


รายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 5/ 2550 

วันศุกรท่ี 12 ตุลาคม  2550  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 (อาคาร 5 ชั้น 5) 

ผูมาประชุม 
 1. นายสมพร    ใชบางยาง  อสถ. 
 2. นายวัลลภ  พร้ิงพงษ  ร.อสถ. 
 3. นายวสนัต  วรรณวโรทร  ร.อสถ. 

3. นายเขต  สวัสดิภาพ  ผชช. 
4. นายอมร  เลาหมนตร ี  ผชช. 

              5. นายวิจารณ  กุลชนะรัตน  ผอ.สน.พส. 
              6. นายสุรพล  วาณิชเสน ี  ผอ.สพบ. 

7. นายพษิณ ุ  พรหมจารีย  ผอ.สน.บค. 
8. นายอํานวย  ตั้งเจรญิชัย  ผช.ผอ.ศอ.บต. สถ. 
9. นายสุรสิทธิ์  สุวรรณโกตา  ผอ.สน.ปส. 
8. นายบุญสืบ  แชมชอย  ผอ.สน.พร. 
10. นายวิรัตน    ทํานุราศรี  ผอ.สน.สส. 
11. นายศรีพงศ  บุตรงามดี  ผอ.สน.ปศ. 
12. นายวนัชัย  จันทรพร  ผอ.สน.กร. 

 13. น.ส.อัจฉรา  วงษเอก   ผอ.สน.มท. 
14. น.ส.อนงค  โตโพธิ์ไทย  ผต.สถ. 
15. นายศุภโชค  เลาหะพนัธ  ผต.สถ. 
16. นายรังสรรค  เอี่ยมบุตรลบ  ผต.สถ. 
17. นายวรพจน  เอี่ยมรักษา  ผต.สถ. 

              19. นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ล.สถ. 
20. นายธงชัย  กิตติคุณานนท  ผอ.กค. 
21. นายนกิร  สุกใส    ผอ.กจ. 

             22. นางชฎารักษ   แกวสีปลาด  ผอ.ตบ.   
23. นายธนิศร  วงศปยะสถิตย  ผอ.ศส. 
24. นางประภสัสร ศิริแสงชัยกุล  หน.นตภ. 
25. นายชานน  วาสิกศิริ   หน.ก.พร. 
27. นางรุงรัชนี  รุงมณี   ผอ.สผง. สน.พส. 
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28. นายศิริชัย  มานะชัย  ผอ.สตป. สน.พส. 
28. นายวรพฒัน  พงศบุตร  ผอ.สจง.  สน.คท. 
29. นายสกล  ลีโนทัย   ผอ.สคร. สน.คท. 
29. นายพีระพงษ  มีขันทอง  ผอ.สบส. สน.คท. 
30. นางลักขณา  ปสนานนท                       ผอ.สพช. สน.คท.      
31. นายศิริวัฒน  บุปผาเจริญ  ผอ.สมบ. สน.บค. 

 32. นายสมศักดิ์  พนากิจสวุรรณ  ผอ.สสบ. สน.บค. 
 33. นายธานินทร  ร้ิวธงชัย   ผอ.สบศ. สน.บค. 
 34. พ.จ.อ.ชนนิทร ราชมณี   ผอ.สบม. สน.บค.  
 36. นายประพนัธ สุวรรณ                ผอ.สบล.   สน.บค. 
 37. นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน  ผอ.สกบ.   สน.บค. 
 38. นายเลอสรร  เทพชวย   ผอ.สคด. สน.กร. 
 39. นายสญัจิต  พวงนาค  ผอ.สวก. สน.กร. 
 40. นายบรเมศร  ธีระคําศรี  ผอ.สกร. สน.กร. 
 40. นายมน ู  โชติเสน   ผอ.สรท. สน.กร. 

41. นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ  ผอ.สพถ. สน.สส. 
42. นายชัยพัฒน  ไชยสวัสดิ ์  ผอ.สสร. สน.สส. 
43. นางวภิา  ธูสรานนท  ผอ.สพร. สน.พร. 

 44. นายอภิชาติ  สุทธิสอาด  ผอ.สลต. สน.พร. 
 45. นายดษุฎ ี  สุวัฒวิตยากร  ผอ.สกถ. สน.พร. 

45. นางราตรี  รัตนไชย  ผอ.สมถ. สน.มท. 
 47. นางยิษฐา  แววศรี   ผอ.สศน. สน.ปศ. 
 48. นายอภิสิทธิ์  วรรณตุง  ผอ.สวช. สพบ. 
 49. นายชลธี  ยังตรง   ผอ.สนฝ. สพบ. 

49. นายศักดิ์ชัย   เผือกศิริวิบูลย  ผอ.ศบฝ. สพบ. 
50. วาที่ ร.ต.สมศักดิ ์ เกษมวัฒนา  ทองถ่ินจังหวดักาญจนบุรี 

 51. นายรัติพล  เรืองสิทธิ์  ทองถ่ินจังหวดัจันทบุรี 
 52. นายสมศักดิ์  กูเกยีรติกาญจน  ทองถ่ินจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 53. นายพรพจน  บัณฑิตยารักษ  ทองถ่ินจังหวดัชลบุรี 
 54. นายพรศักดิ์  เสียงสมบัติ  ทองถ่ินจังหวดัชัยนาท 
 55. นายทรงวฒุิ  จันทรผองศรี  ทองถ่ินจังหวดัตราด 
 56. นายณวัฒน  โตศักดิ ์   ทองถ่ินจังหวดันครนายก 
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 57. นายพุทธดาํรงค คุณารักษ  ทองถ่ินจังหวดันครปฐม 
 58. นายวรเทพ  วิโรจนพันธ  ทองถ่ินจังหวดันครสวรรค 
 59. นายสันต ิ  ผินเจริญ   ทองถ่ินจังหวดันนทบุรี 
 60. นายฉัตรชยั  คุมสติ   ทองถ่ินจังหวดัปทุมธาน ี
 61. นายรณรงค  ศิริพันธ   ทองถ่ินจังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 62. นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  ทองถ่ินจังหวดัปราจีนบุรี 
 63. นายประจกัษ  ทักษณา   ทองถ่ินจังหวดัพระนครศรอียุธยา 
 64. นายประเสริฐ มุยแกว   ทองถ่ินจังหวดัพิจิตร 
 65. นายสุรินทร  ธีรจามรนันท  ทองถ่ินจังหวดัเพชรบุรี 
 66. นายณัชธนนท สุรัตนชัยการ  ทองถ่ินจังหวดัระยอง 
 67. นายดนัย  ยอดนิล   ทองถ่ินจังหวดักําแพงเพชร 
 68. นายเอกชยั  แยมพนิิจ  ทองถ่ินจังหวดัเชียงราย 
 69. นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย  ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
 70. นายสงกรานต ไมยวงศ   ทองถ่ินจังหวดัตาก 
 71. นายชัยเดช  ฝายนันชัย  ทองถ่ินจังหวดันาน 
 72. นายเลือดไทย วงศใหญ  ทองถ่ินจังหวดัพะเยา 
 73. นายจรัญ  พุมพวง   ทองถ่ินจังหวดัพิษณุโลก 
 74. นายประโดม  รัชเวทย   ทองถ่ินจงัหวดัเพชรบูรณ 
 75. นายยุทธนา  สายสิงหทอง  ทองถ่ินจังหวดัแพร 
 76. นายประดษิฐ  ทะยะมหา  ทองถ่ินจังหวดัแมฮองสอน 
 77. นายบุญทว ี  ฉิมพลีย   ทองถ่ินจังหวดัลําปาง 
 78. นายวนัชัย  เล็กประเสริฐ  ทองถ่ินจังหวดัสุโขทัย 
 79. นายสมบัต ิ  เฟองปรางค  ทองถ่ินจังหวดัอุตรดิตถ 
 80. นายเมธา  รุงฤทัยวัฒน  ทองถ่ินจังหวดัขอนแกน 
 81. นายสุชาต ิ  สบาย   ทองถ่ินจังหวดัชัยภมู ิ
 82. นายปญญา  มีธรรม   ทองถ่ินจังหวดันครพนม 
 83. นายชัยวัฒน  ช้ันโกสุม  ทองถ่ินจังหวดันครราชสีมา 
 84. นายอภิศกัดิ์  พฤกษชาต ิ  ทองถ่ินจังหวดับุรีรัมย 
 85. นายสรรเพชร พลอยสังวาลย  ทองถ่ินจังหวดัมหาสารคาม 
 86. นายพงษเทพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ทองถ่ินจังหวดัมุกดาหาร 
 87. นายประพฒัน หวลถนอม  ทองถ่ินจังหวดัยโสธร 
 88. นายโรจนพงษ แกนจันทน  ทองถ่ินจังหวดัรอยเอ็ด 
 89. นายผดุงศกัดิ ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  ทองถ่ินจังหวดัเลย 
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 90. นายประทปี  จุลวัฒฑะกะ  ทองถ่ินจังหวดัสกลนคร 
 91. นายนรชยั  ภาควรรธนะ  ทองถ่ินจังหวดัสุรินทร 
 92. นายสุวิทย  จันทรหวร  ทองถ่ินจังหวดัหนองคาย 
 93. นายทูนธรรม  แกวภิรมย  ทองถ่ินจังหวดัหนองบวัลําภ ู
 94. นายวรงค  คลังเงิน   ทองถ่ินจังหวดัอุดรธาน ี   
 95. นายอมร  วงศวรรณ  ทองถ่ินจังหวดักระบี ่
 96. นายพิชิต  ช่ืนจิตร   ทองถ่ินจังหวดัชุมพร 
 97. นายสุเทพ  มลสวัสดิ์  ทองถ่ินจังหวดัตรัง 
 99. นายสาธิต  กล่ินภักด ี  ทองถ่ินจังหวดันครศรีธรรมราช 
 99. นายธารินทร  พลายดวง  ทองถ่ินจังหวดันราธิวาส 
 100. นายชุมสาย  เทพลิบ   ทองถ่ินจังหวดัปตตาน ี
 101. นายราเชนทร ฤกษเกษม  ทองถ่ินจังหวดัพังงา 
 102. นายสรวชิญ  ไชยสวัสดิ ์  ทองถ่ินจังหวดัภูเก็ต 
 103. นายพงษศักดิ ์ ชนะสิทธิ์  ทองถ่ินจังหวดัพัทลุง 
 104. นายสมปราชญ จงจิต   ทองถ่ินจังหวดัยะลา 
 105. นายวิญญ  สิทธิเชนทร  ทองถ่ินจังหวดัสงขลา 
 106. นายวีรวฒัน  วุฒิสาร   ทองถ่ินจังหวดัสตูล 
 107. นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  ทองถ่ินจังหวดัสุราษฎรธานี 
 108. นายนเรศ  วงศาโรจน  ทองถ่ินจังหวดัราชบุรี 
 109. นายรุงโรจน รุงรัศมี   ทองถ่ินจังหวดัลพบุรี 
 110. นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย  ทองถ่ินจังหวดัสมุทรปราการ 
 111. นายอิศเรศ  ฐิติมานะกุล  ทองถ่ินจังหวดัสมุทรสงคราม 
 112. นายวีระศักดิ ์ ศรีโสภา   ทองถ่ินจังหวดัสมุทรสาคร 
 113. นายไพฑรูย  สมบูรณพงศ  ทองถ่ินจังหวดัสระแกว   
 114. นายพิเชษฐ  จันทรสง  ทองถ่ินจังหวดัสระบุรี 
 115. นายสุขเกษม สําราญปภัสสร  ทองถ่ินจังหวดัสิงหบุรี 
 116. นายเสถียรพงศ มากศิริ   ทองถ่ินจังหวดัสุพรรณบุรี 
 117. นายตอลาภ  เลขธรากร  ทองถ่ินจังหวดัอางทอง 
 118. นายนวิัฒน  ภาตะนันท  ทองถ่ินจังหวดัอุทัยธาน ี
 119. นายสมพงษ  ฎารานุท   ทองถ่ินจังหวดัอุบลราชธานี 
 120. นายวิทยา  ใจแกว   ทองถ่ินจังหวดัอํานาจเจริญ 
 121. นายธีรเนตร มโนธรรม  แทน ผอ.สวศ. สน.ปศ. 
 122. นายเอกโอสถ รักเอียด   แทน ผอ.สศน. สน.ปศ. 
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 123. นายธีระชัย  แสนภวูา  แทนทองถ่ินจงัหวัดกาฬสินธุ 
 124. นายจําลักษณ กันเพ็ชร   แทนทองถ่ินจงัหวัดศรษีะเกษ 
 125. นายเทยีนชัย วงศชา   แทนทองถ่ินจงัหวัดลําพนู 
 126. นายพิชัย  พิชญชยานนท  แทนทองถ่ินจงัหวัดระนอง 

ผูมารวมประชมุ  
              1. นายกิตติพงศ  ชูประสิทธิ์  กจ. 
  2. นายธีระ  พัฒนากูล  สล. 
              3. น.ส.เกษร  นุชนิยม   สล. 
              4. วาที่ ร.ต.สาธิต พรมเทศ   สล.  
 5. นางขวัญชนก  ชลีกรณชูวงศ  สล. 
              6. น.ส.จันจีรา   พรมงาม  สล. 
 7. นายกิติศกัดิ ์  สุดพิมศรี  สล. 

ผูตดิราชการ 
  1. นายธนา  ยันตรโกวิท  ผอ.สพถ. สน.พส. 
 2. นางวัฒนา  ไผสุรัตน  ผอ.สวช. สน.พส.   

3. นายศตพงษ  สุนทรารักษ  ผอ.สบอ. สพบ. 
4. นายประวิทย  เปรื่องการ  ผอ.สมอ. สน.บค. 
5. น.ส.สมรักษ  กิ่งรุงเพชร  ผอ.สสส. สน.สส. 
6. นายสุชาต ิ  สุขดี   ผอ.สมท. สน.มท. 

 
เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 
               กอนเขาสูการประชุมตามระเบียบวาระ อสถ. ประธานในการประชุมฯ มอบรางวัลตามโครงการ 
ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางของกรมสงเสริมการปกครอง  
ทองถ่ิน  ดังนี้ 
            (1) รางวัลชนะเลิศไดแกคําขวัญ  “ยึดมั่นคุณธรรม  เลิศลํ้าบริการ  งานโปรงใส  ใสใจ
ประชาชน”  ของ  น.ส.ศรีสุดา  ศุภเอม  (เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  2)  พนักงาน  อบต.ทัพหลวง                
อ.เมือง  จ.นครปฐม 
                         (2) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ไดแกคําขวัญ  “ยึดมั่นในศีลธรรม  นอมนําปรัชญาพอเพียง  
หลีกเลี่ยงการทุจริต  มีจิตใหบริการ  ทํางานอยางโปรงใส”  ของนางนิสา  พุมสุข  (เจาหนาที่จัดเก็บรายได  
ระดับ 1)  พนักงาน  อบต.พิกุล  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค 
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                        (3) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ไดแกคําขวัญ  “ระบบงานมาตรฐาน บริการโปรงใส  ทองถ่ิน
กาวไกล  ดวยปจจัยพอเพียง”  ของ  น.ส.กันทิมา  สรอยทอง (เจาพนกังานพัสดุ ระดับ  2) พนักงาน  อบต.          
ทับผ้ึง  อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
                                 ขอสั่งการของผูบริหาร มท. จากการประชุม มท. คร้ังท่ี 8 และ 9/2550 
                                 สล. ไดสรุปประเด็นขอส่ังการของผูบริหาร มท. จากการประชมุ มท. คร้ังที่ 8 และ 
9/2550 แจงเวยีนใหผูบริหารหนวยงานในสังกัด และทองถ่ินจังหวดัทุกจังหวัด ทราบแลว โดยมีประเด็นที่
สําคัญและเกี่ยวของกับ สถ. จํานวน 10 เร่ือง สรุปไดดังนี้  
                                       (1) การดูแลรักษาปาไม ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม ตามกระแสพระราชดํารสัฯ   
                                         สมเดจ็พระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินนีาถ ทรงมีพระราชดํารัส เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.  2550  พระราชทานแกคณะบุคคลทีเ่ขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 
2550  ณ   ศาลาดุสิดาลยั  สวนจิตรลดา โดยทรงหวงใยในการดูแลรักษาปาไม ทรัพยากรน้าํ และสิ่งแวดลอม  
                                          ในการนี้ มท. ไดมีหนังสือส่ังการใหทุกจังหวัดนอมนํากระแสพระราชดํารัสไปสูการปฏิบัติ  
ดังนี้  
                                            1) กําหนดไวเปนสวนหนึง่ของแผน/ยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวัด/กลุมจังหวัด โดยกําหนด 
แนวทางการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยาว  
                                         2) ประสานและบูรณาการความรวมมือกับทกุสวนราชการ หนวยงานในพื้นที่ อปท.             
ทุกระดับ พรอมทั้งกําหนดใหมีกจิกรรมเพือ่การอนุรักษและฟนฟูปาไม ทรัพยากรน้าํ และส่ิงแวดลอมในโอกาสวัน
สําคัญตางๆ นอกเหนือจากการจดักจิกรรมปกต ิ

3) ใหกวดขัน ติดตาม กํากบัดแูล และเรงรัดหนวยงานทีเ่กีย่วของใหดําเนนิการภายใต
กรอบของระเบียบ กฎหมาย และอํานาจหนาที่อยางเครงครัด ในการปองกนัและปราบปรามการกระทําความผดิ
เกีย่วกบัการบกุรุกทาํลายปาไม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมตางๆ  
                                 (2) การปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  
                                  ผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   เมื่อวันที่ 9 
ส.ค. 2550 สรุปไดวา มีแนวโนมการแพรระบาดรุนแรงในบางพื้นที่ ผลการปราบปรามสามารถจับกุมผูคารายใหญ
ไดหลายราย และมีการสั่งการใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการปองกัน เนนการเฝาระวัง               
จัดระเบียบสังคม บําบัด ฟนฟู โดยเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
                                        การบริหารงบประมาณยาเสพตดิของแตละจังหวัดมีผลการเบกิจายรวมประมาณรอยละ 
60  มี 49 จังหวัดทีย่ังมีผลการเบิกจายต่ํา ขอใหเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามแผนดวย  
                                        ขอให ศตส.ทุกระดับ (จังหวัด, อําเภอ/กิ่งอําเภอ / และ อปท.) ใหความสําคัญและ
เขมงวดการดาํเนินการตามแผนปฏิบัตกิารทกุดาน โดยขอใหกําหนดเรือ่งดังกลาวไวในการประชมุประจาํเดือน  
ทุกเดือน รวมถึงงบประมาณยาเสพตดิขอใหเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามแผน  
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                                    (3) การจัดหารถยนตดับเพลงิและอปุกรณกูภยัใหแกอําเภอใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตและ  
4 อําเภอในจงัหวัดสงขลาป 2551  
                                      ครม. อนุมัติในหลักการให มท. (ปภ.) ดําเนินการจัดหารถยนตดับเพลิงและอุปกรณ
กูภัยใหแกอําเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 37 อําเภอ ตามที่ 
มท. เสนอ โดยใหมีการบูรณาการรวมกับ กอ.รมน.และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนกองทัพบก กองทัพเรือ 
สตช. และ  อปท.ฯลฯ โดยใชจายจากงบประมาณรายจายป 2551 – 2552 (งบกลาง) ทั้งนี้ขอให ปภ. รีบ
ดําเนินการตามมติ ครม. ดังกลาว  
                                 (4) โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธ.ค.  2550                                                      
                                       ขอใหผวจ. และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดโครงการฯ  ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
และการจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรตฯิ ทกุกจิกรรมขอใหจดัใหสมพระเกยีรติ  
                                       ในการนี้ รมช.มท. (นายบัญญัติ  จันทนเสนะ) ไดเนนย้าํให ผวจ. ออกไปเรงรัดติดตาม  
โครงการดังกลาว และขอใหดําเนนิการจดักิจกรรมใหเปนไปอยางสมพระเกยีรต ิ 
                                 (5) งบประมาณรายจายประจําป 2551  
                                          สนช. ใหความเหน็ชอบแลว เมือ่วนัที่ 5 ก.ย.  50 ขณะนีอ้ยูระหวาง นําขึน้ทูลเกลาเพื่อลง
พระปรมาภไิธย โดย มท. ไดรับงบประมาณจํานวน 194,133 ลานบาท 
                                          ปมท. มีขอสังเกตเรื่องงบลงทนุนอย เมื่อเทยีบกับงบดําเนนิการและงบรายจายอืน่ ในป
ตอไปจะทําอยางไรในการเพิม่งบลงทนุใหมากขึน้ 
                                         คณะกรรมาธิการงบประมาณ สนช. จะไดรวบรวมและจัดสงขอสังเกตในเรื่องงบประมาณ  
ใหสวนราชการรับไปพจิารณาดําเนนิการ อาทิเชนเรื่องงบประมาณในการไปดงูานตางประเทศของ อปท. ฯลฯ   
                                    การบริหารงบประมาณใหยึดหลัก 4 ป โดยเครงครัดและเรงรัดการดําเนินการใหเปน 
ไปตามแผน  
                                 (6) การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 
                                           ขณะนี้มีฝนตกอยางตอเนื่องโดยเฉพาะหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ ขอให ผวจ. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนยเฉพาะกิจในการปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัยในทุกระดับ (จังหวัด , อําเภอ/กิ่งอําเภอ และ อปท.) ในการดําเนินการกอนเกิดภัย  การใหความ
ชวยเหลือและการฟนฟู ทั้งนี้ รมช.มท. (นายบัญญัติฯ) มีแนวคิดใหพิจารณาในเรื่องการจัดเวรยามในพื้นที่
เสี่ยงภัยตลอด 24 ช่ัวโมง   
                                 (7) ราง พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. .... และราง พ.ร.บ. ระเบยีบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ....  
                                       ราง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. .... ผาน สนช. ไปแลว เมื่อวันที่ 15 
ส.ค.  2550 ขณะนี้อยูระหวางการนําขึ้นทูลเกลาเพื่อลงพระปรมาภิไธย  โดยมีประเด็นสําคัญ อาทิเชน 
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                                              1) กําหนดใหสามารถมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนไดมากขึ้น 
                                              2) กําหนดใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณตอสํานัก
งบประมาณตามหลักเกณฑที่ ครม. กําหนดได 
                                              3) กําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ชัดเจนภายในเขตจังหวัด   
                                              4) กําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัด จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ และความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้น 
                                              5) กําหนดใหจังหวัดนอกเหนือจาก กทม. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
                                              6) กําหนดให ผวจ. มีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของ 
                                              7) กําหนดประเด็นอํานาจหนาที่ของอําเภอ ในการจัดทําบัญชีรายช่ือคณะบุคคล
ผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท 
                                            สําหรับราง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการฯ สนช.  ขอใหสวนราชการตางๆ ติดตามใหความสนใจ และพิจารณาเตรียมการในสวน
ที่เกี่ยวของ  
                                 (8) ราง พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ....   
               ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ก.ย.  2550  มีผลบังคับใชวันที่ 6 พ.ย.  
2550  สาระสําคัญคือกําหนดใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมภัยทุกดาน 
                                        โครงสรางระดับนโยบายมีคณะกรรมการฯ (กปภ.ช.) โดย นรม. หรือ ร.นรม.         
ที่ไดรับมอบหมายเปนประธานฯ  รมว.มท. และ ปมท. เปนรองประธานคนที่ 1 และ 2 ตามลําดับ และ อปภ. 
เปนกรรมการและเลขานุการ ในสวนของโครงสรางระดับปฏิบัติ มีผูบริหาร อปท. (ยกเวน นายก อบจ.) เปน
ผูอํานวยการฯ และปลัด อปท. เปนผูชวย ฯลฯ สําหรับรายละเอียด อปภ. จะนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  
                                 (9) รัฐธรรมนูญป 2550 
                                        ในกฎหมายรัฐธรรมนูญป 2550 มีบางมาตรามีผลบังคับใชทันทีและมีผลกระทบตอ 
อปท. เชน ม.283 ,284 ,287 ,289 ฯลฯ ที่ตองออกกฎหมายลูกภายใน 1 ป เชน ม.80(3) ,ม.288 (3) และออก
กฎหมายลูกภายใน 2 ป เชน ม. 282 , 283 284 ,284 วรรค 9 ,285 ,286 ,287  288 และ 290 ฯลฯ ขอให สถ. 
พิจารณาและศึกษาเรื่องดังกลาวใหดี 
                                         กรณีการกระทําอันมีลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินตาม              
ม. 284 วรรค 6 อยูระหวางการประสาน โดย สถ. จะแจงใหจังหวัด เพื่อแจง อปท  ทราบตอไป  
                                 (10) งานพิธีการตางๆ    
                                          งานรัฐพิธีตางๆ ที่มีการวางพานพุมดอกไม ขอใหใชพานพุมที่มีลักษณะถูกตอง 
(กรณีการใชพานพุมที่ปลายดานบนเปนฉัตร 9 ช้ัน ถือวาไมถูกตอง) ทั้งนี้ขอใหทุกหนวยงาน รวมถึง อปท. 
คํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมดังกลาวดวย  ทั้งนี้ขอใหตระหนักถึงความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย กรณีคํากราบบังคมทูล คําราชาศัพท ตางๆ ควรศึกษาไวดวย 
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                                 การมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ นรม. และ รมว.มท. แกผูบริหารระดับสูงของ 
มท. เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตําแหนง  สรุปไดดังนี ้

        1) ความมุงหมายหลักที่มาอยูที่นี้คือการสนับสนุนการเลือกตั้งใหเปนไปอยางโปรงใส 
เปนธรรม เพราะระบอบประชาธิปไตยของเราที่จะกาวตอไปขางหนาเปนเรื่องของพรรคการเมืองที่จะเขามาดูแล
บริหารชาติบานเมือง  แตในสวนสําคัญนั้นเปนเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง  กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงาน
ซ่ึงไดจัดการเลือกตั้งมาเปนเวลานาน มีความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญ และรูวาสิ่งใดควรปฏิบัติ ส่ิงใดพึงละ
เวนไมปฏิบัติ  ผมคิดวาการที่มาทําหนาที่ตรงนี้ จะไดมีโอกาสที่จะสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนไปอยางดีที่สุดเทาที่เราจะสามารถดําเนินการได  

        2) อยากเห็นการทํางานของขาราชการของเราที่เปนไปโดยมุงเนนในเรื่องของการทํา
หนาที่ตามนโยบายหลักๆ ที่ถือวาเปนเรื่องการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข”  เปนเรื่องที่มีความสําคัญ และทํา
อยางไรที่เราจะแกไขปญหาตางๆ ของพี่นองประชาชนใหมีความสงบ ใหมีความสุข ใหมีความรมเย็นนัน้ เปน
เร่ืองที่พวกเราทุกคนไดกระทํากันมาเปนเวลา 115 ป และหนาที่นี้ก็คงไมจบสิ้นแตจะตองทําไปโดยตลอด 
เร่ืองการดูแลใหพี่นองประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนเรื่องที่คิด
วาไมมีวันจบสิ้นเชนเดียวกัน 

        3) อีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไวคือ ในสวนของงานราชการ อยากใหเราไดทํางานกันดวย
ความสมัครสมาน มีความกลมเกลียว เปนเอกภาพ เพราะถาเราทํางานดวยความเปนเอกภาพ ทํางานดวยความ
กลมเกลียว มุงไปสูผลประโยชนของสวนรวมแลว โอกาสที่จะสัมฤทธิ์ผลจะเปนไปไดโดยงาย  

        4 )นโยบายสํ าคัญๆ  ในช วง รัฐบาลของผมและในช ว งของรั ฐมนตรี ว าก าร
กระทรวงมหาดไทย (นายอารีย วงศอารยะ) ที่ไดดําเนินการมาแลวขอใหทุกทานดําเนินการตอไปอยางเต็มที่ 
และเรื่องที่จําเปนตองเรงรัดดําเนินการคือการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ,การดําเนินงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การเรงรัดการใชจายงบประมาณ  , การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการ
จัดระเบียบสังคม ,การปองกันปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากสาธารณภัย ,การเลือกตั้ง และ
โครงการ อสพป.  

      ทั้งนี้ สน.พส. ไดแจงประเด็นที่เกี่ยวของกับ สถ. ใหสํานัก /กอง ดําเนินการแลว ดังนี้ 
        1) การขอความรวมมือ อปท. รณรงคใหประชาชนในทองถ่ินมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

โดยคาดหวังจะมีผูมาลงคะแนนเสียงมากกวา 70 % ขึ้นไป 
        2) การเรงรัดการจัดสรรงบประมาณตามโครงการอยูดีมีสุขใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

กําหนด พรอมทั้งผลักดันงบประมาณดังกลาวใหเขาถึงชุมชนและประชาชนใหมากที่สุด 
        3) การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาเมืองใหนาอยู โดยเนนให

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหมากที่สุด 
        4) การผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอยูดีมีสุข เพื่อใหประชาชนเกิด

ความเขาใจและยึดถือเปนแนวทางการดําเนินชีวติทั้งของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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        5) การผลักดันแนวนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม
อยางจริงจัง โดยมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการคุมเขมสถานประกอบการที่มอมเมาเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดที่มีสถานศึกษาตั้งอยูจํานวนมาก 

  มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัต ิ 
                               

ระเบียบวาระที่ 2 การมอบหมายการปฏบิัติงานของผูบริหาร สถ. 
                             การมอบหมายการปฏบิตัิงานของ อสถ. 
                                    (1) โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธ.ค.  2550   
                                      เนนย้ําใหประดับธง ตราสัญลักษณ พระบรมสาทิสลักษณ และชุมประตูเฉลิม               
พระเกียรติฯ ตลอดจนรณรงคใหประชาชนใสเสื้อเหลืองจนถึงสิ้นป เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และเปนสัญลักษณความสมานฉันทของคนในชาติ      
                                         จากการลงไปตรวจในพื้นที่โครงการบานทองถ่ินไทยฯ พบวาหลายแหงยังไมมี
ความเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยเฉพาะในสวนของการปรับปรุง / ซอมแซม ขอใหทองถ่ินจังหวัด และ
ทองถ่ินอําเภอ ตรวจสอบและแจงให อปท. ปรับปรุงเพิ่มเติม ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.  2550 และให
รายงานยอดจํานวนสุดทายให สถ. ทราบภายในวันที่ 15 พ.ย.  2550  
                                        ขอใหทองถ่ินจังหวัด ชวยรวบรวมขอมูล ภาพถาย เกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ              
สงให สถ. เพื่อประมวลจัดทําหนังสือที่ระลึกตอไป   
                                        ผอ.สน.สส. ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้มีจํานวนบานที่สรางเสร็จแลว 9,099 หลัง 
(ขอมูล  ณ  วันที่ 11 ต.ค.  2550) สําหรับการขอเลขประจําบานตามโครงการฯ ซ่ึงกอสรางแลวเสร็จหลังจาก
วันที่ 30 ก.ย.  2550 ไดประสานขอความรวมมือ ปค. ขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 พ.ย.  2550 แลว  
                                 (2) การเลอืกตัง้   
                                   การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในชวงปลายป  2550 ส่ิงที่ตองดําเนินการคือ ทําความเขาใจกับ 
อปท. ไมใหมีการซื้อสิทธิ ขายเสียง  ประชาสัมพันธใหประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด 
                                    ขอใหติดตามขาวสาร และความเคลื่อนไหวทางการเมืองชวงกอนการเลือกตั้งในพื้นที่ 
หากมีเหตุการณผิดปกติใหแจง สถ. ทราบดวย   
                              (3) งานพธีิการตางๆ  
                                      การจัดงานรัฐพิธี และพิธีการตางๆ ในสวนภูมภิาค ขอใหเนนย้ํา อปท. คํานึงถึงความ 
ถูกตองและเหมาะสมดวย  
                                (4) โครงการอยูดีมีสุข  
                                     เปนเรื่องของ ปค. ขอให สถ. สนับสนุนและใหความรวมมือโครงการฯ ตอไป  
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                                  (5) สภาองคกรชุมชน    
                                      เปนเรื่องสําคัญ ขอใหติดตามอยางใกลชิด และเปนโอกาสดีที่ มท. (พช.)   จะดําเนิน  
การเรื่องนี้ใหเปนรูปธรรม โดยประสานงานกับทองถ่ินในการดําเนินการตอไป  
                                  (6) แนวทางการทํางานของ สถ.  
                                  ยังคงดําเนินการตามยุทธศาสตรหลักเหมือนเดมิ  คือพัฒนาองคกรโดยใชหลักธรรมา 
ภิบาล ควบคูกับการพัฒนาคน ตั้งแตเร่ืองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษา  และการพัฒนาบุคลากรของ
ทองถิ่น แตจะเพิ่มความเขมขนและตอเนื่องขึ้น ท ั้งนี้จะปรับบทบาทของ สน.ปศ. ใหเพิ่มมากขึ้น (เนนการ
ทํางานเชิงวิชาการ)    
                                     สําหรับบทบาทของ สถ. ยังคงทําหนาที่เปนพี่เล้ียง  สนับสนุน  แนะนํา แกไขปญหา
ใหกับ อปท. โดยมี สถจ. , สถอ. เปนพี่เล้ียงในระดับพื้นที่ และ อปท. เปนหนวยปฏบิัตินําไปสูความสําเร็จ  
                                  (7) มาตรฐานการปฏิบตังิานของ สถจ.  
                                   ในป 2550 ไดมีการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา มี 10 จังหวัดที่อยูใน
เกณฑที่ดี , 56 จังหวดัอยูในเกณฑปกติ และ 9 จังหวัดที่ตกเกณฑ ซ่ึงจะไดแจงผลใหทราบตอไป ทั้งนี้จะนํา
ผลการประเมินป 2550 ไปเปรียบเทียบกบัป 2551 สําหรับการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของ สถอ. ได
มอบหมาย ก.พร. ดําเนินการตอไปแลว    
                                           ร.อสถ. (นายวสันตฯ)  ช้ีแจงเพิ่มเตมิวา จังหวัดทีผ่านเกณฑมาตรฐาน มีเพียง 33 จังหวดั  
เทานั้น ที่ผานเกณฑตวัช้ีวัดทัง้ 6 ดาน โดยตัง้ขอสังเกตในดานการวัดความพึงพอใจของลูกคา มี สถจ. ที่ไม
ผานเกณฑถึง 40 กวาจังหวดั 
                              (8) หลักประกันชีวิตขาราชการในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  และ 4 อําเภอในจังหวดั
สงขลา  
                                      เปนการดําเนนิการเพื่อเปนสวัสดกิารของขาราชการในพืน้ที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ในเบื้องตนจะทําใหเฉพาะตัวขาราชการ (ไมรวมครอบครัว) โดยจะเริ่มคุมครอง 
ตั้งแตวนัที่ 1 พ.ย.  2550 เปนตนไป ทั้งนีไ้ดมอบหมาย ผอ.กจ. ประสานรายละเอยีดกับตัวแทนประกัน ตอไป  
                             (9) งานที่ยังดําเนนิการไมแลวเสร็จของ สถ. 
                                       รมช.มท. (พล.ต.ท.ธีรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ) มีความเปนหวงกรณี สถ.  มีงานที่ยังดําเนิน 
การไมแลวเสร็จเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะเรื่องรองเรียน ขอใหเรงดําเนินการใหไดขอยุติโดยเรว็ตอไป 
                                       ร.อสถ. (นายวัลลภ  พร้ิงพงษ) ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้มีเร่ืองรองเรียนทีย่ังคางอยู
เกือบ 3,000 เร่ือง (อยูที่สวนกลางประมาณ 500 กวาเรื่อง และที่จังหวดั ประมาณ 2,000  กวาเรื่อง) ขอใหชวย
เรงรัดดําเนินการใหไดขอยุตโิดยเร็ว  ทั้งนีไ้ดขอใหแตละจังหวัดดําเนนิการใหไดอยางนอยเดือนละ 5 เร่ือง 
โดยใหพิจารณาเรื่องงายๆ ที่สามารถหาขอยุติไดกอน ทั้งนี้ ผอ.สน.กร. ช้ีแจงเพิ่มเติมวา จะมีหนังสอืซักซอม
แนวทางปฏิบัติในการดําเนนิการเรื่องนี้ตอไป  
 



 - 12 -

                               การมอบหมายการปฏบิัติงานของ ร.อสถ. (นายวัลลภ  พริ้งพงษ) 
                                 (1) งบประมาณรายจายประจําป  2551 
                                    ขอบคุณที่ไดชวยกันเรงรัดเบกิจายงบประมาณรายจายประจําป 2550  ใหเปนไปตาม
เปาหมาย  สําหรับงบประมาณรายจายประจําป  2551 มปีระเด็นทีน่าเปนหวง ดังนี ้
                                          1) กรณีเงินอุดหนุนทั่วไป (นม และอาหารกลางวัน) จะตองมีการประกาศใน                 
เทศบัญญัติ และขอบัญญัติ ใหเรียบรอยกอน จึงจะดําเนนิการสั่งซื้อส่ังจางได ทั้งนี้ขอใหเรงรัด อปท. ดําเนิน 
การตอไป  
                                          2) กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไดรับมากกวาเดิม  ประมาณ 20,000 ลานบาท             
โดยมติ ครม.  ไดกําหนดไววา กรณีเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ ตองกอหนี้ผูกพัน ใหได 70% ภายในวันที ่31 ม.ค.  
2551 และสิ้นปงบประมาณจะตองมยีอดการเบิกจายไมต่าํกวา  94 % โดยใหนําผลการเบิกจายของแตละสวน
ราชการมาเปนตัวช้ีวัดของ ก.พร. ดวย ทั้งนี้ไดมีความเปนหวงในเรื่องของโครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน ซ่ึงในปที่ผานๆ มามีผลการเบิกจายคอนขางต่ํา นอกจากนีย้ังรวมถึงโครงการกอสรางโรงเรียน และ
โครงการสิ่งแวดลอมตางๆ ดวย  
                                         ผอ.สน.สส. ช้ีแจงเพิ่มเติมเกีย่วกับแนวทางการดําเนินการโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน ดังนี ้
                                             1) ไดแจงบัญชีรายช่ือจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ไปแลว 37 จังหวัด ขอให
แจง อปท. ดําเนินการหาผูรับจางตอไป คาดวาภายในเดอืน ต.ค.  2550  จะจดัสรรไดครบทั้งประเทศ 
                                             2) อปท. ตองกอหนี้ผูกพนัโครงการฯ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 ธ.ค.  2550  
ทั้งนี้ไดประมวลรายละเอยีดแนวทางการดาํเนินโครงการฯ แจงเปนหนงัสือไปยังจังหวัดดวยแลว 

                                การมอบหมายการปฏบิัติงานของ ร.อสถ. (นายวสนัต  วรรณวโรทร) 
(1) ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

                                      มีการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาปฐมวัย ไปแลว                    
3 รุน โดยมีผูดแูลเด็ก เขาเรยีนหลักสูตรจํานวน 6,000 กวาคน ขณะนีก้าํลังเปดรับสมัครรุนที่ 4 ขอให สถจ. 
สํารวจและยืนยันรายชื่อให สถ. ภายในวันที่ 15 ต.ค.  2550 
                                        กรณีที่มีกลุมบุคคล และบริษัท หางราน ไดแอบอางกับ อปท. วา ผูใหญใน สถ.  
เปนผูสนับสนุนกลุมบุคคล บริษัท  หางราน  และขอให อปท. ส่ังซื้อส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ
การศึกษาจากกลุมตางๆ  ขอใหแจง อปท.  อยาหลงเชื่อเด็ดขาด โดย อปท. มีอิสระที่จะสั่งซื้อที่ไหนก็ได                 
ซ่ึงไดมีหนังสอืแจงเปนทางการไปแลว 

(2) การตอบขอหารือเร่ืองการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 
    ตั้งแตวันที่ 15 ต.ค.  2550 เปนตนไป  จะใหจังหวดัเปนผูดําเนินการตอบขอหารือเอง  

สวนกลางจะไมรับตอบขอหารือจาก อปท. โดยตรง ยกเวนกรณีมีปญหาใหจังหวัดทําหนังสือหารือมายังสวนกลาง 
 



 - 13 -

                                   (3) การเขาสูตําแหนงโดยมชิอบ  
                                         ปจจุบัน อบจ. มีปญหาเรื่องการเขาสูตําแหนงโดยมิชอบ โดยเฉพาะตําแหนงรอง
ปลัด อบจ. ซ่ึง ก.จ. ไดมีมติวา คนที่เขาสูตําแหนงโดยมิชอบใหกลับสู ตําแหนงเดิม โดยใหมีการกําหนด
ตําแหนงขึน้ใหม สําหรับกระบวนการที่ไมชอบนั้น ใหถือวามิชอบโดยวิธีการสอบเทานั้น ซ่ึงจะตองดําเนิน 
การใหถูกตอง  ทั้งนีจ้ะไดมีหนังสือแจงบุคลากรในสังกดั อบจ. มาชีแ้จงทาํความเขาใจในวนัที่ 17 ต.ค.  2550  
ตอไป 
                                    (4) ราง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 
                                          เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญป 2550 มีผลบังคับใชแลว  ทาํให ราง พ.ร.บ. 
ดังกลาว จะตองมีการปรับเปลี่ยนในหลายสวน หลังจากนั้นจะไดมกีารออกไปรับฟงความคิดเหน็ของ
ผูบริหาร ขาราชการ  อปท. แลวนํามาปรับปรุงเสนอ มท. ตอไป 

          มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัต ิ

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม สถ. คร้ังท่ี 4/2550  เม่ือวันจันทรท่ี 6 สิงหาคม  2550 

                    มติท่ีประชมุ รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
                               4.1 การดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอปุโภค บริโภคใหแกประชาชน (นําเสนอ
โดย ผอ.สน.สส.) 
                                   สถ. ไดตรวจสอบผลการดําเนินงานการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค  
บริโภคใหแกประชาชนของ  อปท. ปรากฏวา  มี อปท. หลายแหงไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว  แตได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันดวยความลาชา  และบางแหงไมมีความพรอมที่จะดาํเนินการตามที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ  ซ่ึงสงผลใหการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภคซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาลไมบรรลุวัตถุประสงค  ดังนั้น  เพื่อใหการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอปุโภค บริโภคใหแกประชาชน
เปนไปอยางสัมฤทธ์ิผล  จึงขอใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการในกรณีที่ อปท. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อกอสรางระบบประปา  ขยายเขตบริการประปา  หรือกอสรางถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)  แตยังมิได
ดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 
            1) เรงรัดให  อปท. กอหนี้ผูกพันโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
           2) กรณี  อปท. ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแตไมมีความพรอมที่จะดําเนินการ
ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไป
กอสรางระบบประปาหมูบานในหมูบานอื่นที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภคที่มีความ
พรอมที่จะดําเนินการ 
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         3) หากไมมีหมูบานขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภคในเขตจังหวดัหรือมีแตไมมีความพรอม    
ที่จะลงนามในสัญญาไดใหแจง  สถ. ทราบ  เพื่อที่จะไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปกอสราง
ระบบประปาในพื้นที่จังหวัดอื่นตอไป 
          4) มอบอํานาจตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2546   แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2547  และระเบยีบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2548  ให ผวจ.ปฏิบัติราชการ แทนใน
การพจิารณาอนุมัติให อปท. เพิ่มวงเงนิคากอสรางตามโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเกนิรอยละสบิ  
ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  โดยใชงบประมาณของ  อปท. สมทบ  ทั้งนี้ในการอนุมัติให
เพิ่มวงเงินคากอสรางดังกลาว  ขอใหพิจารณาความเหมาะสมของราคาคากอสรางใหเปนไปตามสภาพ
ขอเท็จจริงและราคาคาวัสดกุอสรางในพืน้ทีอ่ยางละเอยีดรอบคอบ  เพื่อมใิหมีการกาํหนดราคากลางในการ
จัดซื้อจัดจางสูงกวาที่ควรจะเปน 
                                      นอกจากนี้ขอใหทกุจังหวัดที่มีโครงการที่  อปท. ไดรับการจดัสรรงบประมาณในป  
2547 – 2550  และยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันโครงการ  เรงรัดให  อปท. รีบดาํเนินการกอหนี้ผูกพัน
โครงการและดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบานใหแลวเสร็จโดยเร็ว   สําหรับปงบประมาณ   2551  
สถ.  จะจัดสรรงบประมาณให  อปท.  ดําเนินการตามโครงการที่จังหวัดแจงยืนยันวามีความพรอมที่จะ
ดําเนินการทั้งในดานแหลงน้ํา  ระบบไฟฟา  และสถานที่ดําเนินการ  โดยไดมีหนังสือซักซอมแนวทาง
ดําเนินการ ทั้งนี้ใหจังหวัดกํากับดูแลให  อปท. ดําเนินการใหเปนไปตามมติ  ครม.  เมื่อวันที่ 18 กันยายน  
2550  กลาวคือ  ตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดอืนธันวาคม  2550  และเบิกจายงบประมาณใหทัน
ภายในปงบประมาณ 
                                     สําหรับโครงการที่  สถ.  ขอใหจังหวัดตรวจสอบความพรอมและจังหวัดยังมิได 
ยืนยนัวาพรอมหรือไม  เนื่องจากอยูในระหวางตรวจสอบขอมูลหรือรอคํายืนยนัจาก  อปท.  ขอใหจังหวดั    
เรงดําเนินการแลวแจง  สถ.  ทราบ  ภายในวันที่  19  ตุลาคม  2550  เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดสรร
งบประมาณ  พ.ศ.2551 และโครงการที่จังหวัดแจงวาไมมีความพรอมที่จะดาํเนินการใหจังหวัดแจง  อปท. 
เตรียมความพรอมในดานตางๆใหครบถวน  แลวแจงยืนยันขอมูลให  สถ. ทราบ  ภายในเดือน  เมษายน  
2551  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  ตอไป 

    มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                4.2 รายงานความกาวหนาโครงการ “บานทองถิ่นไทย  เทิดไทองคราชัน 80 พรรษา” 
(นําเสนอโดย ผอ.สน.สส.) 
                                       ขณะนี้มีจํานวนบานที่สรางเสร็จแลว 9,099 หลัง (ขอมูล  ณ  วันที่ 11 ต.ค.  2550) 
นอกจากนี้ไดมีหนังสือส่ังการไปยังจังหวดัใหดําเนนิการดังนี้  
                                        1) มอบหมายใหทองถ่ินอําเภอทุกอําเภอดําเนนิการตรวจสอบสภาพบานอยูอาศัยที่
เขารวม“โครงการบานทองถ่ินไทย  เทิดไทองคราชัน  80  พรรษา”  ของ อปท. ในพื้นที่วามีการกอสราง 
ซอมแซมบานอยูอาศัยแลวมสีภาพเหมาะสม สมพระเกียรติกับกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกยีรติสําหรับการ



 - 15 -

เขารวมโครงการหรือไม หากพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความเหมาะสม  ใหขอความรวมมือ อปท. ดําเนนิการแกไข
ปรับปรุงสภาพบานอยูอาศยัใหมีความเหมาะสม สมพระเกียรตกิับกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ  โดยดาํเนิน 
การแกไขปรับปรุงบานอยูอาศัยใหแลวเสรจ็ภายในวนัที่ 31 ตุลาคม 2550    
             2) มอบหมายใหทองถ่ินจังหวดัติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดและแจงยืนยนั                     
จํานวนบานทัง้หมดที่อยูในโครงการที่แทจริงและเปนจาํนวนสุดทายตามแบบรายงานสงถึง สถ. ภายในวันที่                     
15  พฤศจิกายน  2550   
                                       3) เนื่องจากการดาํเนินโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ อปท. จะไดมีโอกาสรวม
ดําเนินกิจกรรมเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงขอใหจงัหวัดไดเนนย้าํความ 
สําคัญกับ อปท. ไดพิจารณาดําเนินโครงการดังกลาวอยางรอบคอบและระมัดระวังเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย
ในดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ได 
              4) แจงให อปท. ดําเนนิการเรื่องปายสัญลักษณที่จะประดับไวหนาบานตามโครงการฯ 
โดยใหประกอบดวย ตราสัญลักษณฉลองพระชนมายุ  ๘๐  พรรษา ,ปายชื่อ ”โครงการบานทองถ่ินไทย               
เทิดไทองคราชัน  ๘๐  พรรษา”  และปายบานเลขที่ “๙๘๐๙”  
 สําหรับการขอเลขประจําบานตามโครงการซึ่งกอสรางเสร็จแลวหลังจากวันที่ 30 ก.ย.  
2550  นั้น  สถ. ไดขอความรวมมือสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อขยายเวลาไปจนถึงวนัที่ 30 พ.ย.  
2550 แลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                4.3 ระบบบัญชีคอมพวิเตอรของ อปท. (นําเสนอโดย ผอ.สพช.สน.คท.) 
                                                 สถ. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
ใหใชเงิน กูเพือ่ปรับโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ( SAL) จํานวน 91.6 ลานบาท  ประกอบดวย Software 
จํานวน 50 ลานบาท และ Hardware จํานวน 41.6 ลานบาท มาใชเพื่อดําเนินโครงการบันทึกบัญชีดวย
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยการดําเนินการที่ผานมาไดจัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เขาทดสอบระบบบัญชีคอมพิวเตอร ประมาณ 86 แหง สําหรับงานที่จะดาํเนินการตอไปมีดังนี ้
                          1) ฝกอบรมเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถบันทึกบัญชีดวย
ระบบคอมพิวเตอรได ใชระยะเวลาอบรม 2 ป ( พ.ศ. 2551 – 2552 ) รุนละ 90 แหง จํานวนผูเขารับการอบรม 
แหงละ 6 ตําแหนง  
                          2) เมื่ออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติแลว จะมีการฝกอบรมใหผูบริหารสามารถดูหนาจอ
ระบบคอมพิวเตอรได 

                                          มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
                            5.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือนส.ค. – ก.ย.  2550 
                                     ผูตรวจราชการ สถ. ไดเดนิทางไปตรวจราชการ เขต 1 - 19 ในเดือนส.ค.-  ก.ย.  2550                
มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมประเด็นสําคัญในการตรวจราชการ สรุปได  ดังนี ้
                           (1)โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ปงบประมาณ 2547 และ 2549 สวนมากได
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และเบิกจายเงินเรียบรอย สําหรับโครงการที่ยังไมแลวเสร็จที่ตรวจพบมีปญหา/
อุปสรรคคือการดําเนินการประกวดราคาและสอบราคา ดาํเนินการ 2 - 3 คร้ัง ยังหาตวัผูรับจางไมได , อปท. บางแหง  
ไมสามารถดําเนินการไดเพราะตองเปลี่ยนแปลงแกไขแบบใหเหมาะสมกับพื้นที่ และบางแหงมีผูรับจางใชเอกสาร
รับรองผลงานอันเปนเท็จมาประกอบการยืน่เสนอราคาจดัฃื้อ จัดจาง 
                                          (2) โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 80 พรรษา สวนมากอยูระหวางการกอสราง 
แลวเสร็จเปนบางสวน สําหรับสาเหตุที่ลาชาเนื่องจาก อปท. บางแหงดําเนินการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ และขอสนับสนุน 
แรงงานจากประชาชน และเนื่องจากเปนฤดูการทํานา การเพาะปลูก ทําใหขาดแรงงานสนับสนุน จึงทําใหการ
ดําเนินการไมเปนไปตามแผน เห็นควรเนนย้ําให สถจ./สถอ. ออกตรวจตดิตามโครงการนี้  เพื่อใหเกดิความเหมาะสม
ของการซอมแซม/กอสรางใหแลวเสรจ็ภายในกําหนด  และมีขอเสนอเกี่ยวกับโครงการคือควรมกีารกําหนดแนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีสงมอบบาน เพื่อใหมีความชัดเจนและเปนบรรทัดฐานเดี่ยวกนั ,ควรมีการจัดทําแผนปายตัวอยาง 
(ปายโครงการฯ) เพื่อให อปท. นําไปเปนแนวทางปฏิบัตใินการจดัทําแผนปาย  
                                       (3) การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. (CORE TEAM) โดยสวนมาก
ตรวจเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผน แตก็มีขอเสนอแนะบางประการ เพื่อใหมีการปรับปรุงการตรวจ
รับรองมาตรฐานฯ ในปตอๆ ไปควรมีการประชุมรับฟงความคิดเหน็ของทองถ่ินจังหวัดเพื่อนํามาเปนขอพิจารณา
ประกอบ นอกจากนี้ควรมีการนําแบบตรวจทั้งของ สน.มท. ในเรื่อง CORE TEAM มาบูรณาการรวมกับแบบตรวจ
ทาง ตบ. เพื่อจะไดไมเกิดความซ้ําซอนในการตรวจและมาตรการประหยัดพลังงาน ซ่ึงเปนหนึ่งในตัวช้ีวัดของการ
ตรวจรับรองมาตรฐานฯ ควรมีการรณรงคใหแตละบุคคลสรางจิตสํานกึในการประหยดัพลังงานมากกวาที่จะไปวัด
จากจํานวนยูนติการใชไฟฟา 
                                       (4) ติดตามดาํเนินงานตามโครงการตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพตดิ  ผลการตรวจตดิตามปรากฏวา 
อปท. ไดใหความรวมมือในการจัดตั้งงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และไดมีการตั้งศูนยฯ 
และกรรมการประจําศูนยครบทุกแหงแลว พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในหนวยงาน 

(5) เร่ืองอื่นๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552 จะมีผูบริหาร อบจ.และเทศบาลครบ 
วาระจํานวนมากและมแีนวโนมที่จะเกิดการเลียนแบบมากขึ้นใน 2 เร่ือง  ดังนี ้
            1) การเบิกตัดปงบประมาณรายจายกอนสิ้นปงบประมาณทุกหมวด ทุกประเภท                      
โดยดําเนินการขอยกเวนระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิเบิกจายเงินฯ โดยขออนุมัตจิาก ผวจ. 
(ตามที่ไดรับมอบอํานาจจาก ปมท.) ทําใหไมมีเงินตกเปนเงินสะสมและยังขอให ผวจ. มอบอํานาจตอใหนายกฯ                
มีอํานาจโอน แกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ขอเบิกตัดปไว ซ่ึงการดําเนินการดงักลาวไดกระทําเกินกวาคําสั่งที่
มท. กําหนด 
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                                   2) อบจ. บางแหงขอกูเงินจากธนาคารในวงเงนิที่สูงมาก และมีระยะเวลาการผอน 
ชําระ10 - 20 ป 
                                5.2 รายงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2551  (สน.พส.) 
                                5.3 การจัดสรรเงินภาษีใหแก อปท. ป 2550  (สน.คท.) 
                                5.4 รายงานผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิ่น  (สน.พร.) 

             มติท่ีประชุม      รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
                                6.1 เร่ืองขอหารือของทองถิ่นจังหวดั 
                                    (1) การใหเจาพนักงานปกครอง ซ่ึงสอบเปลี่ยนสายงานเปนนิติกรไดไปปฏิบตังิานที่กลุม
งานกฎหมายฯ ของ สถจ.  
                                          เนื่องจากมีเจาพนักงานปกครอง ซ่ึงสอบเปลี่ยนสายงานเปนนิติกรได ไมมาปฏิบัติ 
งานที่กลุมงานกฎหมายของ สถจ. ยังคงประจําอยูที่ สถอ. กรณีนี้ถือเปนอํานาจของจังหวัดในการเรียกเจาตัว
มาปฏิบัติหนาที่  โดยใหยึดผลประโยชนของ สถ. เปนหลัก   

        (2) กรณกีารเขาสูตําแหนงโดยมิชอบของ อบจ. จะตองมผีูรับผดิชอบหรือไม    
                                          ผูมีอํานาจในการดําเนินการแกปญหาดังกลาวคือ ก.จ. สําหรับ สถ. และ ก.กลาง ไมมี
อํานาจในการบังคับ เพยีงแตเปนผูวางกฎเกณฑเทานั้น กรณีดังกลาวตองให ก.จ. เปนผูดําเนินการ  โดยแตงตัง้  
คณะกรรมการสอบสวน ตอไป  

  (3) หลักเกณฑในการสรรหาผูบริหาร อปท. ใหม      
                                       การสรรหาผูบริหาร อบต. และเทศบาล (ยกเวน อบจ.) กรณีตําแหนงวางเดิมที่ให
สรรหาภายใน 90 วัน  ใหยกเลิก  และใหใชหลักเกณฑใหมคือสรรหา  ภายใน 60 วัน ถาเลยกําหนดยังไมดําเนินการ 
จะสงบุคคลในบัญชีไปใหกรณี สรรหาภายใน 60 วัน แลว แตยังไมไดตัวบุคคลที่จะมาดาํรงตําแหนง ภายใน 
150 วัน กจ็ะสงบุคคลในบัญชีไปใหเชนเดยีวกัน   
                                    (4) กรณีผูไดรับทุนการศึกษาหลักสูตร รปม. พนสภาพ 
                                          กรณีเสียชีวติไมตองชดใชทุน สําหรับกรณีพนสภาพอื่นๆ หรือลาออกตองชดใช
ทุนและคาปรบัตามสัญญารับทุน   
                               6.2 กฐินสามัคคี  ประจาํป  2550  (สล.) 
                                     สถ. กําหนดจัดทอดกฐินสามัคคี สถ.  ประจาํป  2550  ณ  วัดวงัโต อ.นาทวี จ.สงขลา  
ในวนัที่ 4 พ.ย.  2550  
                                  6.3 ธ.กรุงไทย นําเสนอบริการเพื่อการลงทุนกบักองทุนของ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน                     
กรุงไทย   
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เลิกประชุมเวลา  12.30  น.                 
                                                                                                                     นายกิติศกัดิ์  สุดพิมศรี 

                                                                                                                                        จนท.วผ. 4 
                                                                                                                                       ผูจดรายงานการประชุม
   

                                                                                                                                       
                                                                                                                                     นายสิธิชัย  จินดาหลวง 

                                                                                                                                     ล.สถ. 
                                                                                                                                  ผูตรวจรายงานการประชุม                    

                   
 

 
  
 
 
 
 
 
 


