
ระเบียบวาระการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 2/2551 

วันศุกรท่ี 25 กรกฎาคม  2551  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 

**************************  
** กอนเขาวาระการประชุม   อสถ. มอบประกาศเกยีรติคณุแกขาราชการที่รับราชการมาครบ 25 ป และ 20 ป 
                                               ประจําป  2551  (กจ.) 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชมุทราบ 
- ขอส่ังการของผูบริหาร มท. จากการประชมุ มท. คร้ังที่ 4,5,6 และ 7/2551   

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

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม สถ. คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันอังคารที่ 8 เมษายน  2551 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่อง 
                                         4.1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยสิน อปท.  (สน.คท.) 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
5.1 ความคืบหนาการจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน”  (นําเสนอโดย ผอ.สน.ปศ.) 

   5.2 การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา      
                                               เศรษฐกิจพอเพียง  (นําเสนอโดย ผอ.สน.สส.) 
   5.3 ความคืบหนาการเสนอขอจัดตั้งสวนราชการสวนภูมภิาคของ สถ.  (นําเสนอโดย ผอ.กจ.) 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือนพ.ค. – มิ.ย.  2551  (สน.ปส.)                        
 6.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2551  (สน.พส.) 
 6.3 สรุปผลการตรวจสอบภายในสวนกลาง (สํานัก/กอง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   
                                               2551  (นตภ.) 
 6.4 การบริหารความเสี่ยงของ สถ.  (นตภ.) 
 6.5 การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
 6.6 สรุปขอมูลผลการตรวจสอบ อปท.  ประจําป 2551  (ตบ.) 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ  



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การมอบหมายการปฏิบตัิงานของผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................…………………………………………………….. 
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................…….. 
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................……... 
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................…….... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................…………………………………………………….. 

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

.....................................................................................................................................................…….. 

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

....................................................................................................................................................……... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

       การมอบหมายการปฏบิัติงานของ อสถ. 
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       การมอบหมายการปฏบิัติงานของ ร.อสถ. (นายวัลลภ  พริ้งพงษ) 
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       การมอบหมายการปฏบิัติงานของ ร.อสถ. (นายวสนัต  วรรณวโรทร) 



ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร สถ. คร้ังท่ี 1/2551  เม่ือวัน 
อังคารที่ 8 เมษายน  2551 

 
 เลขานุการท่ีประชุม :    ฝายเลขานุการที่ประชุมไดจดัทํารายงานการประชุมผูบริหาร    

สถ.  คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน  2551 ใหผูเขาประชุมทุกทาน ไดพิจารณาลวงหนา  และไดแกไข  
ตามที่มีผูขอแกไขเรียบรอยแลวจึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร สถ. คร้ังที่ 1/2551  
เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน  2551  ที่แนบมาพรอมนี้ 
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รายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 1/ 2551 

วันอังคารที่ 8 เมษายน  2551  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 (อาคาร 5 ช้ัน 5) 

ผูมาประชุม 
 1. นายสมพร    ใชบางยาง  อสถ. 
 2. นายวสันต  วรรณวโรทร  ร.อสถ. 
 3 นายจรนิทร  จักกะพาก  ร.อสถ. 

              4. นายสุรพล  วาณิชเสน ี  ผอ.สพบ. 

5. นายเขต  สวัสดิภาพ  ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานทองถิน่ 

6. นายพิษณุ  พรหมจารีย  ผอ.สน.บค. 
7. นายอํานวย  ต้ังเจริญชัย  ผช.ผอ.ศอ.บต. สถ. 

8. นายวินชยั  อุยางกูร   ผอ.สน.พส. 

9. นายสกล  ลีโนทยั   ผอ.สน.คท. 

10. นายวิรัตน    ทํานุราศรี  ผชช. เฉพาะดานการคลังทองถิ่น 

11. นายเจษฎาพร  กะกามัน      แทน ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
12. นายบุญสบื  แชมชอย  ผชช. เฉพาะดานพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาทองถิ่น 

13. นายศรีพงศ  บุตรงามด ี  ผชช.เฉพาะดานการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น 

14. นายสุรสิทธิ์  สุวรรณโกตา  ผอ.สน.ปส. 

15. นายวันชยั  จันทรพร  ผอ.สน.กร. 

 16. น.ส.อัจฉรา  วงษเอก   ผอ.สน.มท. 

 17.  นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร  ผอ. สน.พร. 

 18. นายธนา  ยันตรโกวิท  ผอ. สน.สส.  

19. น.ส.อนงค  โตโพธิ์ไทย  ผต.สถ. 
20. นายรังสรรค  เอี่ยมบุตรลบ  ผชช.ดานกฎหมายและระเบยีบทองถิ่น 

21. นายวรพจน  เอี่ยมรักษา  ผต.สถ. 

22. นายชัยสทิธิ ์  พานิชพงศ  ผต.สถ. 

23. นายพงศศักดิ์ ชนะสทิธิ ์  ผต.สถ. 

             24. นายสิธิชยั  จินดาหลวง  ล.สถ. 

             25. นายธงชยั  กิตติคุณานนท  ผอ.กค. 



             26. นายชลธ ี  ยังตรง   ผอ.กจ. 

             27. นางสนุันทา    ดุลจํานงค  แทน ผอ.ตบ.   

28. นายธนิศร  วงศปยะสถิตย  ผอ.ศส. 
29. นางประภสัสร ศิริแสงชัยกุล  หน.นตภ. 
30. นางสาวอโรชา นันทมนตรี  หน.ก.พร. 

31. นายวีระศกัดิ์  ศรีโสภา   ผอ.สพศ. สน.สส. 
32. นายชัยพฒัน ไชยสวัสด์ิ  ผอ.สสร. สน.สส. 

33. นายธีรพฒัน  คัชมาตย  ผอ.สสส. สน.สส. 
34. นางรุงรัชน ี  รุงมณี   ผอ.สผง. สน.พส. 

35. นางวัฒนา  ไผสุรัตน   ผอ.สวท. สน.พส. 

36. นายศิริชัย  มานะชัย  ผอ.สตป. สน.พส. 

37. นายชานน  วาสิกศิริ   ผอ.สพถ. สน.พส. 

38. นายวรพฒัน  พงศบุตร               ผอ.สจง. สน.คท. 

39. นายศุภโชค  เลาหะพนัธ  ผอ.สคร. สน.คท. 

40. นายพีระพงษ มีขันทอง  ผต.สถ. 

41. นายพราหมณ นิยะบุตร  แทนผอ.สมบ. สน.บค. 

 42. นายสมศกัดิ์  พนากิจสุวรรณ  ผอ.สสบ. สน.บค. 

 43. นางยษิฐา  แววศรี   ผอ.สบศ. สน.บค. 

 44. พ.จ.อ.ชนนิทร ราชมณ ี  ผอ.สบม. สน.บค.  

 45. นายประพนัธ สุวรรณ                ผอ.สบล.   สน.บค. 

46. นายประวทิย เปร่ืองการ  ผอ.สมอ. สน.บค. 

 47. นายเลอสรร  เทพชวย   ผอ.สคด. สน.กร. 

 48. นายสัญจติ  พวงนาค  ผอ.สวก. สน.กร. 

 49. นายมน ู  โชติเสน   ผอ.สรท. สน.กร. 
50. นายบรเมศร  ธีระคําศรี  ผอ.สกร. สน.กร. 
51. นางวิภา  ธูสรานนท  ผอ.สพร. สน.พร. 

 52. นายอภิชาติ  สุทธิสอาด  ผอ.สลต. สน.พร. 

 53. นายยงยทุธ  สิงหธวัช   ผอ.สกถ. สน.พร. 

54. น.ส.สมรักษ  กิ่งรุงเพชร  ผอ.สผศ. สน.ปศ. 

55. นายวีระชาติ  ทศรัตน   ผอ.สศน. สน.ปศ. 

56. นายภูเบศร  จูละยานนท  ผอ.สวศ. สน.ปศ. 



57. นางราตรี  รัตนไชย   ผอ.สบส. สน.คท. 

58. นายวัชรินทร  ปญญาประเสริฐ  ผอ.สบด. สน.มท. 

59. นายศตพงษ  สุนทรารกัษ  ผอ.สบอ. สพบ. 

60. นายอภิสิทธิ ์  วรรณตุง  ผอ.สวช. สพบ. 

61. นายศักดิช์ัย   เผือกศิริวิบูลย  ผอ.สนฝ. สพบ. 

62. นายอมร  กีรติสุนทร  ผอ.ศบฝ. สพบ. 

63. วาที่ ร.ต.สมศักดิ์ เกษมวัฒนา  ทองถิน่จงัหวดักาญจนบุรี 

 64. นายอมรภณัฑ เรืองเดช   ทองถิน่จงัหวดัจันทบุรี 

 65. นายสมศกัดิ์  กูเกียรติกาญจน  ทองถิน่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 66. นายพรพจน  บัณฑิตยารักษ  ทองถิน่จงัหวดัชลบุรี 

 67. นายพรศักดิ์  เสียงสมบัติ  ทองถิน่จงัหวดัชัยนาท 

 68. นายฉัตรชยั  คุมสติ   ทองถิน่จงัหวดัตราด 

 69. นายณวฒัน  โตศักดิ์   ทองถิน่จงัหวดันครนายก 

 70. นายพทุธดํารงค คุณารักษ  ทองถิน่จงัหวดันครปฐม 

 71. นายวรเทพ  วิโรจนพันธ  ทองถิน่จงัหวดันครสวรรค 

 72. นายอภิศักดิ์  พฤกษชาต ิ  ทองถิน่จงัหวดันนทบุรี 

 73. นายจรัญ  พุมพวง   ทองถิน่จงัหวดัปทุมธาน ี

 74. นายรณรงค  ศิริพันธ   ทองถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 

 75. นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  ทองถิน่จงัหวดัปราจีนบุรี 

 76. นายรุงโรจน  รุงรัศมี   ทองถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 77. นายประเสริฐ มุยแกว   ทองถิน่จงัหวดัพิจิตร 

 78. นายสุรินทร  ธีรจามรนนัท  ทองถิน่จงัหวดัเพชรบุรี 

 79. นายทรงวฒุิ  จันทรผองศรี  ทองถิน่จงัหวดัระยอง 

 80. นายดนยั  ยอดนิล   ทองถิน่จงัหวดักําแพงเพชร 

 81. นายเจรญิฤทธิ ์ สงวนสัตย  ทองถิน่จงัหวดัเชียงใหม 

 82. นายสงกรานต ไมยวงศ   ทองถิน่จงัหวดัตาก 

 83. นายชยัเดช  ฝายนนัชยั  ทองถิน่จงัหวดันาน 

 84. นายเลือดไท  วงศใหญ  ทองถิน่จงัหวดัพะเยา 

 85. นายสมบติั  เฟองปรางค  ทองถิน่จงัหวดัพิษณุโลก 

 86. นายประโดม  รัชเวทย   ทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ 

 87. นายยทุธนา  สายสิงหทอง  ทองถิน่จงัหวดัแพร 



 88. นายประดษิฐ ทะยะมหา  ทองถิน่จงัหวดัแมฮองสอน 

 89. นายบุญทวี  ฉิมพลีย   ทองถิน่จงัหวดัลําปาง 

 90. นายสอุดี  ภูมิบุตร   ทองถิน่จงัหวดัลําพูน 

 91. นายวันชยั  เล็กประเสริฐ  ทองถิน่จงัหวดัสุโขทัย 

 92. นายณัชชนนท สุรัตนชัยการ  ทองถิน่จงัหวดัอุตรดิตถ 

 93. นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ ์  ทองถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ 

 94. นายเมธา  รุงฤทยัวัฒน  ทองถิน่จงัหวดัขอนแกน 

 95. นายสุชาต ิ  สบาย   ทองถิน่จงัหวดัชัยภูมิ 

 96. นายปญญา  มีธรรม   ทองถิน่จงัหวดันครพนม 

 97. นายชยัวฒัน  ชื่นโกสมุ  ทองถิน่จงัหวดันครราชสีมา 

 98. นายสนัต ิ  ผินเจริญ  ทองถิน่จงัหวดับุรีรัมย 

 99. นายสรรเพชร พลอยสังวาลย  ทองถิน่จงัหวดัมหาสารคาม 

 100. นายพงษเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร 

 101. วาที่ ร.ต.ขรรคไชย ทันธมิา   ทองถิน่จงัหวดัยโสธร 

 102. นายโรจนพงษ แกนจันทน  ทองถิน่จงัหวดัรอยเอ็ด 

 103. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวสัด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัเลย 

 104 นายภคภูมิ  บุตรโพธิ ์  ทองถิน่จงัหวดัศรีษะเกษ 

 105 นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ  ทองถิน่จงัหวดัสกลนคร 

 106. นายนรชยั  ภาควรรธนะ  ทองถิน่จงัหวดัสุรินทร 

 107. นายทูนธรรม แกวภิรมย  ทองถิน่จงัหวดัหนองบัวลาํภู 

 108. นายวรงค  คลังเงนิ   ทองถิน่จงัหวดัอุดรธาน ี

 109. นายสมพงษ ฎาราณุท  ทองถิน่จงัหวดัอุบลราชธาน ี

 110. นายวทิยา  ใจแกว   ทองถิน่จงัหวดัอํานาจเจรญิ   

 111. นายอมร  วงศวรรณ  ทองถิน่จงัหวดักระบี่ 

 112. นายพิชิต  ชื่นจิตร   ทองถิน่จงัหวดัชุมพร 

 113. นายสุเทพ  มลสวัสด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัตรัง 

 114. นายสาธติ  กลิ่นภักด ี  ทองถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 115. นายธารนิทร พลายดวง  ทองถิน่จงัหวดันราธิวาส 

 116. นายชุมสาย เทพลิบ   ทองถิน่จงัหวดัปตตาน ี

 117. นายราเชนทร ฤกษเกษม  ทองถิน่จงัหวดัพังงา 

 118. นายถนอม  ชูสวัสด์ิ   แทนทองถิน่จงัหวัดพทัลุง 



 119. นายสรวชิญ ไชยสวัสด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัภูเก็ต 

 120. นายสมปราชญ จงจิต   ทองถิน่จงัหวดัยะลา 

 121. นายพิชยั  พิชญชยะนนท  แทนทองถิน่จงัหวัดระนอง 

 122. นายคีรีศักดิ์  รางเล็ก   แทนทองถิน่จงัหวัดสงขลา 

 123. นายวีรวฒัน วุฒิสาร   ทองถิน่จงัหวดัสตูล 

 124. นายธีระ  อนันตเสรีวทิยา  ทองถิน่จงัหวดัสุราษฎรธาน ี

 125. นายเจรญิชัย นพชาติสถิตย  ทองถิน่จงัหวดัราชบุรี 

 126. นายนิวฒัน  ภาตะนันท  ทองถิน่จงัหวดัลพบุรี 

 127. นายชยัสทิธิ ์ อาศิระวิชัย  ทองถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ 

 128. นายนเรศ  วงศาโรจน   ทองถิน่จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 129. นายอิศเรศ  ฐิติมานะกูล   ทองถิน่จงัหวดัสมุทรสาคร 

 130. นายไพฑรูย  สมบูรณพงศ  ทองถิน่จงัหวดัสระแกว   

 131. นายพิเชษฐ  จันทรสง  ทองถิน่จงัหวดัสระบุรี 

 132. นายสุขเกษม สําราญประภัสสร ทองถิน่จงัหวดัสิงหบุรี 

 133. นายเสฐยีรพงศ มากศิริ   ทองถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 134. นายตอลาภ เลขธรากร  ทองถิน่จงัหวดัอางทอง 

 135. นายประจักษ ทักษณา   ทองถิน่จงัหวดัอุทัยธาน ี

  

ผูมารวมประชุม  
              1. นางคณิตา  ราษฎรนุย  สน.สส. 

              2. นายอดิเรก  อุนโอสถ  สล.  
 3. นายธีระ  พัฒนากูล  สล. 
              4. น.ส.เกษร  นุชนยิม   สล. 

5. วาที ่ร.ต.สาธิต      พรมเทศ   สล. 
6. นางกชพร  ไกยสุทธ ิ  สล. 

              7. นางขวัญชนก ชลีกรณชูวงศ  สล. 
              8. นายเรืองยศ  ขานดํา   สล. 
 9. นายกิติศักดิ์    สุดพิมศรี  สล. 

ผูติดราชการ 
 1. นายวัลลภ  พร้ิงพงษ  ร.อสถ. 



2. วาที ่ร.ต. ธานนิทร ร้ิวธงชยั   ผอ.สน.ปศ. 

3. นางลกัขณา  ปสนานนท                       ผอ.สพช. สน.คท.      
 4. นายสุรเกยีรติ  ฐิตะฐาน  ผอ.สกบ.   สน.บค. 

 5. นายสวุิทย  จันทรหวร  ทองถิน่จงัหวดัหนองคาย 

 6. นายเอกชัย  แยมพินจิ  ทองถิน่จงัหวดัเชียงราย 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

                            (1) ขอสัง่การของผูบรหิาร มท.  จากการประชุม มท.  ครั้งที่ 3/2551 
                                - มีประเด็นสําคัญจากการประชุมดังกลาวจํานวน 7 เร่ือง ดังนี้ 

  1) การดําเนินการตามนโยบายสําคัญเรงดวนของ รมว.มท.  
 2) การแกไขปญหาภัยแลง 
 3) การเตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง  
     เทศกาลสงกรานตป 2551  
4) การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการจังหวัดและอําเภอ 
5) การจัดการเรื่องราวรองทุกข 
6) การบริหารจัดการระหวางจังหวัดกับ อปท. 
7) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง รมว.มท. กับ ปมท. และ ปมท.  
    กับ ผวจ. 

                                - ทั้งนี้ไดแจงใหทุกสํานัก/กอง  และทองถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทราบและพิจารณา
ดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของแลว    

        มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 2 การมอบหมายการปฏิบัติงานของผูบริหาร สถ. 
                             (1) การจัดซ้ือสื่อตานยาเสพตดิ  
                                         - ตามที่หนังสือพิมพมติชน ไดเสนอขาววามีขบวนการแอบอางหนังสือของ สถ. 

เพื่อหาความรวมมือกับสํานักพิมพเอกชนหลายแหงผลิตสื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแก 

อบจ. และมีการระบุวาคนใน สถ.  มีสวนรูเห็นและไดประโยชนดวย นั้น  
                                          - รมช.มท. (นายสุพลฯ) ไดใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาวมากและขอทราบ

ขอเท็จจริงโดยดวน จึงขอให ทถจ. ตรวจสอบขอมูลกับ อปท.  ในพื้นที่ ดังนี้ 
                                                 1) มี อปท. ใดไดรับการติดตอจากบริษัทดังกลาวในการจําหนายสื่อรณรงค

และปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามที่หนังสือพิมพมติชนไดเสนอขาวไป หรือมีการนําหนังสือของ สถ. 



ไปแอบอางหรือไม ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงทั้งกรณีที่ไดมีการจัดซื้อและไมไดมีการจัดซื้อแตไดรับการติดตอ

จากบริษัทดังกลาว 

                                                 2) ในปงบประมาณ 2550 – 2551 มี อปท. ใดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการ

จัดซื้อส่ือรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามกรณีดังกลาว เปนวงเงินเทาใด และไดดําเนนิการจดัซือ้

เปนไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม 
                                          - กรณีที่มีขาวพาดพิงถึง สถ. มอบหมาย สล. ประสานขอมูลจากสํานัก/กอง                   

ที่เกี่ยวของ และดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริงกับส่ือมวลชนโดยเร็ว 

 
 
 
 

                                    (2) เรื่องเขาสูวาระการประชุม ครม.  
                                       - หากสาํนัก/กอง ใด มเีร่ืองเขาสูวาระการประชุม ครม. ขอใหจัดเตรียมขอมูล  ชี้แจงตอ 

รมต. (ดวยเอกสารและตนเอง) ลวงหนากอนการประชุม ครม. 1 วนั 
                                       - กรณีมีวาระที่เกี่ยวของกับ สถ. ตองทาํคําชีแ้จงหรือใหความเหน็ ก็ถือปฏิบัติ

เชนเดียวกนั โดยขอให สล. ประสานงานและแจงผานไปยังสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของโดยเร็ว 
                                 (3) การเดินทางไปตรวจเยีย่มและมอบนโยบายของ รมช.มท. (นายสพุลฯ) 
ในพื้นที่จงัหวัดตางๆ ทั่วประเทศ 
                                       - ดวย รมช.มท. (นายสพุลฯ) มีภารกจิการตรวจเยีย่ม การตรวจราชการและ

การมอบนโยบายในพืน้ที่จงัหวัดตางๆ ทัว่ประเทศ จึงขอให ทถจ.ดําเนินการดังนี ้
                                             1) กรณีเปนงานของ สถ. ใหเชิญ อปท. ในพืน้ทีม่ารวมงานดวย 
                                             2) กรณีเปนงานของหนวยงานอื่น และไมมีผูบริหารของ สถ. ไปรวมงาน  ขอให 

ทถจ. เปนตัวแทน สถ. ไปรวมงาน 
                                             3) บันทึกภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว และบนัทกึเทปเสียง (พรอมถอดเทปเสียง

ดังกลาว) จัดสงให สล. โดยเร็ว เพื่อจะไดรวบรวมเผยแพรประชาสัมพนัธใหหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ตลอดจนประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวางและแพรหลาย 
                                 (4) ความเคลือ่นไหวทางการเมือง 
                                       - ขอให ทถจ. สนใจและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมอืงในชวงนี้อยางใกลชิด

ตอไปดวย 
                                 (5) การตอบขอหารือ   
                                          - มอบหมาย ผชช. รังสรรคฯ ดําเนนิการตอจาก ผชช. อมรฯ 
                                       - เนนย้ําวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ หามตอบเปนหนงัสือประทับตรา               

แทนการลงชื่อ โดยผูลงนามตอบขอหารือ ควรเปน อสถ. หรือ ร.อสถ.  



                                   (6) การเลือกตั้งสมาชกิสภา อบจ. และนายก อบจ. 
                                         - กกต. กําหนดใหมีการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 41 จงัหวัด ในวนัที่ 20 เม.ย.  

2551   
                                      - กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ขอให ทถจ. รายงาน

ผลการนับคะแนนเลือกตัง้ในเบื้องตนให อสถ. ทราบดวย   

                                    มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 6/2550  เมื่อวันจันที์ที่ 17 ธันวาคม  
2550 

                    มติท่ีประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่พิจารณา 
                             4.1 การกาํหนดแผนยุทธศาสตรและประกาศใหป 2551 – 2554 เปนปแหงการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีิตของ อปท.   (สน.สส.)  

         - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ไดให

ความสําคัญในการมุงพัฒนาประเทศไทยสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยต้ังอยูบนกระบวนทัศน                    

“ ความสมดุลและภูมิคุมกัน”   มีกระบวนการพัฒนาที่เนนการสราง “สมดุลระหวางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง

สังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” โดยยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ตามหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุงใหคนไทยสามารถพึ่งตนเองและ
แขงขันได รวมทั้งมีการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรมอยูภายใตระบบที่โปรงใส อันจะเปนรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่สมดุลและสรางความสุขอันยั่งยืน โดยการมุงนําทุนที่มีอยูแลวในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ทั้ง 3 ลักษณะมาใชใหเกิดประโยชน เสริมสรางใหเขมแข็ง ตลอดจนวางแนวทางการพัฒนาและสรางเสริมทุน
ดังกลาวในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมเพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแผนฯ 10ไดกําหนด

ยุทธศาสตร 5 ดาน คือ คน ชุมชน โครงสรางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากร และการสรางธรรมา              ภิ

บาล เปนแนวทางในดําเนินการ ทั้งนี้มีภาคีการพัฒนาเปนผูมีบทบาทในการขับเคลื่อนแผน อันไดแก หนวยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคม ชุมชน ประชาสังคมรวมถึงประชาชน โดยภาคีที่มีความสําคัญภาค

หนึ่ง คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิถี

ความเปนอยู มีความใกลชิดกับประชาชน และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภารกิจตางๆ  ให

หนวยงานที่เกี่ยวของ 



   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานรวมถึงสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามยุทธศาสตร โดยมีแผนยุทธศาสตร             

4 ดาน คือ ดานสังคม ดานการบริหารจัดการและกระจายอํานาจ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และ

ดานความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน อันมีความสอดคลองกับภารกิจหนาที่ตามยุทธศาสตร

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่เนนเรื่องการพัฒนายกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเปนอยู 
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10   (พ.ศ. 2550-

2554) และแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม และผลักดันให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเปนระบบ เห็นควรใหสํานัก/กอง 

กําหนดแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับและพัฒนางานดานคุณภาพ

ชีวิตใหกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมประกาศใหป 2551-2554 เปนปแหงการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  มติที่ประชุม     เหน็ชอบในหลกัการ โดยขอใหปฏิบัติใหสอดคลองกบัแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป ของ สถ. ดวย  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
                            5.1 การทบทวนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ 
สถ.   
                                  (1)  สถ.ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางในการจัดทาํแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ของ สถ. เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2551 ณ โรงแรมรามาการเดนท โดยไดรับ

เกียรติจาก รศ.ดร.ดํารงค วฒันา อาจารยจากคณะรัฐศาสต จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย เปนวทิยากร และไดรับ

ความรวมมือตลอดจนการแสดงความคดิเห็นในการระดับความคิด จากผูบริหาร สถ. ทองถิ่นจงัหวัด และ

ผูแทน อปท. รวมกนักาํหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร 

                                      (2) สถ. ไดจัดประชุม คร้ังที่ 2 ในวนัที ่29 ก.พ. – 1 มี.ค. 51 ณ โรงแรมจุลดิศ เขา

ใหญรีสอรท จ.นครราชสีมา ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ สถ. เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการทุกสํานัก/กอง ทองถิน่

จังหวัดกลุมเปาหมาย 10 จังหวัด ไดรวมกนัวิเคราะหศักยภาพ สถ. (SWOT) และกําหนดกลยุทธ แผนงาน/

โครงการทีเ่กี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของ สถ. ใหบรรจุตามวิสัยทัศน 

                                       (3)  สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพ วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยทุธศาสตร 
 ดังนี ้

 - วสิัยทศัน  “ เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริม อปท. ใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศ

ไดอยางยั่งยนื” 
 - พันธกิจ 



   1. พัฒนา สถ.ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง  

   2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ใหสอดคลองกับแผนยทุธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวดัและ  
       ตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

   3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรอปท.ใหสามารถทํางานแบบมือ 
        อาชพีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท.ใหมีประสิทธิภาพ 

   5. สงเสริมและพัฒนาระบบบรหิารจัดการของ อปท.ใหมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต 
       หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมนิผลการพัฒนาของ อปท.ใหมีประสิทธิภาพ 
   7. สงเสริมให อปท.นําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให 
       สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน 
- ประเด็นยุทธศาสตร 

      ยทุธศาสตรที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของ สถ. ใหมีสมรรถนะสงู 

      ยทุธศาสตรที่ 2 :  การเพิ่มประสทิธิภาพระบบการบริหารจัดการของ 
                                   อปท.ในการพัฒนาประเทศ 

      ยทุธศาสตรที่ 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบ 

                                  การบริหารจัดการของ อปท.  

                                   มติที่ประชุม รับทราบและใหเพิม่พนัธกิจ 1 ขอ คือสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ มีศักยภาพในการพฒันาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคน ไดรับการพัฒนาในทกุมิติ ทัง้ทางรางกาย จิตใจ 

ความรู ความสามารถ ทกัษะประกอบอาชพีและความมัน่คงในการดํารงชีวิต เพื่อนาํไปสูความเขมแข็งของ

ครอบครัว ชุมชน และสงัคมไทย 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพือ่ทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
                                6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.พ.  2551  

(สน.ปส.)   
                                          -  ผูตรวจราชการ สถ. ไดเดนิทางไปตรวจราชการเขต 1 – 19 ในเดือนกุมภาพนัธ 

2551 มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิประเด็นสําคญัในการตรวจราชการ สรุปไดดังนี ้

                   (1)  การตรวจติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณและกรณีกอหนีผู้กพัน           

ขามปงบประมาณ 2551 
                          1) อปท.สวนใหญไดการดําเนนิการเบกิจายงบประมาณเปนไปตามปฏิทินการ

เบิกจายที่กาํหนด และไดกอหนี้ผูกพนัแลว บางโครงการกอสรางเสร็จแลวและเบิกจายงบประมาณแลว 

บางสวน  ผต.สถ. ไดกาํชับใหสถจ.ไดติดตามและดูแลการดําเนนิการของอปท.ในพืน้ที่ใหมีการเบกิจาย



งบประมาณเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยและแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาทีก่าํหนด ตลอดจนถือปฏิบัติ

หนงัสือส่ังการ ระเบียบ และขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
                   2) โครงการกอสรางระบบกาํจดัขยะมูลฝอยของทม.ประจวบคีรีขันธ มปีญหา

เนื่องจากมกีารคัดคานการดาํเนนิการของ อบต.อาวนอยจึงตองทําให ทม.ประจวบครีีขันธตองหาพืน้ทีก่อสราง

ใหม ผต.สถ. ไดเสนอแนะใหดําเนนิการเรงดําเนนิการหาพื้นที่ใหมโดยดวน หากไมสามารถหาพืน้ที่ไดให

รายงานขอยกเลิกโครงการดังกลาว 

           (2)  การตรวจติดตามการเตรียมการและสนับสนนุการเลือกตั้ง 
                  - อปท.ไดมีการประชาสัมพนัธใหความรูกับประชาชนในเรื่องของการปกครองใน

ระบบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การใชสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ รวมทัง้ปลูกฝงใหความรู

เร่ืองประชาธปิไตยแกเยาวชนในสถานศึกษา อยางตอเนื่อง ผต.สถ.ไดแนะนาํใหสํานักงานทองถิน่จังหวัดแจง 

อปท. ไดรวมมอืกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการประชาสมัพันธ และใหความรูกับประชาชนในเขตพืน้ที่ไดทราบ 

และใชวิจารณญาณในการเลือกคนทีม่ีคุณธรรมและคุณภาพเขามาบริหารบานเมอืงใหเปนไปดวยความ

บริสุทธิ์และยติุธรรม ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนไดมคีวามรูในวิถีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และกําชับใหขาราชการไดวางตัวเปนกลางในการเลือกตัง้อยางเครงครดั  

                    (3)  การตรวจตดิตามโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ปงบประมาณ 2547-2551 
                  - งบประมาณป 47-50 อปท.สวนมาก ไดดําเนินการเสร็จแลว 
                  - งบประมาณป 51 อปท.สวนมาก ไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพัน แลวสวนที่ยัง

ไมไดดําเนินการไดแจงให สถจ.กาํชับ อปท.เรงดาํเนินการกอหนี้ผูกพนัใหเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
                   (4) การติดตามสอบขอเท็จจริงเรื่องราวรองทุกข การประพฤติมชิอบ 
                   - ไดกําชับใหกลุมงานกฎหมายฯสรุปสํานวน ตรวจสอบขอเท็จจริง เร่ือง

รองเรียน ตามที่ สถ.แจงใหดําเนินการ และเรื่องที่ตกคางอยูที่จังหวัดหรือเร่ืองรองเรียนที่เขามาใหม โดยใหถือ

ปฏิบัติดวยความซื่อสัตย สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนหนังสือส่ังการ ขอระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ

อยางเครงครัด โดยความเปนธรรมกับทุกฝาย และใหทันตามเวลาที่กําหนดดวย 

                  (5) เร่ืองอื่นๆ 
                1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
                 ปญหาและอุปสรรค 

                     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อปท.จัดตั้งเองมีการเตรียมความพรอมทั้งในดาน

สถานที่ ผูดูแลเด็ก สําหรับศูนยฯที่รับถายโอนจากหนวยงานอื่น บางแหงตั้งอยูในเขตวัด และเขตโรงเรียน

สภาพอาคารเรียนชํารุดทรุดโทรมและบริเวณโดยรอบก็ยังไมเหมาะสมในสวนของหองสุขาก็แยกตางหากจาก

อาคารเรียนและตองใชรวมกับบุคคลอื่น อปท.ที่รับถายโอนมีความประสงคที่จะยายออกแตไมสามารถยาย

ออกมาได ซึ่งบางแหงยังไมมีงบประมาณพอสําหรับจัดหาที่ดินและบางแหงมีความเกรงใจอาจารยเจาอาวาส



ของวัดนั้นๆ สวนครูผูดูแลเด็กบาง อปท.ยังมีคุณวุฒิไมถึงปริญญาตรี และบางแหงไมประสงคที่จะไปศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย เนื่องจากอายุมาก อีก 2 ปจะเกษียณอายุ 
                     - อาคารเรียนคับแคบ และขาดอุปกรณเครื่องเลนภาคสนาม 
                     - ศพด.น้ํานอยมีเด็กเพิ่มข้ึนทุกปแตมีอาคารเรียนเพียงหลังเดียวจึงไมเพียงพอ

และทาง อบต.มีงบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซมอาคารที่ชํารุด 

                     - ครูที่เปนพนักงานจางขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
                     - ส่ือการเรียนการสอนยังไมเพียงพอ 
                     - กรรมการบริหารศูนยฯ ยังขาดประสิทธิภาพทําใหการขับเคลื่อนไปไดชา 
                           ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ ผต.สถ. 

                     - ไดแนะนํา อปท.ใหสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 

และปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กดวย 
                     - ไดแนะนําให อปท.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน

และอุปกรณเครื่องเลนภาคสนามจาก สถ. 
                     - เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณซอมแซมอาคารให อปท.ที่มีความ

จําเปน 
                     - ควรออกระเบียบใหสามารถบรรจุครูเดิมที่ทํางานดีเปนขาราชการได โดยการ

คัดเลือกไมตองสอบแขงขันทั่วไป 
                     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ ควรมีผูจัดการศูนยฯ(ครูใหญ)  
                   - ควรมีการประกวดศูนยเด็กนาอยูทุกปเพื่อเปนการกระตุนใหผูบริหารอปท.เหน็

ความสําคัญ 
                2) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก สถจ./สถอ ที่เสนอผาน ผต.สถ. 
                     - ประกาศ ก.กลาง ไดแกไขปรับปรุงหลักเกณฑอยูบอยๆ ดังนั้น เมื่อไดแกไข

แลว ควรแจงใหจังหวัดไดทราบดวยวาสวนใดที่ไดแกไขแลวและตรงกับขอไหนของประกาศ ก.จังหวัด  
                   - สถจ./สถอ. ยังขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน สถ. ควรจัดหา 

บุคลากรมาเพิ่มหรือจางพนักงานราชการมาชวยงาน 

           - การไดรับจัดสรรรถจักรยานยนต จากสถ. เห็นควรจัดสรร/งบประมาณ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิงใหแก สถจ.และ สถอ.  
                      - กรณีโรงรับจํานํา เมื่อการดําเนินการอยูในสวนของ อปท. ไมควรไปตอ

ใบอนุญาตกับปกครอง ควรใหอยูในอํานาจของ สถ. 
                      - สถจ.ภูเก็ตอยูระหวางการยายสํานักงานมีความจําเปนที่จะตองรับการ

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ ซึ่ง สถจ.ภูเก็ตไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหมายัง สถ.แลวเห็น

ควรจัดสรรเงินเพิ่มให สถจ.ภูเก็ตเปนกรณีพิเศษ 



                      - การไปประชุม/อบรมของสวนราชการตางๆ สวนใหญใหมีการเบิกจาย

งบประมาณจากตนสังกัด ซึ่งทางจังหวัดก็มีงบประมาณไมเพียงพอ 

               3) อปท.ที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเปนกรณีพิเศษผาน ผต.สถ 
                      - ทม.หัวหิน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารเรียนโรงเรียน

บานสมอโพรงจํานวนเงิน 8,307,000 บาท เปนกรณีพิเศษเห็นควรใหการสนับสนุนงบประมาณดังกลาว 

                      4) งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่เปนแบบอยางที่ดี   
                 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควน (มัสยิดโคกทราย) อบต.บานควน อ.เมือง  จ.สตูล 

เปนแบบอยางที่ดีเนื่องจากเปน ศพด.ที่ต้ังอยูในมัสยิด และราษฎรในหมูบานและตําบลใกลเคียงไดรวมกันบริจาค

ทรัพยสินกอสรางอาคารเรียนและจัดซื้อที่ดินเปนเงินหนึ่งลานกวาบาทและมีเด็กจํานวน 300 คนเศษ 

                                      มติที่ประชุม รับทราบและขอให ผต.สถ.  สรุปผลการตรวจราชการ

ในชวงที่ผานมาวามีประเด็นปญหา  และอปุสรรคใดบางที่ไดรับการเสนอแนะจาก สถจ. ,สถอ. และ อปท. 

แลวยังไมไดรับการแกไข   นําเรียน ร.อสถ. (นายจรินทรฯ) เพื่อเชิญสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของมาประชุม

หาทาง แกไขปญหาใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป ทั้งนี้ใหรวมถึงปญหาและอุปสรรคที่ไดรับการเสนอแนะจาก

การออกไปตรวจการปฏิบัติงาน  ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ  และการควบคุมภายใน อปท. ของ ตบ. 

และการตรวจสอบภายในของ นตภ. ดวย  

                                6.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจาํป  2551  (สน.พส.) 
                                       - ขอมูล  ณ วันที่ 31 มี.ค.  2551 มีการเบิกจายไปแลว

รอยละ 50.05 (ไตรมาสที ่2 ชวงเดือน ม.ค. – มี.ค.  2551 มีเปาหมายรอยละ 46) 
                                  - ขอใหชวยกันเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม

เปาหมาย   โดยเฉพาะงบประมาณ   ทีย่ังคางทออยูใหเรงรดัเปนกรณีพิเศษดวย  

                                        มติท่ีประชุม รับทราบ 

                               6.3 สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงนิ การบัญชี การ

พัสดุและควบคุม 
                                      ภายในของ อปท.  (ตบ.)         

                      - “รอยละของ อปท. เปาหมาย ที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมี

มาตรฐาน” ถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดของปงบประมาณ 2551 เปนตัวชีว้ัดที ่ 3.5 โดยขยายฐาน อปท. เปาหมาย 

จากป 2551 จากฐานรายได 20 ลานบาทขึ้นไป เปน อปท. เปาหมายทีม่ีฐานรายไดต้ังแต 15 ลานบาทขึน้ไป 

ประกอบดวย 
                          (1) อบจ.   จํานวน  75         แหง 
                          (2) เทศบาล   จํานวน  1,314    แหง 



                          (3) อบต.    จํานวน  1,159    แหง 
                       - ขอความรวมมือจากทองถิ่นจงัหวัด ใหชวยควบคุม กาํกับดูแล 

                                    - ทองถิ่นอาํเภอ ตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ ทต. และ อบต. 

เปาหมายในเขตอําเภอที่รับผิดชอบ 
                        - เจาหนาที่กลุมงานการเงนิบัญชีและการตรวจสอบ สํานักงานทองถิน่จังหวัด ตรวจ

ติดตามประเมนิระบบการควบคุมภายในของ อบจ. ทน. และ ทม. เปาหมายในเขตจงัหวัดที่รับผิดชอบ 
เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สถ. ในปงบประมาณ 2551 

                                   มติที่ประชุม รับทราบ 

                               6.4 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  (นตภ.) 
                                      - ผลการตรวจสอบในไตรมาสที ่1 และไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2550 – 7 มนีาคม 2551) 
ไดตรวจสอบหนวยรับตรวจรวมทัง้สิน้ 18 หนวย ไดแก สํานักงานทองถิน่จังหวัด 16 จงัหวัด คือ แพร  
นาน สงขลา แมฮองสอน เชยีงใหม พะเยา อุตรดิตถ พษิณุโลก อุดรธานี หนองคาย กาํแพงเพชร พิจติร              

เพชรบูรณ เลย กาฬสนิธุ และรอยเอ็ด และสํานกังานทองถิน่อาํเภอที่ต้ังคลังจงัหวัด จาํนวน 2 หนวย  
ไดแก สถอ.แมสะเรยีง และ สถอ.ฝาง ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี้ 
                 (1) ดานการเงนิ 
                 1) จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวนัไมเปนปจจุบัน จาํนวน 9 หนวย 

                 2) ไมไดตรวจสอบยอดเงินฝากคลังตามบัญช ีและตามรายงาน GFMIS จาํนวน 5 หนวย      
                 3) ไมนําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสงเปนเงินรายไดแผนดิน จาํนวน 3 หนวย 
                                          4) คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหนาที่ไมครบถวน จํานวน 2 หนวย 
                 5) การรับเงนิอุดหนนุ อปท.บันทึกบัญชีไมครบถวน จาํนวน 2 หนวย 
                 6) การใชจายเงินอุดหนุนจาก อปท.ไมเปนไปตามหลักเกณฑของหนังสือส่ังการ   
                                                จํานวน 1 หนวย 
                 7) ไมไดตรวจสอบความเคลื่อนไหวทะเบยีนคมุเงนิทดรองราชการ จํานวน 4 หนวย 
                  (2) ดานบัญชีและทะเบยีน 
                 1) จัดทําบัญชีและทะเบยีนตาง ๆ ไมเปนปจจบัุน จาํนวน 8 หนวย 
                 2) จัดทํางบการเงินไมเปนปจจบัุน จาํนวน 8 หนวย 
                  (3) ดานการพัสดุและทรพัยสิน 
                      1) จัดทําทะเบยีนคุมทรัพยสิน ไมเปนไปตามแบบกรมบญัชีกลาง จํานวน 6 หนวย 

                 2) ไมไดจัดทําใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) และบันทึกการใชรถ (แบบ 4) ยงัไมเปน  
                                                 ปจจุบัน จํานวน 9 หนวย 
                 3) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อส้ินปงบประมาณ จาํนวน 1 หนวย 



                      4) ไมไดรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป จํานวน 2 หนวย 
                  (4) ดานการควบคุมภายใน 
                  1) จัดทําคําสัง่แบงงานยังไมเปนปจจุบัน หรือยังไมชัดเจน จาํนวน 5 หนวย 

                    2)  การประเมนิระบบควบคุมภายในของ สถจ.สวนใหญยงัไมครอบคลมุทกุกลุมงาน 
                          จาํนวน 14 หนวย 

                    3) ผูไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาทีต่รวจสอบการรบั – จายเงนิประจาํวนัปฏิบัติหนาที่ไม 
                                                    ครบถวน  จาํนวน  12  หนวย 
                  (5) ดานการตรวจดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
                       1) โครงการศูนยพฒันาเด็กเล็กตนแบบของ อปท. ไดออกตรวจสอบ  จาํนวน 60 แหง  

                  2) โครงการเงินอดุหนนุเฉพาะกิจแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํอุปโภคบริโภคใหแก

ประชาชน  ไดออกตรวจสอบจํานวน  95  โครงการ  66  อบต. 

               - สําหรับในชวงไตรมาสที ่3 และ ไตรมาสที ่4 มีแผนเขาตรวจสอบหนวยรบัตรวจอีก

จํานวน 14 จังหวัด ไดแก กระบี่ สมทุรสาคร ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด ศรีสะเกษ สุรินทร ปตตาน ียะลา 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และชัยนาท 

               มติที่ประชุม รับทราบ 

                                6.5 การดําเนนิงาน หมูบาน ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดของ อปท.  

(สน.สส.)  
                                     - รมว.มท. ไดเห็นชอบให สถ. ดําเนินงาน หมูบาน ชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหา

ยาเสพติดของ อปท. โดยลงนามในหนงัสอื ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 950 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 ถึง                

ผูวาราชการจงัหวดั ทุกจงัหวดั เพื่อแจง อปท.ทุกแหง พิจารณาดําเนินการและใหความสําคัญกับการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด เปนกรณีเรงดวน  โดยมีแนวทางการดําเนนิงาน ดังนี ้

 
 (1)  ระยะเรงดวน (ภายในวนัที ่30 เมษายน 2551)  
                                             - ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อปองกนัไมใหประชาชนในหมูบาน ชุมชน              

เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  
                                             - ใหเทศบาล  อบต. ประชุมคณะกรรมการชุมชน หรือรวมกับกาํนนั ผูใหญบาน

ประชุมคณะกรรมการหมูบาน (แลวแตกรณี) เพื่อสรางความตระหนกั ความเขาใจและบทบาทหนาที่ในการ

ดําเนนิงาน 

                                             - คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน จัดประชุมประชาคมชุมชน 

ประชาคมหมูบาน เพื่อออกกฎ ระเบียบของชุมชน หมูบาน เพื่อปองกนัไมใหสมาชิกของชุมชน หมูบาน                   



เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด โดย อปท. ใหการสนับสนุนและประสานหนวยงานที่เกีย่วของเขาไปรวม

ดําเนนิการ 

                                             - คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน รวมกบัประชาคม สํารวจและ

จัดทําขอมูลปจจัยเกื้อหนนุการแพรระบาดของยาเสพติดสงใหกับศูนยปฏิบัติตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ 

       - ใหเทศบาล อบต. หรือรวมกับ อบจ. จัดทาํเครื่องหมาย (ธง ปาย สัญลักษณอ่ืนๆ) 

เพื่อเปนการแสดงถึงการเปนครอบครัวปลอดยาเสพตดิ 

                                      (2) ระยะตอเนื่อง (ตอเนื่องจากระยะที่ 1) 

       - มีเปาหมายในการลดจาํนวนผูเสพและปองกันไมใหมผูีเสพรายใหม และการ

พัฒนาไปสู “ หมูบาน ชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพติดแบบยั่งยืน ” โดยเนนการดําเนินงานของหมูบาน 

ชุมชนใน 3 กจิกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูเสพ กิจกรรมการปองกนักลุมเสี่ยง และกิจกรรมการ

จัดทําแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของหมูบาน ชุมชน 
       - สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน             

นําผูเสพและผูติดเขาสูระบบชุมชนบําบัดหรือระบบบังคับบําบัดของทางราชการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการปองกนักลุมเสี่ยงโดยเฉพาะ เด็ก และเยาวชน เชน โครงการคายเยาวชน 

       - ใหคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน รวมกับประชาคม จัดทําแผน

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน หมูบาน สงใหกับเทศบาล อบต. เพื่อบูรณาการและพิจารณา

จัดตั้งงบประมาณดําเนนิการหรือสนับสนุนงบประมาณใหชุมชน หมูบาน ดําเนินการ พรอมทั้งติดตาม

สถานการณยาเสพติดในชมุชน หมูบาน และปรับแผนฯ ของชุมชน หมูบาน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

      - ชุมชน หมูบาน จัดทาํแผนชุมชน โดยใหมีมิติของการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดปรากฏในแผนชุมชน ทั้งกิจกรรมในแผนชมุชนที่ชมุชน หมูบาน ดําเนินการเอง ดําเนนิการรวมกับ

หนวยงาน หรือใหหนวยงานดําเนนิการ โดย อปท. ใหความสําคัญนําแผนชุมชนในกจิกรรมที่เกีย่วของกับ     

การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดมาจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่นและงบประมาณประจําป 

 
                                     - กรณี อบจ. ใหพจิารณาดําเนินงานและสนับสนุนการดําเนนิงานสรางความเขมแข็ง

ชุมชน หมูบาน ของเทศบาล  อบต. หนวยงานอืน่ๆ ตามขอบเขตอํานาจ หนาที ่

                                    มติที่ประชุม รับทราบ 

                                6.6 รายงานผลการจัดการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิ่น  

(สน.พร.) 
                                  - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดไดดํารงตําแหนงครบวาระในวันที่ 13 มีนาคม 2551 จํานวน 74 จังหวัด และคณะกรรมการการ



เลือกตั้งไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 27/2551 เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบใหประกาศใหมี

การเลือกตั้งฯ           ในวันที่ 20 เมษายน 2551 

                                      มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                6.7 รายงานการดําเนินการศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.)    
                                   - ตามที่พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาที่ให

หนวยงานตางๆ ของรัฐ ตองเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชน

ดวยความรวดเร็ว ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ไดจัดตั้ง “ศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิน่” ณ อาคาร 5 ชัน้ 1 งานสารบรรณ รวมทัง้ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร สถ. 

ตามคําสั่งที่ 83/2550 ลงวันที่ 22 กมุภาพนัธ 2550 นัน้ 
          - เพื่อใหการดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาสาร สถ. เปนไปดวยความเรียบรอยกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดยกเลิกคําสั่งที่ 83/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 และแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร สถ. ข้ึนใหม โดยมีรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (กลุมภารกิจดาน

นโยบายและแผน) เปนประธาน  ผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกทานและทองถิ่นจังหวดัทุก

จังหวัดเปนกรรมการ  ทั้งนี้  อสถ. ไดโปรดเห็นชอบใหการประชุมประจําเดือนของผูบริหาร สถ. เปนการประชุม

คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในคราวเดียวกนั 

                                   -  สําหรับผลการดําเนินการที่ผานมาของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. มีดังนี ้

             1) จัดใหมีการอบรมใหความรูและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏบัิติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ใหแกบุคลากรของทุกสาํนกั/กอง เมื่อวนัที ่5 มีนาคม 2551 ณ หองประชุม 5501 อาคาร 5 โดยมีผูเขารับการ

อบรมสัมมนา จํานวน 100 คน 

             2) ปรับปรุงขอมูลขาวสารของศูนยฯ ใหเปนปจจบัุนโดยไดแจงใหทุก สํานัก/กอง 

จัดสงขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใหเปน

ปจจุบันและครบถวน 

 
 
             3)จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ.  ดังนี ้

              - ไตรมาสที ่1 (ต.ค. – ธ.ค. 2550) มีผูมาใชบริการ จาํนวน    2  ราย 

                - ไตรมาสที ่2 (ม.ค. – มี.ค. 2551) มีผูมาใชบริการ จาํนวน  11  ราย 

                                      4) ประชาสัมพนัธการใหบริการของศูนยบริการขอมลูขาวสาร สถ. และรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ ประกอบดวย  เว็ปไซต สถ. 

www.thailocaladmin.go.th  , หนังสอืพมิพบางกอกทูเดยคอลัมนทองถิน่รายวนั ฉบับวนัเสารที่ 22 มนีาคม 2551 



และจัดทําแผนพับใหความรูเกี่ยวกับสิทธขิองประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยประชาชน

สามารถเสนอแนะและใหความเหน็ผานทางเว็ปไซดของ สถ .และผานทางโทรศพัทหมายเลข 0-2241-96000 

ตอ 5102   ทัง้นี้ ศูนยฯ จะไดเพิม่ชองทางการประชาสมัพนัธและรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนใหกวางขวาง  

และทั่วถงึยิง่ขึน้ 

     มติท่ีประชุม  รับทราบ                      

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ  
                              (1) การออกสลากบํารุงกาชาด ประจาํป 2551 ของ สถ.   

                                  - ตามที่ไดมีการออกสลากบาํรุงกาชาดของ สถ. ไปแลว เมื่อวนัที ่5 เม.ย.  2551                

ณ  อาคารรับรอง 606  สนามเสือปา นัน้ สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลไดที่ สล. ,เว็บไซตของ สถ. และ

หนงัสือพมิพเดลินิวสและขาวสดฉบับวนัที่ 10 เม.ย. 2551   
                                  - ขอให สถจ. อํานวยความสะดวกแกผูมารับรางวัล และขอความรวมมือ สถจ.                

เรงดําเนนิการสงเงนิจากการจําหนายสลากบํารุงกาชาดให สล. ดวย  
                            (2) กรณี กกต. วนิิจฉัยคุณสมบัติของผูสมคัรนายก ทน.เชียงราย ขาด
คุณสมบัติเนือ่งจากเคยดาํรงตําแหนงเกิน 2 วาระ 
                                  - ตามทีน่ายวนัชัย  จงสุทธนามณ ี ผูสมคัรนายก ทน.เชียงราย ถกู กกต. วนิิจฉัย

วา               ขาดคุณสมบัติการสมัครเปนนายก ทน. เชยีงราย เนื่องจากเคยดํารงตําแหนงดังกลาวเกิน 2 

วาระ นั้น               (ดํารงตําแหนงโดยออม 2 คร้ัง และโดยตรง 1 คร้ัง) ตอมาตัวแทนของ สมาคม อปท. 

ทั้ง 3 สมาคม ไดยื่นหนังสือขอความเปนธรรมจาก กกต. ในกรณีดังกลาว  โดยเห็นวาการนับการดาํรง

ตําแหนงควรเริ่มนับต้ังแตการเลอืกตัง้โดยตรงไมใชการเลือกตัง้โดยออม  ซึง่ กกต. จะนาํเรื่องนี้เขาสูการพจิารณา

อีกครั้ง และ สน.กร.                จะไดติดตามผลและแจงใหทราบตอไป  
                            (3) สถ. รับผึกงานแกผูบริหารรุนใหมของ ธ.ก.ส. 
                                     -  ดวยสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. 

ไดรับมอบหมายจาก ธ.ก.ส. ดําเนนิโครงการฝกอบรมผูนาํยุคใหมของ ธ.ก.ส. โดยสวนหนึง่ของหลักสูตรไดจัดให

มีการรับฝกสอนงานจากผูบริหารระดบัสูงของภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกจิ รวม 26 หนวยงาน ทัง้นี้ไดเรียนเชิญ 

อสถ. เปนครูผูสอนงานแกผูบริหารยุคใหมของ ธ.ก.ส.  จาํนวน 1 ทาน คือนายบรรยง  หนูบรรจง  ตําแหนง

ผูชวยผูจัดการ ธ.กส.  สาขาอําเภอทาแซะ จ.ชุมพร  โดยจะเขารับฝกสอนงานตัง้แตวนัที ่8 เม.ย. 2551 – 31 

พ.ค.  2551   
                                  - ในเบื้องตนใหประจําอยูที่ สล. โดยจะใหศึกษางานของสาํนกั/กอง รวมถึง สถจ. ดวย   

ทั้งนี้หากสาํนกั/กอง ใด มีกจิกรรม/การประชุมสัมมนา ใหเชิญ ไปเขารวมดวย 

 
 



เลิกประชุมเวลา  12.20  น.                 
                                                                                                                              นายกิติศักดิ์  สุดพิมศรี 

                                                                                                                                         จนท.วผ. 5 
                                                                                                                            ผูจดรายงานการประชุม

   
                                                                                                                                     

  
                                                                                                                            นายสธิิชัย  จนิดาหลวง 

                                                                                                                                  ล.สถ. 
                                                                                                                         ผูตรวจรายงานการประชุม                   

                   

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4        เร่ืองสืบเนื่อง 
 

 
 เร่ืองสืบเนื่อง  จํานวน 1 เร่ือง  ดังนี ้

 
  4.1 โครงการจัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน อปท.  (สน.คท.) 

 

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

 
       
 

 



ระเบียบวาระที่ 4.1       โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน อปท.  (สน.คท.)   
 

 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องสืบเนื่อง 
โครงการจัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน อปท. 

(สน.คท.) 
***************** 

 
1.  ความเปนมา  
   1.1 มท. ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนดให อปท. จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ภายใน 180 วันนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เพื่อให อปท. นําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
             1.2 อสถ. ไดอนุมัติให สน.คท. (สคร.) ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการฝกอบรม                   
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2551 โดยจัดฝกอบรมจํานวน 10 รุนๆ ละ 100 แหง                
รวม 300 คน ตอรุนๆ ละ 3 วัน   
    1.3 ผูเขารวมฝกอบรม ประกอบดวย  
     1.3.1 เจาหนาที่ของ อปท. แหงละ 3 คน ไดแก (1) ปลัด  อปท.  (2) ผอ.กองคลัง หรือ 
หน.สวนการคลัง หรือ จนท.จัดเก็บรายได (3) ชางโยธา หรือ ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
     1.3.2 ตัวแทนจากสํานักงานทองถ่ินจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทางดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จังหวัดละ 2 คน 
 

2. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
สน.คท. (สคร.) ไดดําเนินการจัดฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 5 รุน  
 

3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
  3.1 ดําเนินการจัดฝกอบรมในรุนที่เหลือ จํานวน 5 รุน  
  3.2 ดําเนินการจัดฝกอบรมใหกับ อปท. ในจังหวัดที่ยังไมไดเขารับการฝกอบรม               
จํานวน  46  จังหวัด ในปงบประมาณ 2552 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5        เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยผูบรหิาร) 
 

 
 เร่ืองทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร)  จํานวน 3 เร่ือง  ดังนี้ 

 
  5.1 ความคืบหนาการจดังาน “มหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน”   (นาํเสนอโดย ผอ.สน.ปศ.)                     

 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
  5.2 การดําเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง       
        (นําเสนอโดย ผอ.สน.สส.)                     

 

มติท่ีประชมุ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
  5.3 ความคืบหนาการเสนอขอจัดตั้งสวนราชการสวนภมูิภาคของ สถ.  (นําเสนอโดย ผอ.กจ.)                     

 

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

 



 ระเบียบวาระที่ 5.1       ความคืบหนาการจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น” 
 

 
เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบนําเสนอโดย ผอ.สน.ปศ. 

ความคืบหนาการจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น” 
***************** 

1. ความเปนมาของเรื่อง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และเทศบาลนครนนทบุรี  รวมกันจดังาน ”มหกรรมการจัด

การศึกษาทองถ่ิน 2551”  ระหวางวันที่  1-3  สิงหาคม  2551  ณ  ชาเลนเจอร 2 ศูนยการประชุมและแสดงสินคา
อิมแพค  เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวดันนทบรีุ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสมัพันธ
เผยแพรศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบตลอดจนเปนการเรียนรูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
พัฒนาการจดัการศึกษาใหมคีุณภาพไดมาตรฐาน  โดยงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน  2551 มี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1  การจัดนิทรรศการทางวิชาการ จะจัดเปน 3 สวน คือ   
  1.1.1 การจัดนทิรรศการทางวิชาการแสดงผลงานดีเดนของแตละภาค   
 1) การจัดการศึกษาทองถ่ิน  
 2) นวัตกรรมทางการศึกษา 
 3) การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

1.1.2 การจัดนทิรรศการทางวิชาการแสดงศักยภาพและผลงานดีเดนของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1.1.3 การจัดนทิรรศการทางวิชาการโดยสวนกลาง (สถ.)  และหนวยงานภายนอก   
1.2  การเสวนาทางวิชาการ  แบงออกเปน  2  สวน   

1.2.1 การเสวนาทางวิชาการกลุมใหญ ( หองรอยัลจูบล่ีิ )  รายละเอียดปรากฏตามกาํหนดการ
เสวนาทางวิชาการแนบทายวาระการประชมุ 

1.2.2 การเสวนาทางวิชาการกลุมยอย ( หองจูปเตอร 10 ) รายละเอยีดปรากฏตามกําหนดการ
เสวนาทางวิชาการแนบทายวาระการประชมุ 

1.3  การประกวดแขงขนัความสามารถของนักเรียน  ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  ประกอบดวย 
  1) การกลาวสนุทรพจนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน แบบเตรียมตวั 
  2) การประดษิฐส่ิงของจากเศษวัสดุเหลือใช 
                           3) การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ พรอมจินตลีลา 
                           4) การประกวดรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร 
  5) การประกวดวาดภาพ ระบายสี 
  6) การประกวดแกะสลักผักและผลไม  
  7) การประกวดงานประดษิฐรอยมาลัย 
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8) การประกวดงานประดษิฐจากใบตอง 

  9) การประกวดโครงงาน 5 กลุมสาระ (ภาษาไทย , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร , 
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) , การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี
  10) การแขงขนัการแสดงละครภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
  11) การแขงขนัการจัดสวนถาดแหง 
  12) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

13) การแขนขนักิจกรรมเด็กเล็ก (เกมทายซิเสียงอะไรเอย   ตนสมมหาสนุก  เกมเรือบก  และ
กีฬาเดินตวัหนอน)  

      1.4 การแสดงบนเวท ี
       องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสงรายการแสดงเขารวมการแสดงบนเวทีทั้ง  3  วัน   

รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการแสดงบนเวที  แนบทายวาระการประชุม                                                                               
2. ผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 

2.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดทําหนังสือ(ที่ มท 0893.3/ว 1227  ลงวันที่  12  
มิถุนายน  2551) ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ประจําป 2551 สงใหผูวาราชการจังหวัด  
ทุกจังหวัดทราบแลว 

2.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและเทศบาลนครนนทบุรีไดจัดทาํหนังสือ(ที่ มท 0893.3/
ว 1226  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2551) ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ประจําป 2551 สง
ใหแก อบจ. เทศบาล และ อบต.ทั่วประเทศทราบแลว  

2.3 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานในพิธีเปดงานมหกรรมการจดั
การศึกษาทองถ่ิน 2551 

2.4 เชิญแขกผูมีเกียรติเพื่อรวมพิธีเปดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน 2551 
2.6 สงโปสเตอร  แบนเนอร  ใหทองถ่ินจังหวัดทกุแหง เพื่อแจกจายใหองคกรปกครอง            

ทุกแหงทัว่ประเทศในวันศกุรที่ 27  มิถุนายน 2551 
2.7  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมวีิทยุดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1494 ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2551  แจงใหทองถ่ินจังหวดั  สงแบบรายงานจาํนวนผูเขารวมศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน 2551 ใหสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทองถ่ิน  ทางโทรสารหมายเลข 0-22419021-3 ตอ 
112 หรือ 113 ภายในวันที่  15  กรกฎาคม 2551 

2.8  กระทรวงมหาดไทย  ไดอนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสม  เพื่อเปน
คาใชจายในการนําบุคลากรสวนทองถ่ินและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเขารวมเสวนาทางวิชาการในงาน
มหกรรมการจดัการศึกษาทองถ่ิน  2551  โดยไมตองผานการอนุมัติของสภาทองถ่ินไดเปนกรณีพิเศษ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว2220  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2551 
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3. งานที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินประชาสัมพันธใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาทองถ่ิน ประจําป 2551  และเขารวมรับฟงการเสวนาทางวิชาการ  

4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
ขอความรวมมอืองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง  นําผูบริหาร  บุคลากรทองถ่ิน  ชุมชน เขารวมงาน

มหกรรมการจดัการศึกษาทองถ่ิน  ประจําป 2551 และรวมรับฟงการเสวนาทางวิชาการ      
5. ขอเสนอ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 



 ระเบียบวาระที่ 5.2       การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา 
                                      เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบนําเสนอโดย ผอ.สน.สส. 
การดําเนินโครงการพัฒนาศกัยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)  

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
***************** 

1. ความเปนมา 

  (1) รัฐบาลไดกาํหนดนโยบายเรงดวนในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาความยากจนที่มุง 
พัฒนาเศรษฐกจิฐานราก  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได  ลดรายจาย  สรางโอกาสในอาชีพอยางยั่งยืนใหแก
ประชาชนโดยกําหนดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมี  สนง.พัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ ภายใตความรวมมือกับ กรมการปกครอง 
  (2) รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณตามโครงการ SML  ใหกบัหมูบานและชุมชน (กรณีชุมชน
ไดแกชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง  เมืองพัทยา  เทศบาลตําบลเฉพาะเทศบาลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยไดประกาศยกเลิกตาํแหนงกํานัน  ผูใหญบาน  ตามมาตรา 4  วรรค 2  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล      พ.ศ. 
2496 แกไขเพิม่เติมโดยมาตรา3 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546) โดยมีขนาดของหมูบานและ
ชุมชนที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณแบงตามจํานวนประชากร ดังนี ้

    1. หมูบานและชุมชนขนาดเล็ก (S) แบงออกเปน 
     S-1 ประชากร 1  -     50 คน ไดรับจัดสรรไมเกิน    50,000  บาท  
     S-2 ประชากร            51  -   150 คน ไดรับจัดสรรไมเกิน  100,000  บาท 
     S-3  ประชากร          151  -  250 คน ไดรับจัดสรรไมเกิน  150,000  บาท 
     S   ประชากร          251  -  500 คน ไดรับจัดสรรไมเกิน  200,000  บาท 
     2. หมูบานและชุมชนขนาดลาง (M)  
                                 M  ประชากร         501  - 1,000 คน ไดรับจัดสรรไมกิน   250,000 บาท 
     3. หมูบานและชุมชนขนาดใหญ (L) แบงออกเปน 
      L  ประชากร      1,001 -  1,500 คน ไดรับจัดสรรไมเกิน 300,000 บาท 
      XL  ประชากรตั้งแต 1,501 คนขึ้นไป ไดรับจัดสรรไมเกิน 350,000 บาท 

  ปมท. ไดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนนิงานโครงการดังกลาวผานระบบวีดิทัศน (Video 
Conference)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 จากหองประชุม 1 มท ใหแก ผวจ. ปจ. นอ. และผูมีสวนเกี่ยวของ
ทั่วประเทศ โดยใหหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกีย่วของใหการสนบัสนุนการดําเนินงานของหมูบานและ
ชุมชน แตไมใชลักษณะการชี้นํา 
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2  ผลการดําเนนิงานที่ผานมา 
  สถ. มีหนังสือที่ มท 0891.4/ว 812 ลงวันที่ 17 เมษายน 2551 ถึง ผวจ. เพื่อแจง อปท. ใหทราบ
รายละเอียด แนวทางขั้นตอนการดําเนินงานและใหการสนับสนุนการดําเนนิโครงการโดยมีแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี ้
       (1) ประสานการดําเนินงานกับที่ทําการปกครองอําเภอ เพือ่กําหนดแนวทางการดําเนินงาน     
ในพื้นที่รวมกนั 
                                    (2) เผยแพรแนวทางการดําเนินโครงการใหประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบ 
       (3) สนับสนนุการจัดเวทีประชาคมของหมูบานหรือชุมชนเพื่อรับรองหรือคัดเลือกคณะทํางาน
ใหมและคัดเลอืกโครงการของหมูบานหรือชุมชน (ผูเขารวมประชาคมไมนอยกวารอยละ 70 ของ 
ประชาชนที่อาศัยอยูจริงในหมูบานหรือชุมชน) 
        (4) สนับสนุนบุคลากรเขารวมประชาคมโครงการกับหมูบานหรือชุมชน  เพื่อให 
การชวยเหลือทางวิชาการ 
 (5) นําขอมูลการพัฒนาของ อปท. และแผนพัฒนาทองถ่ินเขารวมประชุมประชาคม 
เพื่อไมใหเกดิความซ้ําซอนในการดําเนินโครงการ 
       (6) นําโครงการขนาดใหญที่เกิดจากการประชาคมที่เกินวงเงิน SML ที่หมูบานหรือชุมชน 
จะไดรับเขาสูการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดงบประมาณสมทบ  เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนมากขึ้น 
        (7) นําโครงการขนาดใหญที่เกินความสามารถของ อปท. เสนอหนวยงานของรัฐ 
ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
  สถ. มีหนังสือที่ มท 0891.4/ว 811 ลงวันที่ 17 เมษายน 2551 ถึงทองถ่ินจังหวัด ทกุจังหวดั  
เพื่อเนนย้ําใหความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหมอบเปนนโยบายสําคัญใหกับทองถ่ินอําเภอในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
    (1) ศึกษา ทําความเขาใจกับเอกสารแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับโครงการ 
     (2) ประสานการดําเนินงานระหวางที่ทําการปกครองจังหวดั หรือที่ทําการปกครองอําเภอ 
กับ อปท. เพื่อใหมีการทําความเขาใจในการดําเนินโครงการรวมกันกับ อปท. โดยอาจจดัประชุมชี้แจงใหกับ
ผูบริหารและเจาหนาที่ของ อปท.  
     (3) อํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือภาคสวนตางๆ              
ที่มีหนาที่ในการสนับสนุน และติดตามการดําเนินโครงการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานกับ อปท.  
    (4) รวมดําเนินงานกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ  
     (5) ติดตามปญหา อุปสรรค ในการดําเนนิโครงการ ที่เกี่ยวของกับ อปท. เพือ่ประสาน
หนวยงานทีเ่กีย่วของในระดบัจังหวดั และอําเภอ พิจารณาหาทางแกไข  
   กรณีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ยกเลิกตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แลว  ซ่ึงจะมีการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกลาวตามขนาดของชุมชน นั้น 
ใหทองถ่ินจังหวัดดําเนินการเพื่อใหการสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลอยางใกลชิด เพื่อให
สามารถจัดประชุมประชาคมโดยมีประชาชนในชุมชนเขารวมประชุมครบตามหลักเกณฑ  
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3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 

 - 
4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
  ขอใหสํานักผูตรวจราชการกรมฯ ชวยตรวจสอบผลการดําเนินการที่ผานมา 
5. ขอเสนอ 
 - 

 



 ระเบียบวาระที่ 5.3       ความคืบหนาการเสนอขอจัดตัง้สวนราชการสวนภูมิภาคของ สถ.  
 

 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบนําเสนอโดย ผอ.กจ. 
ความคืบหนาการเสนอขอจัดตัง้สวนราชการสวนภูมิภาคของ สถ. 

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

ความเปนมา  : 
๑.กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สถ.พ.ศ.๒๕๔๕ : ให สถ. มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุน อปท.โดย
การพัฒนาและใหคําปรกึษา แนะนํา ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารจัดการ เพื่อให อปท. มีความเขมแขง็ และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ โดยจัด
โครงสรางการแบงสวนราชการเปนราชการบริหารสวนกลางระดับสํานัก/กอง รวม ๑๐ หนวยงาน มีกลุม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดั ซ่ึงไมปรากฏสถานะและอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการฯ 
ไปปฏิบัติงานในสวนภูมภิาคทั้ง ๗๕ จังหวัด โดยไมไดกําหนดหนวยงานในระดับอาํเภอ และกิ่งอาํเภอ สถ. จึง
ไดมีการกําหนดโครงสรางกลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอและกิ่งอําเภอขึ้นเปนการภายใน  และให
จังหวดัปรับเกลี่ยอัตรากําลังไปปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม  
๒.คําสั่ง สถ. ท่ี ๑๔๒/๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗  : ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังของกลุม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด อําเภอ และกิ่งอําเภอ  โดยกําหนดชื่อเรียกหนวยงานเปนสํานักงานทองถ่ิน
จังหวัด  อําเภอ และกิ่งอําเภอ และใหหัวหนาหนวยงานเปนทองถ่ินจังหวัด  ทองถ่ินอําเภอ และทองถ่ินกิ่งอําเภอ  
อยางไรก็ตามตําแหนงทองถ่ินจังหวัด  อําเภอ และกิ่งอําเภอไมมีฐานะเปนหัวหนาสวนราชการ ทําใหไมอาจรับ
มอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ไดตามความใน
มาตรา ๓๘ (๙) (๑๐) (๑๑)  และมาตรา ๕๖ แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ในขณะนั้น 
๓.จากขอจํากัดดังกลาว สถ.โดย มท. :  ไดเสนอ ครม. ใหพิจารณากําหนดจัดตั้งสํานักงานทองถ่ินจังหวัด อําเภอ  
และกิ่งอําเภอขึ้นเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคในสังกัด สถ. โดย ครม.ไดมมีติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
เห็นชอบในหลักการการกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการและการกําหนดตําแหนงในราชการบริหาร
สวนภูมิภาคของ สถ. โดยไมเพิ่มอัตรากําลังตามที่  มท.เสนอ จํานวนไมเกิน ๑๙ จังหวัด และใหทดลอง
ปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาประมาณ ๓ ป โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ และ
ให รมว.มท.พิจารณากําหนดจังหวัดทดลองทั้ง ๑๙ จังหวัด แลวรายงาน ครม.ทราบ ทั้งนี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ รับทราบรายงานผลการพิจารณาดังกลาว  

ผลการดําเนินการที่ผานมา  : 
๑. หนังสือ สถ.ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๒.๔/๘๔๙๔ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ หารือสํานักงาน ก.พ.ร. :  เพื่อขอ
แกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ฯ ใหจังหวัดทดลองทั้ง ๑๙ จังหวัด มีฐานะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค
ตามกฎหมาย  ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.ไดตอบประเด็นการหารือเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามนัยมติที่ประชุม
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและ 
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วินิจฉัยปญหากฎหมายในการบริหารราชการแผนดินวาตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เปนเพียง
การเห็นชอบในหลักการใหทดลองปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  จึงไมควรดําเนินการแกกฎหมายใด ๆ  ในระหวาง
นี้ ดังนั้นตําแหนงทองถ่ินจังหวัดทั้ง ๑๙ จังหวัด จึงไมใชหัวหนาสวนราชการไมเขาขายที่จะรับมอบอํานาจได 
และให สถ. ดําเนินการทดลองปฏิบัติงานภายใตสถานการณในขณะนั้น 
 
๒. สถ.ไดดําเนินการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการ : ของจังหวดัทดลองจัดตั้งราชการบริหารสวน
ภูมิภาคและจังหวัดเปรียบเทยีบรวม ๓ ระยะ  ดังนี้ 

(๑) ระยะท่ี ๑ (ปท่ี ๑) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการใน
จังหวัดทดลองจัดตั้งราชการบริหารสวนภูมิภาค  ทั้ง ๑๙  จังหวัด  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๔๘  ณ  โรงแรม
บางกอก  กอลฟสปา รีสอรท  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

(๒) ระยะท่ี ๒ (ปท่ี ๒) ดําเนินการลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการและเก็บรวบรวมขอมูล ใน
ระดับจังหวัด รวม ๔ ภาค ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม  ๒๕๔๙  โดยไดเชิญผูแทนสํานักงาน ก.พ. และ
ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.รวมสังเกตการณ   

(๓) ระยะท่ี ๓ (ปท่ี ๓) รวมกับสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดําเนิน
โครงการศึกษาผลการจัดตั้งสํานักงานทองถ่ินจังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ และสํานักงานทองถ่ินกิ่งอําเภอ
เปนโครงสรางในราชการบริหารสวนภูมิภาค    

โดยผลการศึกษาพบวาสํานักงานทองถิ่นจังหวัด อําเภอ และกิ่งอําเภอ ไมใชหนวยงานทางดานวิชาการ
ขั้นสูงและไมใชหนวยงานดานความมั่นคงจึงไมควรเปนราชการบริหารสวนกลางในสวนภูมิภาค  ซ่ึงสอดรับ
กับมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๐  ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่หรือมีลักษณะการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมอุดหนุน และสนับสนุน อปท. ใหสามารถดําเนินการตามอํานาจ และหนาที่
เพื่อใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม เปน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
๓.ในหวงเวลาเดียวกับการติดตามผลระยะที่ ๓ :  สถ. ไดรายงานผลการทดลองจัดตั้งราชการบริหารสวน
ภูมิภาค และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  พรอมทั้งเสนอคําขอกําหนดจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัด อําเภอ และกิ่งอําเภอ ขึ้นเปนหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคในสังกัด สถ. และรางกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ ฯ ไปยัง มท.เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ และ มท. ไดจัดสงคําขอดังกลาวไปยัง สลค. เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เพื่อนําเสนอ ครม.พิจารณา  โดยในระหวางนั้น  ครม.ไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม  
๒๕๔๙  กําหนดขั้นตอนการเสนอแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการตองผานการประชุมพิจารณาของ
คณะทํางานแบงสวนราชการระดับกรม  และคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงกอน
นําเสนอ ก.พ.ร.พิจารณา   สลค.จึงไดแจง มท.เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ใหนําคําขอปรับปรุงโครงสราง
สวนราชการของ สถ.พรอมรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ฯ ไปดําเนินการตามขั้นตอนของมติ ครม.
ดังกลาว ในการนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ไดใหความเห็นกับ สลค.วาเห็นดวยกับการเสนอจัดตั้งสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเปน 
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ราชการบริหารสวนภูมิภาค  สําหรับกรณีอําเภอและกิ่งอําเภอใหพิจารณาถึงความจําเปน  เหมาะสม และคุมคา
เปนสําคัญในการจัดตั้งสํานักงาน 
๔. สถ. ไดเสนอคําขอกําหนดจัดตั้ง :  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด อําเภอ และกิ่งอําเภอ ขึ้น
เปนหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ฯ ตอคณะทํางานแบงสวน
ราชการ สถ.ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมเห็นชอบให
กําหนดโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคตามที่ สถ.เสนอ และใหรายงานคณะกรรมการพัฒนาโครงสราง
ระบบราชการของ มท.ดําเนินการตอไป   
๕. ครม. มีมติเม่ือ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ :  เห็นชอบในหลักการการกําหนดหนวยตรวจสอบภายในและกลุม
พัฒนาระบบบริหารไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของทุกสวนราชการ หากมีการปรับปรุงกฎกระทรวง
แบงสวนราชการของสวนราชการใดๆ ตอไป ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจสอบขอกฎหมาย เพื่อใหเกิดความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง   
๖. มท.ไดนําคําขอ และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ฯ ของ สถ. : เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสรางระบบราชการของ  มท. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ซ่ึงที่
ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดสงคําขอและขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของเสนอสํานักงาน ก.พ.ร.พิจารณา  ทั้งนี้  
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําคําขอดังกลาว เสนอ อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ
ดานสังคม  ในการประชุมครั้งแรกวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
(โดย อสถ. และ ปมท. เขารวมชี้แจงขอมูล) ซ่ึงที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  
             (๑) เห็นดวยกับประเด็นการเพิ่มกลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารไวในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ สถ. 
             (๒) ให สถ.จัดทําขอมูลเกี่ยวกับภารกิจที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด และอําเภอตอง
ใหการสงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือ อปท. จัดทําขอมูลสภาพปญหาและความออนแอในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. กําหนดมาตรการและแนวทางแกไขปญหาการสงเสริมสนับสนุน อปท.ใหมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน  และกําหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการยกเลิกการปฏิบัติภารกิจดังกลาวเพื่อเสนอ อ.
ก.พ.ร.ฯ  พิจารณาในคราวตอไป  ทั้งนี้  ให สถ.รวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. , อ.ก.พ.ร. และผูทรงคุณวุฒิประเมิน
และจัดอันดับความเขมแข็งของอปท.   

๗. สํานักงาน ก.พ.ร. แจงวา : โดยที่ในขณะนั้นไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ครม.ชุดใหม ตาม
ความใน  ม.๑๗๑ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น เพื่อใหการปรับโครงสราง
ของสวนราชการสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน จึงสงรางกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกลาวคืน มท. เพื่อ
เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ มท.ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  โดยคณะกรรมการพัฒนา
โครงสรางระบบราชการของ มท. ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๙  
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เมษายน ๒๕๕๑ ยืนยันการเสนอปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ สถ.ตามความเห็นเดิม  ทั้งนี้  ในหวง
ระยะเวลาดังกลาว สถ.ไดนําผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. , อ.ก.พ.ร. และผูทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อจัดเก็บขอมูลเชิงลึกการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัด และอําเภอ  อีกทั้งไดแตงตั้งคณะทํางาน (โดยมีรองอธิบดี นายวัลลภ พร้ิงพงษ เปนประธาน) ดําเนิน
การศึกษา  วิเคราะห และใหความเห็นในการกําหนดกรอบภารกิจที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัด และอําเภอตองใหการสงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือ อปท. รวมทั้งการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการยกเลิกการปฏิบัติภารกิจและรายงานสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป 

๘. สํานักงาน ก.พ.ร. : ไดนําคําขอจัดตั้งสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคของ สถ. เสนอ                     
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางสวนราชการดานสังคมพิจารณาอีกครั้ง  (คร้ังที่ ๓) เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมมีมติสนับสนุนใหจัดตั้งเฉพาะสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเปนหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาคในสังกัด สถ.  ซ่ึงสํานักงาน  ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ นร ๑๒๐๓/๒๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจงผลการพิจารณาให มท.ทราบและยืนยันความเห็นอีกครั้ง
หนึ่ง กอนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาตามขั้นตอน ซ่ึงคาดวาจะมีการประชุม
ในสัปดาหที่ ๔ ของเดือนกรกฎาคมศกนี้   โดยหากผลการพิจารณาเปนประการใด กจ.จักไดแจงใหทราบตอไป 

งานที่จะตองดําเนินการในชวงตอไป  : 
๑. ภายหลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดประชุมพิจารณาคําของของ สถ.แลวจะ
นําเสนอ ครม.เพื่อโปรดทราบ และแจง มท. เพื่อจัดสงรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของ สถ. ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวแจงให รมต.มท. พรอมทั้งจัดสงให สลค.เพื่อนําเสนอ ครม.ทราบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๒. ในระหวางขั้นตอนของการเสนอขอแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สถ.  กจ.ประสานการดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของกับสํานักงาน ก.พ. ดังนี้ 

(๑) จัดทําบัญชีอัตรากําลังภายในของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  กลุมตรวจสอบภายใน  สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  

(๒) จัดทําเหตุผลความจําเปนประกอบการเสนอปรับปรุงตําแหนงทองถ่ินจังหวัดเปนตําแหนงประเภท 
บก. 

(๓) ดําเนินการประเมินคางานตําแหนงเจาพนักงานปกครอง ๗ว หรือ ๘ว (ตําแหนงทองถ่ินจังหวัด) 
เพื่อปรับปรุงเปนตําแหนงเจาพนักงานปกครอง ๘ บก 

(๔) นําเสนอ อ.ก.พ. สถ.เพื่อใหความเห็นชอบการปรับปรุงกําหนดตําแหนงเจาพนักงานปกครอง ๗ว 
หรือ ๘ว (ตําแหนงทองถ่ินจังหวัด) เปนตําแหนงเจาพนักงานปกครอง ๘ บก และใหความ 
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เห็นชอบตําแหนงยุบเลิกเพื่อความคุมคาใชจายดานบุคลากรภาครัฐไมใหสูงขึ้น (ประชุมพิจารณาแลวเมื่อวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑) 
๓. สถ.จัดสงขอมูลตามทั้งหมดดังกลาวพรอมกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สถ. ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเรียบรอยแลวเสนอสํานักงาน ก.พ.เพื่อใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังตามที่ สถ.เสนอ 
๔. สถ.ดําเนินการจัดคนลงตามกรอบอัตรากําลังที่สํานักงาน ก.พ.ใหความเห็นชอบ และใหขาราชการปฏิบัติ 
งานภายใตโครงสรางสวนราชการและอัตรากําลังที่ไดมีการปรับปรุงขึ้นใหม 
๕. อนึ่ง สถ.ไดจัดใหมีคณะทํางานศึกษาขอมูลการวางระบบบริหารงานของสวนราชการในราชการบริหารสวน
ภูมิภาคของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยมี รอง อสถ.นายวัลลภ  พร้ิงพงษ เปนประธาน และมี
คณะทํางานอื่นอีก ๑๓ คน ประกอบดวย  ผอ.สน.บค. , ผอ.สน.พส. , ผอ.สน.คท. ,              ผอ.สน.กร. , ผอ.สน.
พร. , ผอ.สน.มท. , ผอ.กจ. , หน.ก.พ.ร. สถ. , ทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา , ทองถ่ินจังหวัดเลย , ทองถ่ินจังหวัด
ตาก , ทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช และทองถ่ินจังหวัดลพบุรี                 โดยคณะทํางาน มีหนาที่ใน
การศึกษา  วิเคราะห และใหความเห็นในการกําหนดรูปแบบการบริหารงานของสวนราชการในราชการบริหาร
สวนภูมิภาคของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่จังหวัด  และ
ภารกิจที่ตองปฏิบัติ  ทั้งนี้ กจ.จักไดเชิญประชุมในโอกาสตอไป 

การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ  : 
๑. สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อประสานขั้นตอนการดําเนินการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
๒. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อประสานและติดตามการประชุมของคณะรัฐมนตรี 
๓. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประสานและติดตามการประชุมตรวจแกไขรางกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ สถ. 
๔. สํานักงาน ก.พ. เพื่อประสานการจัดกรอบอัตรากําลัง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และการจัดคนลง
ตามโครงสรางใหม 

ขอเสนอ  : 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 

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



ระเบียบวาระที่ 6        เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 

 
  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) จํานวน 6 เร่ือง  ดังนี้ 

 6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน พ.ค. – มิ.ย.  2551  (สน.ปส.) 

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

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
 6.3 สรุปผลการตรวจสอบภายในสวนกลาง (สํานัก/กอง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  (นตภ.)  
    
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
6.4 การบริหารความเสี่ยงของ สถ.  (นตภ.)  
 
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
6.5 การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.)   
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 

6.6 สรุปขอมูลผลการตรวจสอบ อปท. ประจําป  2551  (ตบ.) 
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 

 



ระเบียบวาระที่ 6.1   สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือนพ.ค. – มิ.ย.  2551  (สน.ปส.) 
                                  
 
 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือนพ.ค. – มิ.ย.  2551 

(สน.ปส.) 
***************** 

 
                        ในเดือนพฤษภาคม  2551  ผต.สถ. รวมกับคณะกรรมการฯตามขอ 1.3  เดินทางไปตรวจคัดเลือก
เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2551  ประกอบดวย  ภาคกลาง 17 แหง, ภาคเหนือ 16 แหง , ภาคใต 
11 แหง, ภาคตะวันออก 8 แหง , องคการบริหารสวนจังหวัด 12 แหงและ  เดือน มิถุนายน  2551  ผต.สถ.  ได
ดําเนินการตรวจนิเทศงาน สถจ. จํานวน  31  แหง สถอ. จํานวน 10  แหง  และตรวจติดตามโครงการ อปท. จํานวน 
51 แหง ตามประเด็นการตรวจ ขอ 1.2  พบปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะจากหนวยรับตรวจ  สรุปไดดังนี้ 

1  การตรวจติดตามการถายโอนสถานีอนามัย    
       1.1  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีแผนถายโอนสถานีอนามัย 2 แหง ไดแก สถานีอนามัยบาน

แหลมหวา  และ สถานีอนามัยทาระหัด  ในการถายโอนยังไมมีความคืบหนาเนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรียัง
ไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท. ในระดับจังหวัดที่จะประเมิน
ความพรอมของ อบต. 

       1.2  สําหรับสถานีอนามัยที่ไดถายโอนใหแก อปท. แลวพบปญหาและอุปสรรค   ดังนี้ 
          (1) ดานผูบริหาร อปท. 

     - ขาราชการถายโอนบางคนมีทัศนคติที่ไมดีกับผูบริหาร อปท.  
                          -  ผูบริหาร อปท. เดิมที่ตองการรับโอนหมดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อ
ผูบริหารคนใหมเขามาก็ไมไดศึกษาเกี่ยวกับภารกิจการถายโอนสถานีอนามัยตอจนเกิดความเขาใจที่ไมถูกตอง 
                            -  ผูบริหารที่รับโอนสถานีอนามัยเกรงวาจะมีคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของ
สถานีอนามัย จนทําใหงบประมาณของ อปท. ที่ตองใชจายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จะเกินกวา 40 % 
ตามที่กําหนด 

         (2)  ดานบุคลากรที่ถายโอน 
                  - ขาราชการที่จะถายโอนมาสังกัดหนวยงานใหม ขาดความมั่นใจในความมั่นคง
และกาวหนาในอาชีพที่มาสังกัด อปท.  ตลอดจนสวัสดิการดานตางๆ วาจะเหมือนตนสังกัดเดิมหรือไม 
 
                     /-เมื่อมีการถายโอน..... 
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                   -  เมื่อมีการถายโอนไปอยูกับ อปท. แลว  เจาหนาที่ฯ เกรงวาไมไดรับการ
ชวยเหลือช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการทํางานไมแนใจวาจะเหมือนระบบราชการ            ตนสังกัดเดิม  

         (3) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
                - ควรจัดชี้แจงใหความรูความเขาใจในรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการถาย
โอน (กระทรวงสาธารณสุข  กับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ใหแกผูที่เกี่ยวของ คือ อปท. ที่รับโอนสถานี
อนามัย  บุคลากรที่ถายโอน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตรงกันในดานงบประมาณ  
ดานบุคลากร   ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของขาราชการที่ถายโอน  ขอบเขตภารกิจของงานและสิทธิ
ประโยชนที่จะไดรับหลังจากมาสังกัด อปท. 
                 -  ควรแจงให อปท. ทําความเขาใจกับขาราชการที่จะถายโอนมา        มีความ
เขาใจในหนวยงานที่จะมาสังกัดใหม เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความกาวหนา ความมั่นคงในอาชีพ และ
สวัสดิการดานตางๆ ไมดอยไปกวาหนวยงานเดิมและในอนาคตการถายโอนภารกิจใหกับ อปท. ก็จะดําเนินการ
อยางตอเนื่องเพราะเปนนโยบายของรัฐที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
                  -  ควรแจงใหผูบริหาร และพนักงานใน อปท.  ประชาสัมพันธ        ทําความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ใหทราบเกี่ยวกับภารกิจการถายโอน ที่ อปท. ไดรับถายโอนมา เพราะในอนาคต
การพัฒนาในดานตางๆ   อปท. จะเปนผูดําเนินการ เพราะ อปท. มีความใกลชิดเขาใจปญหาสภาพสังคมใน
พื้นที่ไดดีที่สุด  ประกอบกับไดมีกฎหมายและนโยบายของรัฐจะตองถายโอนภารกิจในดานตางๆ ใหกับ อปท.  
ดําเนินการ  

2  การถายโอนสถานศึกษามาสังกัด อปท. 
        จากการตรวจนิเทศงานสวนใหญดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  มีขอเสนอแนะ

จากครูและผูบริหารโรงเรียน  ขอใหการพิจารณาเงินเดือนใหมีความรวดเร็วและ   เปนระบบ   ซ่ึง ผต.สถ.            
ไดแจงผูบริหาร อปท.  พิจารณาดําเนินการแลว  

3 ขอเสนอแนะจาก สถจ. และ สถอ.ท่ีเสนอผาน ผต.สถ. 
       3.1  ดานการคลัง อปท. 

  - สถานีอนามัยที่ อปท. รับถายโอนยังไมมีระเบียบ มท. วาดวยการใชเงินทุนของ
สถานีอนามัย  ทําใหเงินที่ไดรับคาเวชภัณฑยังไมสามารถใชจายได  และยังไมทราบแนวทางเรื่องใบเสร็จรับเงิน
ที่สถานีอนามัยใชรับเงิน 
                 - การใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยการพยุงราคาพืชผล ควรจะกําหนดเปนระเบียบ 
มท.  เพื่อสะดวกในการดําเนินการ 
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                 - ควรมีการพิจารณาทบทวนราคากลางของแบบมาตรฐานอาคารเรียน เนื่องจากราคา
ที่กําหนดเปนราคาที่ไมเหมาะสมกับราคาวัสดุกอสรางที่เปนจริง  อปท. ตองสมทบเงินทําใหมีผลตอการ
ดําเนินการประกวดราคาและทําใหการเบิกจายเงินลาชาตามไปดวย 

 
     3.2  ดานการบริหารงานบุคคล อปท.  

            -  คาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคลากรของ   อปท.   เชน   คาคุมสอบ    และอื่น  ๆ  ก.  กลาง   
ควรจะกําหนดอัตราคาใชจายดังกลาว   ใหเหมาะสมโดยไมตองอิงระเบียบกระทรวงการคลัง 
   - ในการตรวจประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อขอรับโบนัส หากจะเปด
โอกาสให สถจ.  สามารถกําหนดตัวช้ีวัดที่เปนนโยบายสําคัญของกรม/รัฐบาล เพิ่มเติมบางตัวช้ีวัด  เพื่อใหการ
เรงรัดการบริหารงานของ  อปท.  เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตทั้งนี้ตัวช้ีวัดจะตองเปนคะแนนที่มีคาที่
เหมาะสม 

       3.3  การบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                - การเพิ่มพูนความรูของขาราชการ สถ. ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับ
ขาราชการผูปฎิบัติงานบาง ในปที่ผานมา  หัวหนากลุมงานและทองถ่ินอําเภอจะเขา 
อบรมบอยคร้ัง แตระดับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานไมมีการอบรม โดยอาจพิจารณาใหเขาอบรมพรอมกับเจาหนาที่
ของ อปท. ในหลักสูตรที่  สพบ. จัดตามสัดสวนที่  อปท.ในจังหวัดนั้นๆ  เขาอบรมหรือการคัดเลือกบุคลากร
ของ  สถ.  เขารับการฝกอบรมเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ควรมีระบบ        ที่ชัดเจน 
               - การจัดหาครุภัณฑใหกับ สถจ. ทั่วประเทศ ควรจะกําหนดใหผูขายจัดทํา/ขอความที่
ระบุวาเปน “ทรัพยสินของ  สถ.”  กอนที่จะสงมอบครุภัณฑนั้นๆใหกับ สถจ. หรือ สถอ. เพื่อประโยชนในการ
ควบคุมทรัพยสิน 
                - โครงการความรวมมือที่ สถ. จัดทํารวมกับหนวยงานอื่นๆ เปนสิ่งที่ดีแตควร
คํานึงถึงความรวมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย  ทั้งในเรื่องระเบียบกฎหมายและการประสานการทํางาน
รวมกัน 
 
 
 

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



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 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2550 ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายในภาพรวมของประเทศไวในอัตรารอยละ 94 ของวงเงินงบประมาณรายจาย 
จํานวน 1,660,000 ลานบาท และจําแนกเปาหมายการเบิกจายสะสมเปนรายไตรมาสในอัตรารอยละ 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 สิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ไวไมนอยกวารอยละ 74 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละสวนราชการ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(หนวย : ลานบาท)

ไตรมาส งบประมาณ ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ เปาหมาย สูง/ต่ํากวา

สะสม ของงบประมาณ การเบิกจาย เปาหมาย

ท่ีไดรับ 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) 132,543.611 116,541.066 87.93 70.00 17.93

4 (ก.ค. - ก.ย.51) 132,543.611 118,041.060 89.06 94.00 -4.94
* หมายเหต ุ ขอมูล ณ วันที่ 21 ก.ค.51 
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2. รายการที่มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายที่สุด ไดแก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 21,077.009 ลานบาท ผล
เบิกจาย 7,989.702 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.91 โดยแยกเปนประเภทรายการ ดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท)

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

1. คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 15,316.465 5,437.668 35.50

2. สนับสนุนการถายโอนบุคลากร 1,772.113 979.879 55.29

3. สําหรับการจัดการศึกษา 2,374.760 1,249.539 52.62

(คาสวัสดิการ ฯลฯ)

4. งบดําเนินงานงานบํารุงรักษา 613.671 322.616 52.57

5. รางวัลจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพ 1,000.000 -                     -         

21,077.009 7,989.702 37.91

ประเภทรายการ

รวม
 

 

 



ระเบียบวาระที่ 6.3   สรุปผลการตรวจสอบภายในสวนกลาง (สํานัก/กอง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2551 
                                 (นตภ.) 
                                  

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
สรุปผลการตรวจสอบภายในสวนกลาง (สาํนัก/กอง) 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 
  ผลการตรวจสอบไตรมาสที ่1 – ไตรมาสที ่3 (เดือนตุลาคม 2550 – มิถุนายน 2551)  
ไดตรวจสอบหนวยรับตรวจในสวนกลางทัง้สิ้น 16 หนวย ไดแก สน.บค. สน.ปส. สน.ปศ. สน.มท. สน.คท. สน.พส. 
สน.พร. สน.กร. สน.สส. ตบ. กจ. สล. กค. (รอบที่ 1) ศส. กพร. และ สพบ.(รอบที่ 1) โดยดําเนนิการตรวจสอบดานการ
บริหารงบประมาณ พัสดุ และการตรวจติดตามประเมินการควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี้ 
 1. ดานการบรหิารงบประมาณ การเงิน การบัญชี 
  (1) จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเพื่อดําเนินการตาม
โครงการ ไมครบถวน จํานวน 3 หนวย 
  (2) การสงใชเงินยืมลาชาไมตรงตามที่ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 2 หนวย      
  (3) หลักฐานประกอบการเบกิจายไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 
  (4) บันทึกบัญชีไมครบถวน และไมเปนปจจุบัน จํานวน 1 หนวย 
  (5) ไมไดจัดทาํงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน จาํนวน 1 หนวย 
  (6) จายเช็คเพือ่ชําระหนีใ้หแกเจาหนี้ลาชา จํานวน 1 หนวย 
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 2. ดานพัสดุและทรัพยสิน 
  (1) จัดทําแบบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) และสมุดบนัทึกการใชรถสวนกลาง  
(แบบ 4) ไมเปนปจจุบัน จํานวน 5 หนวย 
  (2) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินไมถูกตองตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
จํานวน 2 หนวย 
  (3) จัดทําทะเบียนคุมครุภณัฑ ไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 
  (4) จัดทําทะเบียนคุมวัสดไุมเปนปจจุบนั จํานวน 2 หนวย 
  (5) รายงานผลการตรวจสอบพัสดุส้ินปไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 
  (6) ระบุสาระสําคัญในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 
 3. ดานการควบคุมภายใน 
  (1) จัดทําคําสัง่แบงงานไมชัดเจน จํานวน 5 หนวย 
  (2)  การรายงานการใชใบเสรจ็ประจาํประบรุายละเอยีดไมครบถวนตามระเบยีบฯ 
จํานวน 1 หนวย 
  (3) ผูไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาทีต่รวจสอบการรับ – จายเงนิประจําวันไมไดปฏิบัต ิ
หนาที ่จาํนวน 1 หนวย 
 4. ดานการวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ 
     (1) บุคลากรในสํานักงานยงัไมมีสวนรวมในการวางระบบและประเมนิระบบการควบคุมภายใน  
จํานวน 2 หนวย 
  (2) จัดทําแบบประเมินระบบการควบคุมภายในไมครบถวนและบุคลากรในหนวยงานขาดความรูความ
เขาใจ จํานวน 2 หนวย 
  หนวยงานทีไ่มพบขอสังเกต จาํนวน 4 หนวย ไดแก สน.มท. สน.พร. สน.กร. และ กพร. 

3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
 ตรวจสอบในชวงไตรมาสที่ 4 มีแผนเขาตรวจสอบภายในสวนกลางรอบที่ 2 อีกจํานวน  
2 หนวย ไดแก กค. และ สพบ. 

4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
 - 
5. ขอเสนอ 
 เห็นควรใหสํานักงานในสวนกลางที่ยังมีขอตรวจพบ ใหดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ 
ผูตรวจสอบใหถูกตองตามระเบียบตอไป 
 
 

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



ระเบียบวาระที่ 6.4    การบริหารความเสี่ยงของ สถ.  (นตภ.) 
 

 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
การบริหารความเสี่ยงของ สถ. 

(นตภ.) 
***************** 

1. ความเปนมา 
1.1 ก.พ.ร. สถ. แจงวา ครม.มีมติเห็นชอบแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2551 – 2554 

เมื่อวันที่ 11 มนีาคม 2551 นโยบายที่ 8 :  การบริหารจัดการที่ดี ไดกําหนดใหมีการพฒันาระบบริหารงานภาครัฐ 
1.2 ก.พ.ร. ไดกําหนดหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (Public Sector  

Management Quality Award : PMQA) ใหสวนราชการตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ 

1.3 อสถ. กําหนดให 
(1)  นํา “การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management) มาใชในการพัฒนาระบบ

บริหารงาน 
ของ สถ. เพื่อนําไปสูวิสัยทศันของ สถ. ในการ“เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริม อปท.ใหเปนกลไก 
ในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน”  

(2) กําหนดให “การบริหารความเสี่ยง” เปนตวัช้ีวดัในปงบประมาณ พ.ศ.2551  
(3) มอบให นตภ. เปนเจาภาพหลัก  และ สตป. เปนเจาภาพรวมรับผิดชอบในการ 

ดําเนินการตามตัวช้ีวดัดังกลาว 
2. ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการตามตัวช้ีวดั “การบริหารความเสี่ยง” มีความคืบหนาดังนี้ 
2.1 อสถ. ไดแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สถ. ตามคําสั่ง สถ. ที่ 311/2551  

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ประกอบดวย  
1) รอง อสถ. (นายจรินทร  จกักะพาก) เปนประธาน 
2) ผอ.ทุกสํานัก – กอง รวมถึง ผอ.สพบ. , เลขานุการกรม และ หน.ก.พ.ร.สถ. 

เปนกรรมการ 
3) หน.นตภ. เปนกรรมการและเลขานุการ 
4) ผอ.สวนติดตามและประเมนิผล เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.2 จัดใหมีการประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง “การบริหารความเสี่ยงของ สถ.” เพื่อใหความรู 
แกผูบริหารในสังกัด สถ. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยเชิญ ดร.โอม หุวะนันท  (ปจจุบันดํารงตําแหนง  
ผอ.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ และเปนผูเขยีนคูมือเทคนคิและ 
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วิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การวิเคราะหและการบรหิาร 
ความเสี่ยงของ สนง. ก.พ.ร.)  

2.3 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สถ. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551  
เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สถ. ซ่ึง อสถ. ไดใหความเห็นชอบนโยบายและ 
แนวทางดังกลาวแลว 

2.4 แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ สถ. ตามคําสั่ง สถ. ที่ 393/2551 ลงวันที่  
20 มิถุนายน 2551 เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สถ.  

2.5 นตภ.ไดจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงของ สถ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
เสร็จเรียบรอยแลว และไดแจงนโยบาย แนวทาง และกรอบระยะเวลาการปฏิบัติดานการบริหารความเสี่ยง 
ของ สถ. พรอมทั้งแจกคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สถ. ใหทุกสํานกั – กอง ไดทราบแลว 

2.6 ก.พ.ร. สถ. ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของสํานัก / กอง ใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตัวช้ีวดั ในวันที่ 23 – 24   มิ.ย. 51  ซ่ึงในวันที่ 24 มิ.ย.51 ได
กําหนด 
ใหมีการบรรยายและฝกปฏบิัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ สถ. พรอมทั้งแจกคูมือการบริหารความเสี่ยง 
ของ สถ. ใหแกผูเขารวมประชุมดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

       -   การฝกปฏบิัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ไดมกีารแบงกลุมฝกปฏิบัติ  
รวม  9  กลุม โดยกําหนดใหฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง จัดทําจากโครงการที่อยูในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป มาดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ผล
ปรากฏวา เจาหนาที่ของสํานัก / กอง มีความเขาใจ วิธีการและสามารถดําเนินการไดดี 

3. งานที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 
3.1 ทุกสํานัก / กอง ตองดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจที่ตองรับผิดชอบ  ตามกรอบ 

ระยะเวลาที่ไดแจงใหทราบแลว  มี 5 ขั้นตอน  ดังนี ้
                                  (1) แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานัก / กอง และจดัใหมกีารประชุม
คณะทํางาน 
 (2) ระบุปจจัยเสี่ยง – วิเคราะหปจจยัเสี่ยงและรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความ
เสี่ยง 
 (3) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 (4) ปฏิบัติ – ดาํเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
 (5)  รายงานสรุปผลดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ติดตามผลและทบทวน) 
โดยใหมีการรายงานผลให ก.พ.ร. สถ. ทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน เร่ิมตัง้แตวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป 

3.2 ยังตองจัดใหมกีารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 
                         .. 
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3.3 จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงของ สถ. เพื่อเปนการปองกนั แกไขขอบกพรองหรือ 
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ทั้งนี้ เพื่อให สถ. ประสบผลสําเร็จในการดําเนินกรตามภารกิจและนําองคกร 
ไปสูการ  “เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริม อปท.ใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน”  

4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
-  เนื่องจาก “การบริหารความเสี่ยง” เปนเรือ่งที่มีประโยชนตอองคกรโดยตรง และเปน 

นโยบายที่สําคญั  ซ่ึงเปนตวัช้ีวัดของ  สถ.ในปงบประมาณ  พ.ศ.2551  จึงตองขอความรวมมือให ผอ.สํานัก – กอง  
และผอ.สวนทกุทาน ใหความสําคัญ – รวมผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางจรงิจัง สามารถนาํไปใชใหเกดิ
ประโยชนตอหนวยงานของทาน   ซ่ึงจะสงผลดีในภาพรวมขององคกร  

 
 
 
 

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



ระเบียบวาระที่ 6.5   การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
 

 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ. 
(สล.) 

***************** 
  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจดัตั้ง “ศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน” ณ อาคาร 5 ช้ัน 1 งานสารบรรณ รวมทัง้ไดแตงตัง้คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร สถ. ตาม
คําสั่งที่ 67/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 และ  อสถ. ไดโปรดเห็นชอบใหการประชุมประจาํเดือนของ
ผูบริหาร สถ. เปนการประชมุคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร         ในคราวเดียวกัน 
                    ศูนยบริการขอมลูขาวสาร สถ. จึงขอรายงานผลการดําเนินการ ดังนี ้
  1. สถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ.  ดังนี ้

    - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2550) มีผูมาใชบริการ จํานวน    2  ราย 
      - ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2551) มีผูมาใชบริการ จํานวน  11  ราย 
                        - ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2551) มีผูมาใชบริการ จํานวน   9  ราย 
  2. ศูนยบริการขอมูลขาวสารไดจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูและสิทธิของประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ตามเอกสารแนบ 
                             3. ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. ไดปรับปรุงหนาเวปเพจของศูนยโดยเพิ่มWebboard ให
ประชาชนสามารถเสนอแนะ ใหความเห็นและสอบถามผานทางเว็ปไซดของ สถ. 
                             4. ศูนยฯ ไดจัดทําคําแนะนําของหนวยงานในการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร เพื่อเปน
ประโยชนแกสํานักงานทองถ่ินจังหวัดหรือ อปท. ในการดําเนินการ      
  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบริการของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. 
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เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
สรุปขอมูลผลการตรวจสอบ อปท.  ประจําป 2551  

( ตบ. )   
***************** 

  ผลการตรวจ  รวม  38  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  427  หนวย 
กรณีเรียกเงินคืนและใหเก็บรายไดเพิ่ม  สรุปไดดังนี ้
  1.  กรณีใหเกบ็รายไดเพิ่มจากลูกหนีภ้าษฯี   จํานวน      43,511,311.54  บาท 
  2.  กรณีเรียกเงนิคืนเนื่องจากผิดระเบียบฯ 

      -  คาเชาบาน    จํานวน    34,800.-     บาท 
      -  คาตัดชุด  อปพร.   จํานวน             119,000.-     บาท 
      -  คาใชจายในการเดินทาง  จํานวน          58,126.-     บาท 
      -  คาสมทบกฐิน   จํานวน   115,000.-    บาท 
      -  คาสังฆทาน   จํานวน    12,000.-     บาท 
      -  คา  UBC    จํานวน    44,415.64  บาท 
      -  เสื้อกีฬา    จํานวน    31,320.-     บาท 
      -  คาเชาชุดเทพ ี   จํานวน      5,000.-      บาท 
      -  คาตอบแทนพิเศษ (โบนัส)  จํานวน           7,093,179.-     บาท 
      -  เงินประจําตําแหนง   จํานวน     42,000.-     บาท   
      -  เบิกผิดระเบียบฯ   จํานวน   561,155.-     บาท 
      -  กรรมการตรวจการจาง  จํานวน     1,250.-       บาท 
      -  ไมมีระเบียบฯ ใหเบิกจาย  จํานวน     3,000.-       บาท 
      -  การแขงขันกีฬา   จํานวน     7,345.75    บาท 
      -  เงินอุดหนุน   จํานวน    57,000.-      บาท 
      -  จางทําวารสาร/ปฏิทิน  จํานวน   542,000.-     บาท 
      -  คาลวงเวลา    จํานวน    13,000.-      บาท 
      -  เงินชวยเหลือบุตร   จํานวน    24,700.-      บาท 
      -  เงินยืม    จํานวน   250,000.-     บาท  
      -  จัดตั้งหนวยกูชีพ   จํานวน    45,600.-      บาท 
      -  คาจางเหมาลางอัดฉีดรถยนต จํานวน         240.-      บาท 
      -  คาประกนัรถยนต   จํานวน    18,792.-      บาท 
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      -  ขอใชสถานที่โรงเรียน  จํานวน      2,000.-      บาท 
      -  จายขาดเงินสะสม   จํานวน           2,551,756.-     บาท 
    รวมจํานวนเงนิ         11,632,679.39   บาท 
 
     รวมท้ังสิ้น        จํานวนเงนิ      55,143,990.93   บาท 
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