการการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้สถานศึกษา
ในสังกัดและในก ากับกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน 
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลให้
โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
ออนไลน์เท่านั้น และเพื่อเป็นการลดภาระและความเดือดร้อนให้แก่
ผู้ปกครอง รัฐบาลจึงได้มีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ปกครอง
นักเรียน คนละ 2,000 บาท 

 



๑๑ 

 ประเด็น ข้อสั่งการ/รายละเอียด หมายเหต ุ
สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ราชกา รกรมส่ ง เ ส ริ ม 
การปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การจัดสรรงบประมาณชดเชยให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีได้รับการสนับสนุนมาตรการการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีบทบาทในการส่งเสริม 
และสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเงินสะสมเป็นจ านวนมาก 
ในการด าเนินการ อาทิเช่น การสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
โรงพยาบาลสนาม การสร้างศูนย์พักคอย การสนับสนุนยานพาหนะ
ในการรับ-ส่งผู้ติดเช้ือ เป็นต้น ด้วยการด าเนินการดังกล่าวส่งผล
กระทบต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงขอให้ 
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ที่จะจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านรายจ่ายประจ า 
โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะต่าง ๆ 

 

สรปุประเด็นโดย :  ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
                       ส านักงานเลขานุการกรม 
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

 


