
ระเบียบวาระการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 1/2551 

วันอังคารที่ 8 เมษายน  2551  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 

************************** 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชมุทราบ 

- ขอส่ังการของผูบริหาร มท. จากการประชมุ มท. คร้ังที่ 3/2551  

ระเบียบวาระที่ 2  การมอบหมายการปฏิบตัิงานของผูบริหาร สถ. 
- อสถ.  
- ร.อสถ. (นายวัลลภ  พร้ิงพงษ) 
- ร.อสถ. (นายวสันต  วรรณวโรทร) 
- ร.อสถ. (นายจรินทร  จักกะพาก)              

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม สถ. คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันจันทรท่ี 17 ธันวาคม  2550 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
                                         4.1 การกําหนดแผนยุทธศาสตรและประกาศใหป 2551 – 2554 เปนปแหงการพัฒนา 
                                               และยกระดับคุณภาพชวีิตของ อปท.  (สน.สส.)  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
                                         5.1 การทบทวนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) ของ สถ.   
                                               (นําเสนอโดย ผอ.สน.พส.)         

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.พ.  2551  (สน.ปส.)   
 6.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2551  (สน.พส.) 
                                        6.3 สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุและ 
                                               การควบคุมภายใน อปท.  (ตบ.) 
 6.4 การตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  (นตภ.)  
 6.5 การดําเนินงานหมูบาน ชมุชน เขมแขง็เอาชนะปญหายาเสพติด ของ อปท.                      
                                              (สน.สส.)            
                                        6.6 รายงานผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ( สน.พร. )  
 6.7 รายงานการดําเนินการศูนยบริการขอมลูขาวสารของราชการ สถ.  (สล.)   

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ  

************************** 



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การมอบหมายการปฏิบตัิงานของผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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        การมอบหมายการปฏบิัติงานของ อสถ. 
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        การมอบหมายการปฏบิัติงานของ ร.อสถ. (นายวัลลภ  พริ้งพงษ) 
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        การมอบหมายการปฏบิัติงานของ ร.อสถ. (นายวสนัต  วรรณวโรทร) 
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ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร สถ. คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวัน 
จันทรท่ี 17 ธันวาคม  2550 

 
 เลขานุการท่ีประชุม :    ฝายเลขานุการที่ประชุมไดจดัทํารายงานการประชุมผูบริหาร    

สถ.  คร้ังที่ 6/2550 เมื่อวันจันทรที่ 17 ธันวาคม  2550 ใหผูเขาประชุมทุกทาน ไดพิจารณาลวงหนา  และไดแกไข  
ตามที่มีผูขอแกไขเรียบรอยแลวจึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร สถ.  คร้ังที่ 6/2550  
เมื่อวันจนัทรที่ 17 ธันวาคม  2550  ที่แนบมาพรอมนี้ 

 
 
 
 

มติท่ีประชุม
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4        เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

 
 เร่ืองเพื่อพิจารณา  จํานวน 1 เร่ือง  ดังนี ้

 
  4.1 การกําหนดแผนยุทธศาสตรและประกาศใหป 2551 – 2554 เปนปแหงการพฒันาและยกระดับคุณภาพชวีิต 
        ของ อปท.  (สน.สส.)  

 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 
       
 

 



ระเบียบวาระที่ 4.1       การกําหนดแผนยทุธศาสตรและประกาศใหป 2551 – 2554 เปนปแหงการพัฒนาและ 
                                     ยกระดับคุณภาพชีวิตของ อปท.  (สน.สส.)  
 

 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
การกําหนดแผนยุทธศาสตรและประกาศใหป 2551 – 2554 เปนปแหงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวิีตของ อปท. 

(สน.สส.) 
***************** 

 
๑. ความเปนมา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ไดใหความสําคัญในการมุง
พัฒนาประเทศไทยสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยตั้งอยูบนกระบวนทัศน “ความสมดุลและภูมิคุมกัน”                         
มีกระบวนการพัฒนาที่เนนการสราง “สมดุลระหวางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” โดยยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อมุงใหคนไทยสามารถพึ่งตนเองและแขงขันได รวมทั้งมีการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรมอยูภายใตระบบที่โปรงใส 
อันจะเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและสรางความสุขอันยั่งยืน โดยการมุงนําทุนที่มีอยูแลวในเขตพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้ง ๓ ลักษณะมาใชใหเกิดประโยชน เสริมสรางใหเขมแข็ง ตลอดจนวางแนวทางการพัฒนาและสรางเสริมทุน
ดังกลาวในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมเพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแผนฯ ๑๐ ไดกําหนดยุทธศาสตร                   
๕ ดาน คือ คน ชุมชน โครงสรางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากร และการสรางธรรมาภิบาล เปนแนวทางในดําเนินการ ทั้งนี้มีภาคี
การพัฒนาเปนผูมีบทบาทในการขับเคลื่อนแผน อนัไดแก หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคม ชุมชน ประชาสังคม
รวมถึงประชาชน โดยภาคีที่มีความสําคัญภาคหนึ่ง คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเปน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิถีความเปนอยู มีความใกลชิดกับประชาชน และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภารกิจตางๆ  
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึง
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามยุทธศาสตร โดยมีแผนยุทธศาสตร ๔ ดาน คือ ดานสังคม ดานการบริหาร
จัดการและกระจายอํานาจ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และดานความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน 
อันมีความสอดคลองกับภารกิจหนาที่ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๔) ที่เนนเรื่องการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยู 
 

๒. ขอเสนอ 
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐   (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และ

แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม และผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเปนระบบ เห็นควรใหสํานัก/กอง กําหนดแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับงานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับและพัฒนางานดานคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น                
พรอมประกาศใหป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เปนปแหงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

 



ระเบียบวาระที่ 5        เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยผูบรหิาร) 
 

 
 เร่ืองทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร)  จํานวน 1 เร่ือง  ดังนี้ 

 
  5.1 การทบทวนในการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ สถ.  (นําเสนอโดย ผอ.สน.พส.)                     

 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 

 



ระเบียบวาระที่ 5.1       การทบทวนทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ของ สถ. 
 

 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบนําเสนอโดย ผอ.สน.พส. 
การทบทวนทิศทางในการจดัทําแผนปฏบิตัิราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ของ สถ. 

***************** 
 

ประเด็น รายละเอียด 
การทบทวนทิศทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
(พ.ศ.2551-2554) ของ สถ. 

  1. สถ.ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ.2551-2554) ของ สถ. เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2551 ณ โรงแรมรามาการเดนท โดย
ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ดํารงค วัฒนา อาจารยจากคณะรัฐศาสต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนวิทยากร และไดรับความรวมมือตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในการระดับความคิด 
จากผูบริหาร สถ. ทองถิ่นจังหวัด และผูแทน อปท. รวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร 
  2. สถ. ไดจัดประชุม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 51 ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญรี
สอรท จ.นครราชสีมา ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ สถ.  
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการทุกสํานัก/กอง ทองถิ่นจังหวัดกลุมเปาหมาย 10 จังหวัด ไดรวมกัน
วิเคราะหศักยภาพ สถ. (SWOT) และกําหนดกลยุทธ แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ เพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ สถ. ใหบรรจุตามวิสัยทัศน 
  3. สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพ วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็น 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
- วิสัยทัศน  “ เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริม อปท. ใหเปนกลไกในการพัฒนา
ประเทศไดอยางยั่งยืน” 
- พันธกิจ 
   1. พัฒนา สถ.ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง  
   2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับ
จังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคี
เครือขาย 
   3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอปท.ให
สามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี 
   4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท.ใหมีประสิทธิภาพ 
   5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท.ใหมีศักยภาพในการจัดบริการ
สาธารณะภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
   6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาของ อปท.
ใหมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็น รายละเอียด 
 7. สงเสริมให อปท.นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน 
 - ประเด็นยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของ สถ. ใหมีสมรรถนะสูง 
      ยุทธศาสตรที่ 2 :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของ 
อปท.ในการพัฒนาประเทศ 
      ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการของ อปท.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ระเบียบวาระที่ 6        เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 

 
  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) จํานวน 6 เร่ือง  ดังนี้ 

 6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.พ.  2551  (สน.ปส.) 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
 6.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2551  (สน.พส.) 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
 6.3 รายงานการดําเนินการศนูยบริการขอมลูขาวสารของราชการ สถ.  (สล.)   
    
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
6.4 สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบญัชี การพัสดุและการควบคุมภายใน  
      อปท.  (ตบ.) 
 
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
6.5 การดําเนินงาน หมูบาน ชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพติดของ อปท.  (สน.สส.)   
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 

6.6 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  (นตภ.)   
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 



ระเบียบวาระที่ 6.1   สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.พ.  2551  (สน.ปส.) 
                                  
 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.พ.  2551 

(สน.ปส.) 
***************** 

 
             ผูตรวจราชการกรม สถ. ไดเดินทางไปตรวจราชการเขต 1 – 19 ในเดือนกุมภาพันธ 2551 มีขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมประเด็นสําคัญในการตรวจราชการ สรุปไดดังนี้ 

      1 การตรวจติดตามและเรงรัดการใชจ ายงบประมาณและกรณีกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ 2551 
            (1) อปท.สวนใหญไดการดําเนินการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามปฏิทินการเบิกจายที่
กําหนด และไดกอหนี้ผูกพันแลว บางโครงการกอสรางเสร็จแลวและเบิกจายงบประมาณแลว บางสวน  ผต.สถ. 
ไดกําชับใหสถจ.ไดติดตามและดูแลการดําเนินการของอปท.ในพื้นที่ใหมีการเบิกจายงบประมาณเปนไปดวย
ความถูกตองเรียบรอยและแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนถือปฏิบัติหนังสือส่ังการ ระเบียบ 
และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
        (2) โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยของทม.ประจวบคีรีขันธ มีปญหาเนื่องจาก
มีการคัดคานการดําเนินการของ อบต.อาวนอยจึงตองทําให ทม.ประจวบคีรีขันธตองหาพื้นที่กอสรางใหม 
ผต.สถ. ไดเสนอแนะใหดําเนินการเรงดําเนินการหาพื้นที่ใหมโดยดวน หากไมสามารถหาพื้นที่ไดใหรายงานขอ
ยกเลิกโครงการดังกลาว 
  2 การตรวจติดตามการเตรียมการและสนับสนุนการเลือกตั้ง 
      - อปท.ไดมีการประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนในเรื่องของการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมท้ังปลูกฝงใหความรูเร่ือง
ประชาธิปไตยแกเยาวชนในสถานศึกษา อยางตอเนื่อง ผต.สถ.ไดแนะนําใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดแจง อปท. 
ไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธ และใหความรูกับประชาชนในเขตพื้นที่ไดทราบ และ
ใชวิจารณญาณในการเลือกคนที่มีคุณธรรมและคุณภาพเขามาบริหารบานเมืองใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์และ
ยุติธรรม ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนไดมีความรูในวิถีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และกําชับ
ใหขาราชการไดวางตัวเปนกลางในการเลือกตั้งอยางเครงครัด  

  3 การตรวจติดตามโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ปงบประมาณ 2547-2551 
    - งบประมาณป 47-50 อปท.สวนมาก ไดดําเนินการเสร็จแลว 
    - งบประมาณป 51 อปท.สวนมาก  ไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน แลวสวนที่ยังไมได
ดําเนินการไดแจงให สถจ.กําชับ อปท.เรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
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    ปญหาและอุปสรรค 
    (1) โครงการประปาที่กอเสร็จแลวบางแหง ยังไมสามารถจายน้ําไดเนื่องจากยังไมมี
กระแสไฟฟา/บอบาดาลที่แหลงน้ํายังไมไดเจาะและปญหาแรงดันน้ําไมพอ รวมทั้งประชาชนจะให อบต.ติดตั้ง
มิเตอรน้ําให 
    (2) ในชวงฤดูแลงน้ําคลองลดปริมาณลงทําใหระบบน้ําดิบไมสะอาดพอ 
    (3) ไมพรอมเรื่องสถานที่กอสรางและแบบแปลนกอสรางไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
    (4) หาผูรับจางไมไดเนื่องจากเปนพื้นที่เสี่ยงภัย 
    (5) ประชาชนมีความประสงคจะขอใชน้ําประปาจํานวนมาก ซ่ึงเกินกําลังการผลิตจึงไม
สามารถใหบริการได 

   ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ ผต.สถ 
    (1) สถ.ควรจัดสรรงบประมาณการขุดเจาะบอบาดาล การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ
งบประมาณในการวางทอขยายเขตทอเมนจายน้ําประปาใหดวย เนื่องอปท.มีงบประมาณจํากัด 

   (2) แนะนําให อบต. จัดทําโครงการกอสรางฝายขนาดเล็กเพื่อชะลอน้ํา 
   (3) แนะนําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประสานแกไขปญหากับ อปท. โดยใกลชิดและลงไป
ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง 
   (4) ขอสนับสนุนลงงบประมาณจัดสรางระบบประปาเพิ่มเติม 
   ขอเสนอแนะของ สถจ. 
    - เห็นควรกําหนดแนวทางการฝกอบรมการใชงานและบํารุงรักษาระบบประปา 
   4. การติดตามสอบขอเท็จจริงเรื่องราวรองทุกข การประพฤติมิชอบ 
  - ไดกําชับใหกลุมงานกฎหมายฯสรุปสํานวน ตรวจสอบขอเท็จจริง เร่ืองรองเรียน ตามที่ สถ.
แจงใหดําเนินการ และเร่ืองที่ตกคางอยูที่จังหวัดหรือเร่ืองรองเรียนที่เขามาใหม โดยใหถือปฏิบัติดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนหนังสือส่ังการ ขอระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
โดยความเปนธรรมกับทุกฝาย และใหทันตามเวลาที่กําหนดดวย 
     5 เร่ืองอื่นๆ 
     (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
            ปญหาและอุปสรรค 
           - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อปท.จัดตั้งเองมีการเตรียมความพรอมทั้งในดานสถานที่ ผูดูแล
เด็ก สําหรับศูนยฯที่รับถายโอนจากหนวยงานอื่น บางแหงตั้งอยูในเขตวัด และเขตโรงเรียนสภาพอาคารเรียน
ชํารุดทรุดโทรมและบริเวณโดยรอบก็ยังไมเหมาะสมในสวนของหองสุขาก็แยกตางหากจากอาคารเรียนและ
ตองใชรวมกับบุคคลอื่น อปท.ที่รับถายโอนมีความประสงคที่จะยายออกแตไมสามารถยายออกมาได ซ่ึงบาง
แหงยังไมมีงบประมาณพอสําหรับจัดหาที่ดินและบางแหงมี 
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ความเกรงใจอาจารยเจาอาวาสของวัดนั้นๆ สวนครูผูดูแลเด็กบาง อปท.ยังมีคุณวุฒิไมถึงปริญญาตรี และบาง
แหงไมประสงคที่จะไปศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย เนื่องจากอายุมาก อีก 2 ปจะเกษียณอายุ 
           - อาคารเรียนคับแคบ และขาดอุปกรณเครื่องเลนภาคสนาม 
           - ศพด.น้ํานอยมีเด็กเพิ่มขึ้นทุกปแตมีอาคารเรียนเพียงหลังเดียวจึงไมเพียงพอและทาง 
อบต.มีงบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซมอาคารที่ชํารุด 
           - ครูที่เปนพนักงานจางขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
           - ส่ือการเรียนการสอนยังไมเพียงพอ 
           - กรรมการบริหารศูนยฯ ยังขาดประสิทธิภาพทําใหการขับเคลื่อนไปไดชา 
               ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ ผต.สถ. 
           - ไดแนะนํา อปท.ใหสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร และ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กดวย 
           - ไดแนะนําให อปท.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางอาคารเรียนและ
อุปกรณเครื่องเลนภาคสนามจาก สถ. 
           - เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณซอมแซมอาคารให อปท.ที่มีความจําเปน 
           - ควรออกระเบียบใหสามารถบรรจุครูเดิมที่ทํางานดีเปนขาราชการได โดยการ
คัดเลือกไมตองสอบแขงขันทั่วไป 
           - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ ควรมีผูจัดการศูนยฯ(ครูใหญ)  
           - ควรมีการประกวดศูนยเด็กนาอยูทุกปเพื่อเปนการกระตุนใหผูบริหารอปท.เห็น
ความสําคัญ 
     (2) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก สถจ./สถอ ท่ีเสนอผาน ผต.สถ. 
           - ประกาศ ก.กลาง ไดแกไขปรับปรุงหลักเกณฑอยูบอยๆ ดังนั้น เมื่อไดแกไขแลว ควร
แจงใหจังหวัดไดทราบดวยวาสวนใดที่ไดแกไขแลวและตรงกับขอไหนของประกาศ ก.จังหวัด   

         - สถจ./สถอ. ยังขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน สถ. ควรจัดหา 
บุคลากรมาเพิ่มหรือจางพนักงานราชการมาชวยงาน 

    - การไดรับจัดสรรรถจักรยานยนต จากสถ. เห็นควรจัดสรร/งบประมาณ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิงใหแก สถจ.และ สถอ.  
         - กรณีโรงรับจํานํา เมื่อการดําเนินการอยูในสวนของ อปท. ไมควรไปตอใบอนุญาตกับ
ปกครอง ควรใหอยูในอํานาจของ สถ. 
         - สถจ.ภูเก็ตอยูระหวางการยายสํานักงานมีความจําเปนที่จะตองรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ ซ่ึง สถจ.ภูเก็ตไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหมายัง สถ.แลวเห็นควรจัดสรร
เงินเพิ่มให สถจ.ภูเก็ตเปนกรณีพิเศษ 
         - การไปประชุม/อบรมของสวนราชการตางๆ สวนใหญใหมีการเบิกจายงบประมาณ
จากตนสังกัด ซ่ึงทางจังหวัดก็มีงบประมาณไมเพียงพอ 
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    (3) อปท.ท่ีเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเปนกรณีพิเศษผาน ผต.สถ
         - ทม.หัวหิน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนบานสมอ
โพรงจํานวนเงิน 8,307,000 บาท เปนกรณีพิเศษเห็นควรใหการสนับสนุนงบประมาณดังกลาว 
          (4) งาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีเปนแบบอยางที่ดี   
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควน (มัสยิดโคกทราย) อบต.บานควน อ.เมือง       จ.สตูล เปน
แบบอยางที่ดีเนื่องจากเปน ศพด.ที่ตั้งอยูในมัสยิด และราษฎรในหมูบานและตําบลใกลเคียงไดรวมกันบริจาค
ทรัพยสินกอสรางอาคารเรียนและจัดซื้อที่ดินเปนเงินหนึ่งลานกวาบาทและมีเด็กจํานวน 300 คนเศษ 

 
 
 

---------------------------------------- 
 



ระเบียบวาระที่ 6.2   รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2551  (สน.พส.) 
 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2551   

(สน.พส.) 
***************** 

ความเปนมา 
 1. สถ. ไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551 จํานวน 132,543,611,000 บาท 
  - งบดําเนินงาน สถ.       1,468,671,000 บาท 
  - งบเงินอุดหนุน     131,074,940,000 บาท 
 2. เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายในภาพรวมของประเทศไวในอัตรารอยละ 94 ของ
วงเงินงบประมาณรายจาย จํานวน 1,660,000 ลานบาท และจําแนกเปาหมายการเบิกจายสะสมเปนรายไตรมาส
ในอัตรารอยละ ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 50)  รอยละ   22.50 
  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 51)  รอยละ   46.00 
  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 51)  รอยละ   70.00 
  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 51)  รอยละ   94.00 
 ในสวนของงบประมาณรายจายลงทุนไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน ณ ส้ิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไวไมนอยกวารอยละ 74 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละสวนราชการ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(หนวย : ลานบาท)
ไตรมาส งบประมาณ ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ เปาหมาย สูง/ตํ่ากวา

สะสม ของงบประมาณ การเบิกจาย เปาหมาย
ที่ไดรับ รอยละ

1 (ต.ค. - ธ.ค.50) 132,543.611 26,057.519 19.66 22.50 -2.84
2 (ม.ค. - มี.ค.51) 132,543.611 66,332.962 50.05 46.00 4.05
3 (เม.ย. - มิ.ย.51) 132,543.611 70.00
4 (ก.ค. - ก.ย.51) 132,543.611 94.00

* หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.51 
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2. รายการที่มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายที่สุด ไดแก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 21,007.009 

ลานบาท ผลเบิกจาย 2,716.513 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.89 โดยแยกเปนประเภทรายการ ดังนี้ 
 

(หนวย : ลานบาท)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

1. คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 15,316.465 1,208.855 7.89
2. สนับสนุนการถายโอนบุคลากร 1,772.113 609.269 34.38
3. สําหรับการจัดการศึกษา 2,374.760 766.064 32.26

(คาสวัสดิการ ฯลฯ)
4. งบดําเนินงานงานบํารุงรักษา 613.671 132.325 21.56
5. รางวัลจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพ 1,000.000 -                     -         

21,077.009 2,716.513 12.89

ประเภทรายการ

รวม  
 

 



ระเบียบวาระที่ 6.3   สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบตัิงานดานการเงนิ การบัญชี การพสัดุและการ 
                                 ควบคุมภายใน อปท.  (ตบ.)   

 
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบตัิงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุและการควบคุมภายใน อปท. 
(ตบ.) 

***************** 
๑. งานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.

     ตบ.จัดทําแผนการตรวจนิเทศ การเงิน การคลัง อปท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ เสนอตอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๕๕ จังหวัด หนวยรับตรวจจํานวน ๕๕๐ หนวย ออกตรวจนิเทศ การเงินการ
คลัง อปท.ระหวางเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึง กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เขาตรวจสอบ อปท. ได  ๑๓ จังหวัด จํานวน 
อปท. ทั้งสิ้น  ๑๓๖ หนวย ไดแก 

- อบจ.    ๑๓  หนวย 
- เทศบาล  ๓๒  หนวย 
- อบต.   ๙๑   หนวย 

 ผลการตรวจสอบ พบขอบกพรอง ๒ กรณี คือ 
(๑) กรณีเปนขอบกพรองทั่วไป จํานวน   ๑๓๖  หนวย 
(๒) กรณีขอบกพรองที่เรียกเงินคนืหรือใหเก็บรายไดเพิ่ม แยกเปน 

(๒.๑) ขอบกพรองเรียกเงนิคืน            ๑๑   หนวย    เปนเงิน        ๗๕๙,๕๗๐.๖๔   บาท 
(๒.๒) ขอบกพรองใหเก็บรายไดเพิ่ม     ๗๑   หนวย    เปนเงิน   ๑๕,๕๔๐,๘๖๘.๘๒    บาท 

             รวมเปนเงิน     ๑๖,๓๐๐,๔๔๐.๔๖    บาท 
๒. งานตรวจติดตามระบบการควบคุมภายใน อปท. 

๒.๑ ตัวชี้วัดป ๒๕๕๐ : ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ รอยละของ อปท. เปาหมายมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน อปท.เปาหมาย หมายถึง อปท. ที่มีรายไดตั้งแต ๒๐ ลานบาทขึ้นไป 

- ผลดําเนินการ ปรากฏ ตามตารางตอไปนี ้  
 

อปท.เปาหมาย จํานวน ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ หมายเหตุ 
อบจ. ๗๕ ๖๓ ๑๒ เกณฑการใหคะแนน 

เทศบาล ๑,๑๖๑ ๙๓๕ ๒๒๖ ๕ คะแนน= 
อบต. ๕๑๖ ๔๓๕ ๘๑ อปท.๑,๓๑๔ แหง 
รวม ๑,๗๕๒ ๑,๔๓๓ ๓๑๙  

 - กพร. บริษัท ทริส วัดผลดําเนินงาน เมื่อวนัที่ ๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๑ : ผานเกณฑตามตัวช้ีวดั =   ๕ 
คะแนน  
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๒.๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๑
“รอยละของ อปท. เปาหมาย ที่มีระบบควบคุมภายในทีด่ีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน” ถูกกําหนด

เปนตัวช้ีวัดของปงบประมาณ ๒๕๕๑ เปนตัวช้ีวัดที่ ๓.๕ โดยขยายฐาน อปท. เปาหมาย จากป ๒๕๕๐ จากฐาน
รายได ๒๐ ลานบาทขึ้นไป เปน อปท. เปาหมายที่มีฐานรายไดตัง้แต ๑๕ ลานบาทขึน้ไป ประกอบดวย 

- อบจ.   จํานวน   ๗๕        แหง 
- เทศบาล จํานวน   ๑,๓๑๔    แหง 
- อบต.   จํานวน   ๑,๑๕๙    แหง 

รวมทั้งส้ินจํานวน ๒,๕๔๘ แหง 
๓. งานทีต่องดําเนินการตอไป 
 ขอความรวมมอืจากทองถ่ินจงัหวัด ใหชวยควบคุม กํากับดูแล 

   - ทองถ่ินอําเภอ ตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ ทต. และ อบต. เปาหมายในเขต
อําเภอที่รับผิดชอบ 

   - เจาหนาที่กลุมงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สํานักงานทองถ่ินจังหวัด ตรวจติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของ อบจ. ทน. และ ทม. เปาหมายในเขตจังหวดัที่รับผิดชอบ 

  เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สถ. ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
              ๔. ขอเสนอ
                    เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 

..................................................... 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 6.4    การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   (นตภ.) 
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
(นตภ.) 

***************** 
1. ความเปนมา 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551  ของหนวยตรวจสอบภายใน โดยกําหนดหนวยรับตรวจทั้งสิน้  52  หนวย ประกอบดวย หนวยงาน
สวนกลาง (สํานัก/กอง) จํานวน 16 หนวย หนวยงานที่มสํีานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค จํานวน 36 หนวย ไดแก 
สํานักงานทองถ่ินจังหวดั 32 จังหวดั และสาํนกังานทองถ่ินอําเภอที่ตั้งคลังจังหวัด จํานวน 4 แหง ซ่ึงไดกําหนด
เร่ืองที่ตรวจสอบ ดังนี ้

1. ตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสด ุและการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย(Financial &  
Compliance Audit)  

2. ตรวจติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

3. ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการศนูย 
พัฒนาเดก็เล็กตนแบบของ อปท. และโครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ใหแกประชาชน เปนการตรวจตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2550 
2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
  ผลการตรวจสอบในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เดือนตลุาคม 2550 – 7 มีนาคม 2551) 
ไดตรวจสอบหนวยรับตรวจรวมทัง้สิ้น 18 หนวย ไดแก สํานักงานทองถ่ินจังหวัด 16 จงัหวัด คือ แพร  
นาน สงขลา แมฮองสอน เชียงใหม พะเยา อุตรดิตถ พิษณุโลก อุดรธานี หนองคาย กาํแพงเพชร พจิติร เพชรบูรณ เลย 
กาฬสินธุ และรอยเอด็ และสาํนักงานทองถ่ินอําเภอที่ตั้งคลังจังหวดั จาํนวน 2 หนวย  
ไดแก สถอ.แมสะเรยีง และ สถอ.ฝาง ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี ้
 1. ดานการเงนิ 
  (1) จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวนัไมเปนปจจุบัน จํานวน 9 หนวย 
  (2) ไมไดตรวจสอบยอดเงินฝากคลังตามบัญชี และตามรายงาน GFMIS จํานวน 5 หนวย      
  (3) ไมนําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสงเปนเงินรายไดแผนดนิ จํานวน 3 หนวย 
  (4) คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหนาที่ไมครบถวน จํานวน 2 หนวย 
  (5) การรับเงินอุดหนุน อปท.บันทึกบัญชีไมครบถวน จํานวน 2 หนวย 
  (6) การใชจายเงินอุดหนุนจาก อปท.ไมเปนไปตามหลักเกณฑของหนังสือส่ังการ จํานวน 1 หนวย 
  (7) ไมไดตรวจสอบความเคลื่อนไหวทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ จํานวน 4 หนวย 

/ 2. ดานบัญช ี… 
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 2. ดานบัญชีและทะเบียน 
  (1) จัดทําบัญชแีละทะเบยีนตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน จํานวน 8 หนวย 
  (2) จัดทํางบการเงินไมเปนปจจุบัน จํานวน 8 หนวย 
 3. ดานการพัสดุและทรัพยสิน 
  (1) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ไมเปนไปตามแบบกรมบัญชีกลาง จํานวน 6 หนวย 
  (2) ไมไดจัดทาํใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) และบันทกึการใชรถ (แบบ 4) ยังไมเปนปจจุบัน   
  จํานวน 9 หนวย 
  (3) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อส้ินปงบประมาณ จํานวน 1 หนวย 
  (4) ไมไดรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป จํานวน 2 หนวย 
 4. ดานการควบคุมภายใน 
  (1) จัดทําคําส่ังแบงงานยังไมเปนปจจุบนั หรือยังไมชัดเจน จํานวน 5 หนวย 
  (2)  การประเมนิระบบควบคมุภายในของ สถจ.สวนใหญยงัไมครอบคลุมทุกกลุมงาน 
  จํานวน 14 หนวย 
  (3) ผูไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ – จายเงนิประจาํวนัปฏิบัติหนาทีไ่มครบถวน  
จํานวน  12  หนวย 
 5. ดานการตรวจดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
     5.1 โครงการศูนยพัฒนาเดก็เล็กตนแบบของ อปท. ไดออกตรวจสอบ  จาํนวน 60 แหง  
            ปญหาทีต่รวจพบ  
            (1) ศนูยเด็กเล็กบางแหงสถานที่คับแคบ ไมโปรง ไมเปนไปตามมาตรฐาน    
            (2) ศูนยเด็กเล็กบางแหงบุคลากรไมเพยีงพอ และวุฒกิารศึกษาไมตรงตามสายงาน     
  5.2 โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคใหแกประชาชน  
ไดออกตรวจสอบจํานวน  95  โครงการ  66  อบต. 
         ปญหาที่ตรวจพบ 

(1) บางแหงมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไมไดขออนุมัติ ผวจ. 
(2) มีบางแหงไดรับงบประมาณยังไมครบทกุหมูบาน 
(3) มีบางแหงกอสรางลาชา ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 
(4) มีบางแหงแหลงน้ําอยูหางไกล ตองเสียคาใชจายในการวางทอประปาสูงมาก 

3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
 ตรวจสอบในชวงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 มีแผนเขาตรวจสอบหนวยรับตรวจอกีจํานวน 14 
จังหวดั ไดแก กระบี่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ศรีสะเกษ สุรินทร ปตตานี ยะลา กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี นครปฐม และชยันาท 

/4. การขอความสนับสนุน... 
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4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
 - 
5. ขอเสนอ 
 เห็นควรใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดทีย่ังไมไดรับการตรวจสอบถือปฏิบัติใหถูกตอง และเตรียมเอกสาร
ใหครบถวน เพื่อรอรับการตรวจสอบตอไป 
 
 

********************* 
 



ระเบียบวาระที่ 6.5   การดําเนินงาน หมูบาน ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดของ อปท.  (สน.สส.) 
 

 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
การดําเนินงาน หมูบาน ชุมชนเขมแขง็เอาชนะยาเสพติดของ อปท. 

(สน.สส.) 
***************** 

๑. ความเปนมา
  ๑.๑ รัฐบาลกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนนโยบายสําคัญเรงดวนในการ 
บริหารราชการแผนดิน โดยยึดหลักการ “ ผูเสพ คือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษา ผูคา คือผูที่ตองไดรับโทษ
ตามกระบวนการยุติธรรม ” โดยกําหนดใหมีการเรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด และปองกันมใิหกลุมเสี่ยง
เขาไปเปนเหยือ่ของยาเสพตดิ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนควบคูกับมาตรการทางกฎหมาย 

            ๑.๒ รมว.มท. กําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนนโยบายสําคัญในการ
ปฏิบัติราชการโดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน รวมดําเนนิงาน
และสนับสนนุการดําเนนิงาน ของภาคสวนตางๆ ที่เกีย่วของ ทั้งในดานการปราบปราม การปองกัน และการ
บําบัดรักษา โดยใหความสําคัญในการดําเนินงานควบคูกับฝายปกครองในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิง่ กํานัน 
ผูใหญบาน และภาคประชาชน ในลักษณะของการบูรณาการการทํางานรวมกนั 

๒  ผลการดําเนินงานที่ผานมา
    ๒.๑  รมว.มท. ไดเห็นชอบให สถ. ดําเนินงาน หมูบาน ชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพติด             
ของ อปท. โดยลงนามในหนังสือ ดวนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๙๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๑ ถึง ผูวา
ราชการจงัหวดั ทุกจังหวัด เพือ่แจง อปท.ทกุแหง พิจารณาดาํเนินการและใหความสําคัญกับการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด เปนกรณีเรงดวน  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
   (๑) ระยะเรงดวน (ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑)  

- ดําเนนิการตรวจสอบพื้นทีเ่พื่อปองกันไมใหประชาชนในหมูบาน ชุมชน เขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด  

- ใหเทศบาล อบต. ประชุมคณะกรรมการชุมชน หรือรวมกับกํานนั ผูใหญบาน
ประชุมคณะกรรมการหมูบาน (แลวแตกรณี)เพื่อสรางความตระหนัก ความเขาใจและบทบาทหนาที่ในการ
ดําเนินงาน 

- คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน จัดประชมุประชาคมชุมชน 
ประชาคมหมูบาน เพื่อออกกฎ ระเบยีบของชุมชน หมูบาน เพื่อปองกันไมใหสมาชิกของชุมชน หมูบาน เขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด โดย อปท. ใหการสนับสนุนและประสานหนวยงานที่เกีย่วของเขาไปรวมดําเนินการ 
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- คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน รวมกับประชาคม สํารวจและ

จัดทําขอมูลปจจัยเกื้อหนุนการแพรระบาดของยาเสพติดสงใหกับศูนยปฏิบัติตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
         - ใหเทศบาล อบต. หรือรวมกับ อบจ. จัดทําเครื่องหมาย (ธง ปาย สัญลักษณอ่ืนๆ) 
เพื่อเปนการแสดงถึงการเปนครอบครัวปลอดยาเสพติด 
   (๒) ระยะตอเนื่อง (ตอเนื่องจากระยะที่ 1) 
         - มีเปาหมายในการลดจํานวนผูเสพและปองกนัไมใหมีผูเสพรายใหม และการ
พัฒนาไปสู “ หมูบาน ชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพติดแบบยั่งยนื ” โดยเนนการดําเนินงานของหมูบาน 
ชุมชนใน ๓ กจิกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูเสพ กิจกรรมการปองกันกลุมเสี่ยง และกิจกรรมการ
จัดทําแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิของหมูบาน ชุมชน 
         - สนับสนุนการดําเนนิงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน นําผู
เสพและผูติดเขาสูระบบชุมชนบําบัดหรือระบบบังคับบําบัดของทางราชการ และสนับสนุนการจดักิจกรรมใน
การปองกันกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะ เด็ก และเยาวชน เชน โครงการคายเยาวชน 
         - ใหคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน รวมกับประชาคม จัดทําแผน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน หมูบาน สงใหกับเทศบาล อบต. เพื่อบูรณาการและพจิารณาจัดตั้ง
งบประมาณดาํเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณใหชมุชน หมูบาน ดําเนนิการ พรอมทั้งติดตามสถานการณ
ยาเสพติดในชมุชน หมูบาน และปรับแผนฯ ของชุมชน หมูบาน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 
         - ชุมชน หมูบาน จัดทําแผนชุมชน โดยใหมีมิติของการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดปรากฏในแผนชุมชน ทั้งกิจกรรมในแผนชุมชนที่ชุมชน หมูบาน ดําเนนิการเอง ดําเนินการรวมกับ
หนวยงาน หรือใหหนวยงานดําเนนิการ โดย อปท. ใหความสําคัญนําแผนชุมชนในกจิกรรมที่เกีย่วของกับ     
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินและงบประมาณประจําป 
         - กรณ ีอบจ. ใหพจิารณาดําเนินงานและสนับสนุนการดําเนินงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน หมูบาน ของเทศบาล  อบต. หนวยงานอืน่ๆ ตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ 

๓. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป
  ๓.๑ ใหสํานกังานทองถ่ินจังหวัด สงเสริม สนับสนุน ประสานการดําเนินงานใหกับ อปท.      
และติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบรรลุตามเปาหมาย อยางจริงจัง และตอเนื่อง  

๓.๒ ใหจังหวดัรวบรวม ผลการดําเนินงานของ อปท. รายงานใหกระทรวงมหาดไทย (สถ.) 
ทราบตามแบบรายงาน ดังนี ้ 

      (๑) แบบรายงานผลการดําเนนิงานระยะเรงดวน (แบบ ๑) ภายในวันที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
      (๒) แบบรายงานผลการดําเนินงานระยะตอเนื่อง (แบบ ๒) คร้ังที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  

คร้ังที่ ๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม และครั้งสุดทายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 
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๔. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ
 - 
๕. ขอเสนอ
 - 
  

******************* 



ระเบียบวาระที่ 6.6   รายงานผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ( สน.พร. )   
 

 
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

รายงานผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
( สน.พร. )   

***************** 
1. ความเปนมา 
 1. ความเปนมา 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดดํารงตําแหนงครบวาระ
ในวันที่ 13 มีนาคม 2551 จํานวน 74 จังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 
27/2551 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบใหประกาศใหมีการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2551 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
 2.1 สน.พร. ไดแจงแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติ 

 2.2 กกต. ไดมีหนงัสือ ดวนที่สุด ที่ ลต 0301/4260 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551 แจงวาในวันที่ 20 เมษายน 
2551 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 41 
จังหวดั คงเหลอืองคการบริหารสวนจังหวัดที่ขอขยายระยะเวลาการเลือกตั้งฯ ออกไป จํานวน   33 จงัหวัด 

3. งานที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 
 3.1 ติดตามกําหนดวันเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ขอขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไป 
จํานวน 33 จังหวัด 
 3.2 ติดตามการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 41 จังหวัด 
ที่เลือกตั้งในวนัที่ 20 เมษายน 2551 

4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
            -  ไมม ี - 

5. ขอเสนอ 
  -  ไมมี  - 

************************ 
 



ระเบียบวาระที่ 6.7   การดําเนินการศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.)   
 

 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
รายงานการดาํเนินการศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ. 

(สล.) 
***************** 

 
ความเปนมา 
  ตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาที่ใหหนวยงานตางๆ 
ของรัฐ ตองเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซ่ึง
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดตั้ง “ศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” ณ อาคาร 
5 ช้ัน 1 งานสารบรรณ รวมทัง้ไดแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารขอมูลขาวสาร สถ. ตามคําสั่งที่ 83/2550 ลงวันที่ 22 
กุมภาพนัธ 2550 นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินการของศนูยบริการขอมลูขาสาร สถ. เปนไปดวยความเรียบรอยกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจึงไดยกเลิกคําสั่งที่ 83/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 และแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ขอมูลขาวสาร สถ. ขึ้นใหม โดยมีรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (กลุมภารกิจดานนโยบายและแผน) 
เปนประธาน  ผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกทานและทองถ่ินจังหวัดทุกจังหวัดเปนกรรมการ โดย
ใหมีอํานาจหนาที่ตามคําสั่งที่ 67/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 ที่แนบมาดวย ทั้งนี้  อสถ. ไดโปรดเห็นชอบให
การประชุมประจําเดือนของผูบริหาร สถ. เปนการประชมุคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในคราวเดียวกัน 
ผลการดําเนนิการที่ผานมาของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. 
  1. จัดใหมีการอบรมใหความรูและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกีย่วกับ
กฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแก
บุคลากรของทุกสํานัก/กอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ณ หองประชุม 5501 อาคาร 5 โดยมีผูเขารับการอบรม
สัมมนา จํานวน 100 คน 
  2. ปรับปรุงขอมูลขาวสารของศูนยฯ ใหเปนปจจุบันโดยไดแจงใหทกุ สํานัก/กอง จดัสงขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใหเปนปจจุบันและครบถวน 
  3. จัดเก็บสถิตแิละสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ.  ดังนี้ 

    - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2550) มีผูมาใชบริการ จํานวน    2  ราย 
      - ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2551) มีผูมาใชบริการ จาํนวน  11  ราย 
 
 
 
 



 
  4. ประชาสัมพันธการใหบริการของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. และรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ ประกอบดวย  เว็ปไซด สถ. 
www.thailocaladmin.go.th  , หนังสือพิมพบางกอกทเูดยคอลัมนทองถ่ินรายวัน ฉบับวนัเสารที่ 22 มีนาคม 2551 , 
และจัดทําแผนพับใหความรูเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยประชาชน
สามารถเสนอแนะและใหความเห็นผานทางเว็ปไซดของ สถ .และผานทางโทรศัพทหมายเลข 0-2241-96000 ตอ 
5102   ทั้งนี้ ศูนยฯ จะไดเพิม่ชองทางการประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหกวางขวางและ
ทั่วถึงยิ่งขึ้น 
ขอเสนอ   

เสนอที่ประชมุเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาการใหบริการของ 
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. 

 
   
 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 7        เร่ืองอื่นๆ  
 

 
 




