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สรุปข้อสั่งการ  
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
---------------------------------------- 

 

ประเด็น รายละเอียด/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สรุปข้อสั่งการของอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 
 

      1. การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(LHR) เนื่องจากส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบ
ข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ปรากฏว่า        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคลาดเคลื่อน    
ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ทั้งนี้ ในการประชุม ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ให้ใช้ข้อมูลระบบ
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร ท้ อ ง ถิ่ น แ ห่ ง ช า ติ เ ป็ น ข้ อ มู ล ก ล า ง                    
ในการประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
        ส าหรับจังหวัดที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ/รับรองข้อมูล จ านวน 20 
จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส น่าน พระนครศรีอยุธยา พัทลุง ภูเก็ต มุกดาหาร 
ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี 
สุรินทร์ หนองบัวล าภู อ่างทอง อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี) 
ขอให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล     
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   

สน.บถ. 

     2. การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ขอให้จังหวัดด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทาง      
และแผนปฏิบัติการที่ก าหนด โดยให้ก าชับ ติดตาม บูรณาการการท างาน        
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น สร้างการรับรู้  สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนให้ประชาชน       
ในครัวเรือนคัดแยกขยะ เศษอาหาร หรือขยะเปียกในครัวเรือน ตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังด าเนินการไม่ครบถึง 80% 
จ านวน 11 จังหวัด (ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี พัทลุง 
ระยอง เพชรบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ นนทบุรี และสระแก้ว) ขอให้จังหวัด
เร่งด าเนินการต่อไป 

กสว. 
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ประเด็น รายละเอียด/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
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สรุปข้อสั่งการของอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

      3. การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ให้จังหวัด 
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมส าหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล   
และมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลกลงพ้ืนที่          
ตามครัวเรือนสนับสนุนกิจกรรมตามครัวเรือนต่อไป         
 

กสว. 

      4 .  ก า ร เ ต รี ย มค ว ามพร้ อ มสนั บสนุ น ก า รจั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้จังหวัดสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2566 ตามแผนการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป และซักซ้อม   
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2566 
ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดและส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้จัดท าเพจ    
“กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์      
องค์ ความรู้  ข้ อมูล  และข่ า วสาร เกี่ ยวกับการ เตรี ยมการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

กต. 

      5. การส่งเสริมโภชนาการของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ขอให้จังหวัดก าชับสถานศึกษาสังกัด     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4210 ลงวันที่ 19 
ธันวาคม 2565 เรื่อง ก าชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าอาหารกลางวัน ดังนี้  
       - จ านวนนักเรียน 1 – 40 คน  
         อัตราค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน 
       - จ านวนนักเรียน 41 – 100 คน  
         อัตราค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน 
       - จ านวนนักเรียน 101 – 120 คน  
         อัตราค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน 
       - จ านวนนักเรียน 121 คนข้ึนไป  
         อัตราค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน 
 

กศ. 

 

 



3 

 

ประเด็น รายละเอียด/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สรุปข้อสั่งการของอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

      6. “ร าวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแนวทาง
การบูรณาการกิจกรรม “ร าวงมหาดไทยเพ่ือคนไทย” ในการจัดการเรียนรู้       
ของสถานศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ านและสถานศึ กษาระดั บปฐมวั ยสั ง กั ด            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับชั้นให้สอดคล้องกับหลักสูตร   
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  และตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนา     
ศักยภาพเด็กไทยให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ รวมทั้งบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนภาคภูมิใจรักความเป็นไทย 
รักษา สืบสานและต่อยอดและน ามาปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 
        

กศ. 

 
 

      7. การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบ มท.  ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. . . . . เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอ
ขออนุมัติหลักการในการแก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ/ข้าราชการ และประชาชน    
ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  (ร่าง) ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยฯ ระหว่างวันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2566  
 

สน.บถ. 

       8. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (กรม) ขอให้จังหวัด 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เร่งรัดการด าเนินการ โดยจังหวัดที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ 
ดังนี้ 
        - วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น 
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี สุรินทร์ และหนองบัวล าภู 
        - วงเงินเกิน 500,000 บาท จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สงขลา 
พิจิตร นครราชสีมา สุรินทร์ หนองบัวล าภู และอุตรดิตถ์  

กยผ. 
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สรุปข้อสั่งการ 
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
---------------------------------------- 

 

ประเด็น รายละเอียด/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ 
(นายศิริพันธ์ ศรีกงพล)ี 
 

      1. การของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2567  ขอให้จังหวัดเร่ง
ด าเนินการทั้งการของบประมาณโดยตรง และการของบประมาณผ่านระบบ
ของจังหวัดและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะเป็นช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่านปีงบประมาณ จังหวัดจึงต้องมีการทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ของบประมาณเพ่ือป้องกันการตกหล่นหรือเกิดข้อผิดพลาด  

กยผ. 

 
 

      2. การแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยได้มีมติเห็นชอบในหลักการฯ จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบ
เงื่อนไขและเป้าหมายในกระบวนการจัดตั้งชุมชนขึ้นมาโดยละเอียด          
มีข้อสังเกต 2 ประเด็น ดังนี้  
          1) ก าหนดให้มีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลที่เห็นเป็นการสมควร
ให้ค านึงถึงความหนาแน่นของประชาชนประกอบด้วย  
         2) ก าหนดให้คณะกรรมการชุมชนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  
โดยให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลัง 

กพส. 

      3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การก าหนด Clusters ขยะมูลฝอยที่เสนอเข้ามาไม่เป็นไปตามรูปแบบและ
เงื่อนไขที่ก าหนด โดยหลักการของ Clusters ขยะมูลฝอยต้องบูรณาการ  
ให้เกิดประสิทธิภาพและให้ท าได้จริงในทางปฏิบัติ และต้องสามารถ      
เชิญชวนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนได้   

กสว. 

      4. การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด  ขอให้
จังหวัดบูรณาการภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อความรู้แก่ประชาชน       
คู่สมรส และหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด ตั้งแต่
เริ่มตั้งครรภ์  ขณะตั้งครรภ์  ตลอดจนเกิดเป็นทารก  โดยกรมส่งเสริม          
การปกครองท้องถิ่นได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด ตั้งเป้าหมายในการลด
อัตราการคลอดก่อนก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 50 และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกร้อยละ 50 จากอัตราคลอดก่อนก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

กสธ. 
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ประเด็น รายละเอียด/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ 
(นายสุรพล เจริญภูมิ) 
 

      1. การติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น ขอให้
ส านัก/กอง และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น เร่งรัดด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    
ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

ส านัก/กอง 
สถจ. 

      2. การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งต าแหน่งว่างให้
ด าเนินการสรรหาแล้ว ปรากฏว่า  
          1) ก.กลาง ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 
          2) ก.กลาง มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้ง
บัญชีแล้ว 
          3) ก.กลาง ยังไม่ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครสรรหา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการสรรหาสายงานผู้บริหารได้ 
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดที่มีข้อสงสัยให้สอบถามมาที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

สน.บถ. 

      3. การประเมินคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอ าเภอ
ดีเด่น ขณะนี้ยังเหลืออีก 9 จังหวัด ที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อท้องถิ่นอ าเภอดีเด่น 
ขอให้จังหวัดด าเนินการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อเพ่ือเข้ารับการประเมิน 

กปต. 

      4. มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นก าหนดประชุม
กลุ่มย่อยเ พ่ือป้องกันการทุจริตค่าอาหารกลางวันและเ พ่ือซักซ้อม           
ให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยให้สถานศึกษาพิจารณาระบบแนะน าส ารับ
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) 
มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดอาหารกลางวัน     
ที่มีคุณภาพ และช่วยป้องกันการทุจริตค่าอาหารกลางวันได้ 

กศ. 

 
 
 
 
 


