


รายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 6/ 2550 

วันจันทรท่ี 17 ธันวาคม  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. 
 4. นายจรินทร  จักกะพาก  ร.อสถ. 
              5. นายสุรพล  วาณิชเสน ี  ผอ.สพบ. 

6. นายเขต  สวัสดิภาพ  ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานทองถ่ิน 
7. นายสกล  ลีโนทัย   ผอ.สน.คท. 
8. นายวิรัตน    ทํานุราศรี  ผชช. เฉพาะดานการคลงัทองถ่ิน 
9. นายนกิร  สุกใส    ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
10. นายบุญสืบ  แชมชอย  ผชช. เฉพาะดานพฒันาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาทองถิน่ 

11. นายสุรสิทธิ์  สุวรรณโกตา  ผอ.สน.ปส. 
12. นายวนัชัย  จันทรพร  ผอ.สน.กร. 

 13. น.ส.อัจฉรา  วงษเอก   ผอ.สน.มท. 
 14.  นายดษุฎ ี  สุวัฒวิตยากร  ผอ. สน.พร. 
 15.นายธนา  ยันตรโกวิท  ผอ. สน.สส.  

16. วาที่ ร.ต. ธานินทร ร้ิวธงชัย   ผอ.สน.ปศ. 
17. น.ส.อนงค  โตโพธิ์ไทย  ผต.สถ. 
18. นายรังสรรค  เอี่ยมบุตรลบ  ผต.สถ. 
19. นายวรพจน  เอี่ยมรักษา  ผต.สถ. 
20. นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ  ผต.สถ. 
21. นายพงศศกัดิ ์ ชนะสิทธิ์  ผต.สถ. 

             22. นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ล.สถ. 
             23. นายธงชัย  กิตติคุณานนท  ผอ.กค. 
             24.นายชลธี  ยังตรง   ผอ.กจ. 
             25. นางชฎารกัษ   แกวสีปลาด  ผอ.ตบ.   

26. นายธนิศร  วงศปยะสถิตย  ผอ.ศส. 
27. นางประภสัสร ศิริแสงชัยกุล  หน.นตภ. 
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28. นางสาวอโรชา นันทมนตร ี  หน.ก.พร. 
29. นางรุงรัชนี  รุงมณี   ผอ.สผง. สน.พส. 
30. นางวัฒนา  ไผสุรัตน  ผอ.สวท. สน.พส. 
31. นายศิริชัย  มานะชัย  ผอ.สตป. สน.พส. 
32. นายชานน  วาสิกศิริ   ผอ.สพถ. สน.พส. 
33. นางจิระพนัธ  บุญพระธรรม                   (แทน) ผอ.สจง. สน.คท. 
34. นายศุภโชค  เลาหะพนัธ  ผอ.สคร. สน.คท. 
35. นายพีระพงษ  มีขันทอง  ผอ.สบส. สน.คท. 
36. นางวรพรรณ  ใจยิ้ม   แทน ผอ.สพช.  สน.คท. 
37. นายศิริวัฒน  บุปผาเจริญ  ผอ.สมบ. สน.บค. 

 38. นายสมศักดิ์  พนากิจสวุรรณ  ผอ.สสบ. สน.บค. 
 39. นางยิษฐา  แววศรี   ผอ.สบศ. สน.บค. 
 40. พ.จ.อ.ชนนิทร ราชมณี   ผอ.สบม. สน.บค.  
 41. นายประพนัธ สุวรรณ                ผอ.สบล.   สน.บค. 
 42. นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน  ผอ.สกบ.   สน.บค. 
 43. นายเลอสรร  เทพชวย   ผอ.สคด. สน.กร. 
 44. นายสัญจิต  พวงนาค  ผอ.สวก. สน.กร. 
 45. นายมน ู  โชติเสน   ผอ.สรท. สน.กร. 

46. นายวีระศกัดิ ์ ศรีโสภา   ผอ.สพศ. สน.สส. 
47. นายชัยพัฒน  ไชยสวัสดิ ์  ผอ.สสร. สน.สส. 
48. นางวภิา  ธูสรานนท  ผอ.สพร. สน.พร. 

 49. นายอภิชาติ  สุทธิสอาด  ผอ.สลต. สน.พร. 
 50. นายยงยุทธ  สิงหธวัช  ผอ.สกถ. สน.พร. 

51. น.ส.สมรักษ  กิ่งรุงเพชร  ผอ.สผศ. สน.ปศ. 
52. นายวีระชาต ิ  ทศรัตน   ผอ.สศน. สน.ปศ. 
53. นายภเูบศร  จูละยานนท  ผอ.สวศ. สน.ปศ. 
54. นางราตรี  รัตนไชย  ผอ.สมถ. สน.มท. 
55. นายวัชรินทร  ปญญาประเสริฐ  ผอ.สบด. สน.มท. 
56. นายศตพงษ  สุนทรารักษ  ผอ.สบอ. สพบ. 
57. นายศักดิ์ชัย   เผือกศิริวิบูลย  ผอ.สนฝ. สพบ. 
58. นายอมร  กีรตสุินทร  ผอ.ศบฝ. สพบ. 
59. วาที่ ร.ต.สมศักดิ ์ เกษมวัฒนา  ทองถ่ินจังหวดักาญจนบุรี 

 60. นายบุญธรรม เทพพิชัย  แทนทองถ่ินจงัหวัดจันทบุรี 
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 61. นายสมศักดิ์  กูเกยีรติกาญจน  ทองถ่ินจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 62. นายพรพจน  บัณฑิตยารักษ  ทองถ่ินจังหวดัชลบุรี 
 63. นายพรศักดิ์  เสียงสมบัติ  ทองถ่ินจังหวดัชัยนาท 
 64. นายฉัตรชยั  คุมสติ   ทองถ่ินจังหวดัตราด 
 65. นายณวัฒน  โตศักดิ ์   ทองถ่ินจังหวดันครนายก 
 66. นายพุทธดาํรงค คุณารักษ  ทองถ่ินจังหวดันครปฐม 
 67. นายวรเทพ  วิโรจนพันธ  ทองถ่ินจังหวดันครสวรรค 
 68. นายอภิศกัดิ์  พฤกษชาต ิ  ทองถ่ินจังหวดันนทบุรี 
 69. นายจรัญ  พุมพวง   ทองถ่ินจังหวดัปทุมธาน ี
 70. นายรณรงค  ศิริพันธ   ทองถ่ินจังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 71. นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  ทองถ่ินจังหวดัปราจีนบุรี 
 72. นายรุงโรจน  รุงรัศมี   ทองถ่ินจังหวดัพระนครศรอียุธยา 
 73. นายประเสริฐ มุยแกว   ทองถ่ินจังหวดัพิจิตร 
 74. นายสุรินทร  ธีรจามรนันท  ทองถ่ินจังหวดัเพชรบุรี 
 75. นายทรงวฒุิ  จันทรผองศรี  ทองถ่ินจังหวดัระยอง 
 76. นายดนัย  ยอดนิล   ทองถ่ินจังหวดักําแพงเพชร 
 77. นายเอกชยั  แยมพนิิจ  ทองถ่ินจังหวดัเชียงราย 
 78. นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย  ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
 79. นายสงกรานต ไมยวงศ   ทองถ่ินจังหวดัตาก 
 80. นายชัยเดช  ฝายนันชัย  ทองถ่ินจังหวดันาน 
 81. นายเดชา  พิทยาเสนยี  แทนทองถ่ินจงัหวัดพะเยา 
 82. นายสมบัต ิ  เฟองปรางค  ทองถ่ินจังหวดัพิษณุโลก 
 83. นายประโดม  รัชเวทย   ทองถ่ินจังหวดัเพชรบูรณ 
 84. นายยุทธนา  สายสิงหทอง  ทองถ่ินจังหวดัแพร 
 85. นายประดษิฐ  ทะยะมหา  ทองถ่ินจังหวดัแมฮองสอน 
 86. นายบุญทว ี  ฉิมพลีย   ทองถ่ินจังหวดัลําปาง 
 87. นายสอุด ี  ภูมิบุตร   ทองถ่ินจังหวดัลําพูน 
 88. นายวนัชัย  เล็กประเสริฐ  ทองถ่ินจังหวดัสุโขทัย 
 89. นายณัชชนนท สุรัตนชัยการ  ทองถ่ินจังหวดัอุตรดิตถ 
 90. นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ์  ทองถ่ินจังหวดักาฬสินธุ 
 91. นายเมธา  รุงฤทัยวัฒน  ทองถ่ินจังหวดัขอนแกน 
 92. นายธนภมู ิ  ไชยประสิทธิ ์  แทนทองถ่ินจงัหวัดชยัภูม ิ
 93. นายปญญา  มีธรรม   ทองถ่ินจังหวดันครพนม 
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 94. นายชัยวัฒน  ช่ืนโกสุม  ทองถ่ินจังหวดันครราชสีมา 
 95. นายสันต ิ  ผินเจริญ   ทองถ่ินจังหวดับุรีรัมย 
 96. นายสรรเพชร พลอยสังวาลย  ทองถ่ินจังหวดัมหาสารคาม 
 97. นายพงษเทพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ทองถ่ินจังหวดัมุกดาหาร 
 98. นายประพฒัน หวลถนอม  ทองถ่ินจังหวดัยโสธร 
 99. นายโรจนพงษ แกนจันทน  ทองถ่ินจังหวดัรอยเอ็ด 
 100. นายผดุงศักดิ ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  ทองถ่ินจังหวดัเลย 
 101 นายภคภมูิ  บุตรโพธิ์  ทองถ่ินจังหวดัศรีษะเกษ 
 102 นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ  ทองถ่ินจังหวดัสกลนคร 
 103. นายนรชยั  ภาควรรธนะ  ทองถ่ินจังหวดัสุรินทร 
 104. นายสุวิทย  จันทรหวร  ทองถ่ินจังหวดัหนองคาย 
 105. นายนรธปิ  วงศชาลี   แทนทองถ่ินจงัหวัดหนองบวัลําภ ู
 106. นายวรงค  คลังเงิน   ทองถ่ินจังหวดัอุดรธาน ี
 107. นายสมพงษ  ฎาราณุท  ทองถ่ินจังหวดัอุบลราชธานี 
 108. นายวิทยา  ใจแกว   ทองถ่ินจังหวดัอํานาจเจริญ   
 109. นายสาโรจน ไชยมาตร  แทนทองถ่ินจงัหวัดกระบี ่
 110. นายพิชิต  ช่ืนจิตร   ทองถ่ินจังหวดัชุมพร 
 111. นายสุเทพ  มลสวัสดิ์  ทองถ่ินจังหวดัตรัง 
 112. นายสุพจน  จิตรเพ็ชร  แทนทองถ่ินจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 113. นายธารินทร พลายดวง  ทองถ่ินจังหวดันราธิวาส 
 114. นายชุมสาย  เทพลิบ   ทองถ่ินจังหวดัปตตาน ี
 115. นายราเชนทร ฤกษเกษม  ทองถ่ินจังหวดัพังงา 
 116. นายโชคชัย  คําแหง   ทองถ่ินจังหวดัพัทลุง 
 117. นายสรวชิญ  ไชยสวัสดิ ์  ทองถ่ินจังหวดัภูเก็ต 
 118. นายสมปราชญ จงจิต   ทองถ่ินจังหวดัยะลา 
 119. นายพิชัย  พิชนชยานนท  ทองถ่ินจังหวดัระนอง 
 120. นายวิญญ  สิทธิเชนทร  ทองถ่ินจังหวดัสงขลา 
 121. นายวีรวฒัน  วุฒิสาร   ทองถ่ินจังหวดัสตูล 
 122. นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  ทองถ่ินจังหวดัสุราษฎรธานี 
 123. นายเจริญชัย นพชาติสถิตย  ทองถ่ินจังหวดัราชบุรี 
 124. นายนวิัฒน  ภาตะนันท  ทองถ่ินจังหวดัลพบุรี 
 125. นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย  ทองถ่ินจังหวดัสมุทรปราการ 
 126. นายภูมิศร  จีนาวงศ   แทนทองถ่ินจงัหวัดสมุทรสงคราม 
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 127. นายอิศเรศ  ฐิติมานะกูล   ทองถ่ินจังหวดัสมุทรสาคร 
 128. นายสาธิต  ออนนอม  แทนทองถ่ินจงัหวัดสระแกว   
 129. นายพิเชษฐ  จันทรสง  ทองถ่ินจังหวดัสระบุรี 
 130. นายสุขเกษม สําราญประภัสสร ทองถ่ินจังหวดัสิงหบุรี 
 131. นายเสถียรพงศ มากศิริ   ทองถ่ินจังหวดัสุพรรณบุรี 
 132. นายตอลาภ  เลขธรากร  ทองถ่ินจังหวดัอางทอง 
 133. นายประจักษ ทักษณา   ทองถ่ินจังหวดัอุทัยธาน ี
  

ผูมารวมประชมุ  
              1. นายวิบูรณ  แววบัณฑิต  สน.สส. 
 2. นางณัฐกมล  เจริญพานิช  สน.มท. 
 3. นายกําพล  สุวรรณอําไพ  สน.ปส. 
 4. นางธนธรณ  วัฒนพพิัฒน  นตภ. 
 5. นายสุรพล  เจริญภูม ิ  สน.ปศ. 
 6. นายกฤษฏา  ปญญาอินทร  สน.บค. 
 7. น.ส.ชลดา  เอี่ยมวิศษิฏ  สน.คท. 
 8. นางจิรพัฒน   เธียรพานิช  กค. 
 9. น.ส.บานชื่น  วิจิตรกานวงษ  กค. 
 10. น.ส.อินทิรา  เจียรสุพัฒน  กค. 
 11. นายเอกโอสถ รักเอียด   สน.ปศ. 
             12. นายอดิเรก  อุนโอสถ  สล.  
             13. วาที่ ร.ต.สาธิต      พรมเทศ   สล. 
             14. นายเรืองยศ  ขานดํา   สล. 

ผูตดิราชการ 
 1.  นายพษิณ ุ  พรหมจารีย  ผอ.สน.บค. 
 2. นายอํานวย  ตั้งเจริญชัย  ผช.ผอ.ศอ.บต. สถ. 
 3. นายวนิชัย  อุยางกูร   ผอ.สน.พส. 
 4. นายศรีพงศ  บุตรงามดี  ผชช.เฉพาะดานการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น 

 5. นางลักขณา  ปสนานนท                       ผอ.สพช. สน.คท.      
 6. นายอภิสิทธิ์  วรรณตุง  ผอ.สวช. สพบ. 
 7. นายประวทิย  เปรื่องการ  ผอ.สมอ. สน.บค. 
 8. นายธีรพัฒน  คัชมาตย  ผอ.สสส. สน.สส. 
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9. นายบรเมศร  ธีระคําศรี  ผอ.สกร. สน.กร. 
10. นายสุชาต ิ  สุขดี   ผอ.สมท. สน.มท. 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 
               กอนเขาสูการประชุมตามระเบียบวาระ อสถ. ประธานในการประชุมฯ มอบประกาศนยีบัตรและ
มอบรางวัล  ดังนี้ 
           (1) มอบประกาศนยีบัตรแกทองถ่ินจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี  
                       (2) มอบรางวลัโครงการคัดเลือกหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานเปนแบบอยางเรื่องความ
ซ่ือสัตยสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
                       (3) มอบรางวลัในการถายทอดเปาหมายองคกรสูระดับบุคคลดีเดน ประจําป พ.ศ. 2550  

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
                            (1) ขอสัง่การของผูบริหาร มท.  จากการประชุม มท.  คร้ังท่ี 10 และ 11/2550 
                                  - ไดแจงใหทุกสํานกั/กอง  และทองถ่ินจังหวดัทุกจังหวดัทราบแลว ขอใหพจิารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป    

        มติท่ีประชุม รับทราบ    
ระเบียบวาระที่ 2 การมอบหมายการปฏบิัติงานของผูบริหาร สถ. 
                             (1) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
5 ธ.ค.  2550   
                                 - ขอบคุณที่ทุกฝายไดรวมกนัดําเนนิโครงการ “บานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน”            
จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี รวมตลอดทั้งกิจกรรมตางๆ เพื่อเฉลิมพระเกยีรติดวย ซ่ึงในอนาคตจะไดพิจารณา
นํามาดําเนนิการตอในวาระสําคัญๆ ตอไป สําหรับโครงการบานทองถ่ินไทยฯ ฝากใหทองถ่ินจังหวัดดแูล
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอยอดในเรื่องของการรักษาความสะอาดเรียบรอย ความประพฤติของ            
ผูที่ไดรับบานทองถ่ินไทย ตลอดจนการวางมาตรการปองกันการเซง/ขายตอบานทองถ่ินไทย  
                               (2) การตอบขอหารือ   
                                 - กําหนดเปนนโยบาย วาไมมีการตอบเปนหนังสือประทับตรา จะตองทาํเปนหนังสือ
ลงนามโดยผูบริหารระดับรอง อสถ. ขึ้นไป    
                             (3) จสท.  
                                  -  ไดมกีารปรับระบบการบริหารงานของสํานักงาน จสท. และการดําเนนิงานของ
สถานธนานุบาลไปมากแลว เพื่อใหบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ฝากใหทองถ่ินจังหวดัดแูลงานสถาน  
ธนานุบาลในเขตพื้นที่ของตนเองดวย และโดยเฉพาะในชวงเดือน เม.ย. (ปดเทอม) ซ่ึงเปนชวงที่มีความ
ตองการใชเงินทุนหมุนเวยีนสูง  ไดพิจารณาดําเนินการ จดัหาแหลงเงินกูดอกเบีย้ต่ําซึง่อยูในระหวางการ
ประสานกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ /พนักงานสวนทองถ่ิน เพือ่ใหกูในกรณดีังกลาวแลว  
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                                (4) กีฬานกัเรียน อปท. คร้ังท่ี 28  
                                    - เปนครั้งแรกที่รวม อปท. ทุกรูปแบบเขาดวยกันทั้ง อบจ. ,เทศบาล ,อบต. และ กทม. 
กําหนดจัดขึน้ระหวางวันที่ 17 – 25 ม.ค.  2551  ณ   จ.ระยอง  โดยมีนกักีฬาเขารวมประมาณ 10,000 คน 
                                    - กําหนดเปนนโยบาย เนนกีฬาสรางคน มากกวาผลแพชนะและคํานึงถึงความ
ประหยดัโดยเฉพาะในเรื่องของพิธีเปด – ปด ใหใชทรัพยากรที่มีอยู เชนอาจารย นกัเรียน ของทองถ่ิน  
                                (5) การจดัการศึกษาทองถิ่น    
                                    - ในป 2551 การจัดการศึกษาทองถ่ินจะเนนในเรือ่งลูกเสือ ยุวกาชาด เพิ่มมากขึ้น        

                                    มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัต ิ

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม สถ. คร้ังท่ี 5/2550  เม่ือวันศุกรท่ี 12 ตุลาคม  2550 

                    มติท่ีประชมุ รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
                             4.1 รางระเบียบ มท. วาดวยคณะกรรมการชุมชนของ อปท.  พ.ศ. .... (สน.พร.)  
                                 - ที่ประชุมรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในประเด็นของการกาํหนดคํานิยามคําวา “ชุมชน” ซ่ึงเห็นวาจะกอใหเกิดปญหาทําใหมีการจัดตั้ง
ชุมชนขึ้นเปนจํานวนมากเกินความจาํเปน อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมืองทองถ่ิน โดยมีขอสังเกต
ดังนี้ 
                                     1) การกําหนดนิยามของชุมชนตองมีความชัดเจน เชนควรมีการกาํหนด
จํานวนครัวเรือนและประชากรหรือพิจารณาตามขนาดพื้นที่ความหนาแนนของประชากร เปนตน 
                                     2) การวางระบบตรวจสอบที่รัดกุม อาทิ การจัดตั้งชุมชนเปนอาํนาจหนาที่
ฝายบริหาร และใหสภามีหนาที่ตรวจสอบ รับรอง เปนตน 
                                     3) การกําหนดอัตราคาตอบแทนไมเกิน 500 บาท เปนอัตราที่สูงเกินไปใหนํา
ปจจัยในเรื่องศักยภาพทางการคลังของ อปท. มาพิจารณาประกอบดวย  

  มติท่ีประชุม ให ผชช.เขตฯ  และ ผอ.สน.พร. รับขอสังเกตดังกลาวขางตน               
ไปพิจารณาปรับแกรางระเบยีบฯ ใหเกดิความสมบูรณตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
                            5.1 ขอความรวมมือรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอยางไมเปนทางการ (ผอ.สน.พร.) 
                                          - พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ. 2550              
ไดกําหนดใหมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ในวนัอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550  
                                     - บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชัน่ จํากดั ขอความรวมมอื สถ.ในการรายงานผล
คะแนนเลือกตัง้อยางไมเปนทางการกับโทรทัศนรวมการเฉพาะกจิในวนัที่ 23 ธันวาคม 2550  
                                       - ขอความรวมมือกบัทองถ่ินอําเภอทุกอําเภอ ปฏิบัติงานดังนี ้  
                                         (1) ชวงกอนวันเลือกตั้ง (ระหวางวันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2550)     
                                                         1)  แจงให อปท.(ทต., อบต.)ในพืน้ที่ทราบภารกิจ วตัถุประสงค ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน   
                                                  2)  ขอความรวมมือให อปท.(ทต.,อบต.) จดัหาอาสาสมัครแหงละอยางนอย 3                           
คน (อาจเพิ่มขึน้ไดอีกโดยพจิารณาจากจํานวนหนวยเลือกตัง้หรือระยะทาง ซ่ึงโดยเฉลีย่จะใหรับผิดชอบ คนละ
ประมาณ 3-5 หนวยเลือกตัง้ ) 
                                                  3)  จัดทํารายชื่อของอาสาสมัคร เบอรโทรศัพท และหนวยเลือกตั้งที่รับผิดชอบ                            
เพื่อความสะดวกในการตดิตามขอมูล แลวจดัทําแบบฟอรมจัดสงใหบริษัท เนชัน่ฯทางโทรสารหมายเลข 02-338-
3995 หรือ 02-338-3998  

     4) นดัหมายอาสาสมัครของเทศบาลและ อบต.ทกุคน ใหมาประชุมในวันที ่21 
ธันวาคม 2550 (กาํหนดเวลาและสถานที่ตามที่เหน็สมควร)    
                                            (2) วันที ่17 ธันวาคม 2550  

   1) ใหจัดเตรยีมความพรอมดานคอมพวิเตอร เพื่อทดสอบระบบ 
   2) โทรทัศนรวมการเฉพาะกจิแหงประเทศไทย(ทวีีพูล)จะทําการทดสอบโปรแกรม 

ระหวางเวลา     10.00 – 12.00 น. โดยใหทานเขาไปที่เวบ็ไซต www.tvelection.net กรอกชือ่และรหัสผานที่ไดรับ
จากเจาหนาที่ของบริษทั เนชัน่ฯ ลงไปที่ชอง username และ password เพือ่เขาสูระบบ   

   3) ใหทดลองคียคะแนนผานเว็บไซต หากมีปญหาใหติดตอศูนยประสานงาน  
หมายเลข 0-2338-3996-7 

(3) วันที ่21 ธันวาคม 2550  
    1) ใหจัดประชุมอาสาสมัครในพื้นที่ความรบัผิดชอบเพื่อช้ีแจงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
    2) ใหแจกจายคูมืออาสาสมคัรปฏิบัติงาน แบบฟอรม(ตารางกรอกคะแนน) เสื้อยดื 

ซิมโทรศัพทมอืถือ บัตรคลองคอและเงนิคาตอบแทนคนละ 100 บาท ใหกับอาสาสมัครในพื้นที่ทีด่แูล 
    3) ใหแจงหมายเลขโทรศัพทที่ใชรายงานผลคะแนนใหอาสาสมัครทราบทั้ง

หมายเลขของ สถ.อ.และหมายเลขของเจาหนาที่บริษทั เนชั่นฯทีป่ระจําอยูที่ศูนยอําเภอฯ 
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                                             (4) วนัที่ 23 ธันวาคม 2550 (วนัเลือกตั้ง) 
                       1)  ใหประจํา ณ สํานักงานทองถ่ินอําเภอ เพือ่ประสานงานรบัคะแนนจาก
เจาหนาที่อาสาสมัครของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทีป่ฏิบัติหนาที่ ณ หนวยเลือกตั้ง 
                        2)  จดคะแนนหรอืบันทึกขอมูลของแตละหนวยเลือกตั้งที่ไดจากอาสาสมัครผาน
ทางเว็บไซต www.tvelection.net โดยจะไดรับแจก username และ password เพื่อใชสําหรับเขาระบบเพื่อ
กรอกคะแนน 
                      3) ระยะเวลาการทํางาน วันที่ 23 ธันวาคม 2550 ตั้งแตเวลา 14.00 น - 20.00 น.   
(หรือการนับคะแนนเสร็จสิ้น) 

                                    มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                5.2 การจัดทําประกันชีวิตใหกับขาราชการในสงักดั สถ. ท่ีปฏิบตัิหนาท่ีในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแนภาคใต (ผอ.กจ.) 
                                       - อสถ. มีดําริใหจดัทําประกนัชวีิตใหกับขาราชการในสังกัดที่ปฏิบัติหนาทีใ่นพื้นที่
จังหวดัชายแดนภาคใต ประกอบดวย สถจ. ปตตานี, สถจ. ยะลา, สถจ. นราธิวาส, ศอ.บต. และ สถจ. สงขลา 
4 อําเภอที่มีการประกาศกฎอยัการศึก เพื่อเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
                                       - ผลการดําเนนิการที่ผานมา มีดังนี้ 
                 1) เชิญชวนเพื่อนขาราชการและบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผูมีจิตศรัทธารวมเปน
สวนหนึ่งในการแสดงออกถึงสายสัมพันธและการมีน้ําใจหวงหาอาทรที่มีตอกัน โดยการบริจาคเงินสมทบ
กองทุนประกนัชีวิต ซ่ึงปจจบุันไดรับเงินบริจาคเปนเงนิทั้งสิ้น 101,661 บาท 
                 2) จดัทําประกนัชวีิตโดยแจงใหขาราชการที่ปฏิบัติงานในพืน้ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 113 คนจัดสงใบสมัครให สถ. เพื่อรวบรวมสงใหกับบริษัท เอ.ไอ.เอ. สาขาประเทศไทย จํากัด 
สําหรับการจัดทําประกันชวีติกลุมแบบมีคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรายวันวันละ 400 บาท โดยเริ่มมีผล
คุมครองตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ที่ผานมา  
                                            3) สถ. ไดชําระคาเบี้ยประกันในเดือนแรกเปนเงิน 13,840 บาท ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหากจํานวนขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นทีด่ังกลาวเพิ่มหรือลดจํานวนลง  
      - ในการนี้ อสถ. ไดฝากใหขาราชการ สถ. รวมแสดงน้าํใจกับเพื่อนขาราชการ สถ.               
ที่ปฏิบัตงิานอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยอาจจดัทําในรูปของการออมวันละ 1 บาท ใส   “ กระบอก
น้ําใจ”  เมื่อครบ 2-3 เดือน กจ็ัดสงมาที่สวนกลาง เพื่อจะไดดําเนินการตอไป       

   มติท่ีประชุม รับทราบ    
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                               5.3 ขาราชการ สถ. ไดรับคัดเลือกใหเปนผูประพฤตตินชอบดวยความซื่อสัตยสจุริตของ 
มท. ประจําป 2550 (ผอ.กจ.) 
                                      - คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให มท. แจงหนวยงานในสังกดัคดัเลือกบุคคลที่สมควร
ไดรับการยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต ประจาํป 2550 กรมละ  1 คน                     
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด  โดย สถ. พิจารณาสงนายรังสรรค เอี่ยมบุตรลบ ผต.สถ.             
ให มท. พิจารณาคัดเลือก ซ่ึงคณะ กรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบ 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ประจําป 2550 ของ มท. ไดพิจารณาคัดเลือกใหนายรังสรรค เอี่ยมบุตรลบ เปนผู
ไดรับคัดเลือก  โดยกําหนดใหมีพิธีมอบโลเกียรตยิศให  เมือ่วนัที่ 1 ธ.ค.  2550 เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 
1 มท. โดยมี ปมท.  เปนประธานในพิธี 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                5.4 การมอบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชกิสวัสดิการ สถ. ประจําป 2550 
(ผอ.กจ.) 
                                      - อสถ. มีดาํริใหมอบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการ สถ. เพื่อ             
เปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด  
             - กค. ไดโอนเงินทุนการศึกษาเขาบญัชีนอกงบประมาณของ สถจ. เพื่อดําเนินการ
มอบทุนใหแกผูไดรับทุน จํานวน 144 คน รวมเปนเงนิ 457,500 บาท เรียบรอยแลวตัง้แตวนัที่ 20 พ.ย.  2550   
ที่ผานมา พรอมทั้งไดแจงให สถจ. ทราบการโอนเงินดังกลาวเรียบรอยแลว   
             - อสถ. ไดส่ังการใหมอบทุนใหกับผูไดรับทุนในสังกัดสวนกลางโดยเร็ว ซ่ึง กจ.  
ไดแจงใหผูไดรับทุนดังกลาวรับทุนโดยตรงไดที่ กค. ตัง้แตวนัจันทรที่ 3 ธ..ค.  2550 และขณะนี้ไดดําเนนิ 
การมอบทุนเสร็จเรียบรอยแลว  
             - สําหรับงานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
                1) อสถ. ไดโปรดมีบัญชาให กจ. ประกาศรับสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของ
บุตรสมาชิกสวัสดิการ สถ. ประจําป 2551 ซ่ึง สถ. จะไดแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
                2) อสถ. มีดําริใหมอบทุนสงเสริมการศึกษาแบบตอเนื่องตั้งแตระดับประถมศึกษา
ถึงระดับปริญญาตรีใหกับบตุรของขาราชการและลูกจางประจําที่รับเงนิเดือนและคาจางประจําในสังกัด สถ. 
จนกระทั่งเกษยีณอายุราชการและรับบําเหนจ็หรอืบํานาญ และขณะนี้ กจ. ไดเสนอรางระเบยีบและหลกัเกณฑ   
เกี่ยวกับการมอบทุนดังกลาวเพื่อ อสถ. โปรดพิจารณาเรียบรอยแลว 

       มติท่ีประชมุ      รับทราบ    
                              5.5 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบุบควบคุมภายใน ตามคํารับรองการ
ปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 (ผอ.ตบ.) 

                                    มติท่ีประชุม                 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
                                6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจาํเดอืนตุลาคม – พฤศจกิายน     
                                       2550  (สน.ปส.)   
                                6.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจาํป  2551  (สน.พส.) 
                                6.3 การมอบประกาศเกยีรติบัตรใหกบัสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ และสวนภูมภิาค ทีม่ีผล 
                                      การเบกิจายเงนิงบประมาณรายจายลงทุนดเีดน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550    
                                      (สน.พส.)     
                               6.4 วารสารทองถ่ินไทย (สล.)          

     มติท่ีประชุม  รับทราบ                      
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ  
                             7.1 การนาํเสนอ พ.ร.บ. ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.  2550  (ผูแทน ปภ.) 
 
 

เลิกประชุมเวลา  12.15  น.                 
                                                                                                                                         นายเรืองยศ  ขานดํา 

                                                                                                                                         จพง.ธก. 5 
                                                                                                                                      ผูจดรายงานการประชุม
   

                                                                                                                                       
                                                                                                                                  นายสิธิชัย  จินดาหลวง 

                                                                                                                                  ล.สถ. 
                                                                                                                                  ผูตรวจรายงานการประชุม                    

                   
 

 
  
 
 
 
 
 
 


