


 
ระเบียบวาระการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ครั้งที่ 3/2551 
วันพฤหัสบดีท่ี 18 กันยายน  2551  เวลา 09.30 น. 

ณ   หองเรือนภคินี  โรงแรมริเวอรไซด   
**************************  

** กอนระเบียบวาระฯ    1. การมอบประกาศเกียรติคณุแกขาราชการและลูกจางที่ครบเกษยีณอายุราชการประจําป 
    งบประมาณ  2551 
2.  การมอบเงินรางวัลในโครงการประกวดคาํขวัญเกี่ยวกับการสงเสริมธรรมาภิบาล           
    ในการปฏิบตัิราชการของขาราชการ พนกังานและลูกจางของ สถ. และ อปท. ประจาํป 
    งบประมาณ 2551 
3.  การมอบรางวลัใหผูเกี่ยวของที่เขารวมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามแผนการจัดการ 
    ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชมุทราบ 
- ขอส่ังการของผูบริหาร มท. จากการประชมุ มท. คร้ังที่ 8/2551   

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

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม สถ. คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวันศุกรท่ี 25 กรกฎาคม  2551  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเนื่อง 
                                         4.1 ความคืบหนาการเสนอขอจดัตั้งสวนราชการสวนภูมภิาคของ สถ.  (นําเสนอโดย   
                                               (ผอ. กจ.) 
 4.2 ความคืบหนาในการดําเนนิการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง    
                                              (สน.สส.) 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
                                         5.1  สรุปภาพรวมงบประมาณของ สถ. ประจําปงบประมาณ  2552  (นาํเสนอโดย               
                                                 ผอ. สน.พส.) 
                                         5.2   6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวกิฤตเพื่อคนไทยทุกคน  (นาํเสนอโดย ผอ.สน.สส.)  
 
 

/ 5.3 ความคืบหนา 
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                                         5.3  ความคืบหนารางระเบียบ มท. วาดวยคณะกรรมการชุมชนของ อปท.  พ.ศ. .... 
                                                (นําเสนอโดย ผอ.สน.พร.)                                                            
                                        5.4  ความพรอมในการเตรียมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ อบจ.   
                                               พนกังานเทศบาล และพนักงานสวนตําบล  ภาคความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)   
                                                (นําเสนอโดย ผอ.สน.บค.) 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.ค. – ส.ค.  2551                              
                                               (สน.ปส.)   
 6.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2551  (สน.พส.) 
 6.3 การลงนามขอตกลงดําเนินการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว  (สน.ปศ.) 
                                        6.4 โครงการประกวดศูนยพฒันาเด็กเล็กดเีดน อปท.  ประจาํปงบประมาณ  2551 (สน.ปศ.) 
                                        6.5  การจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย  เทิดไทองคราชัน  ป 2551  (สน.ปศ.)   
 6.6 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ในรอบเดอืน ต.ค.   
                                               2550 – มิถุนายน 2551)  (นตภ.)    
 6.7 การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
                                        6.8 การจัดกจิกรรมเดินเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  เนื่องในวนั               
                                              หัวใจโลก  2551  (World Heart Day 2008) คร้ังที่ 9  (สล.) 
                                                       

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ  
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การมอบหมายการปฏิบตัิงานของผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร สถ. คร้ังท่ี 2/2551  เม่ือวัน 
ศุกรท่ี 25 กรกฎาคม  2551 

 
 เลขานุการท่ีประชุม :    ฝายเลขานุการที่ประชุมไดจดัทํารายงานการประชุมผูบริหาร    

สถ.  คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันศุกรที่ 25 กรกฎาคม  2551 ใหผูเขาประชุมทุกทาน ไดพิจารณาลวงหนา  และไดแกไข  
ตามที่มีผูขอแกไขเรียบรอยแลวจึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร สถ. คร้ังที่ 2/2551  
เมื่อวันศกุรที่ 25 กรกฎาคม  2551  ที่แนบมาพรอมนี้ 

 
 
 
 

มติท่ีประชุม
.............................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 2/2551 

วันศุกรที่ 25  กรกฎาคม  2551  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 (อาคาร 5 ช้ัน 5) 

ผูมาประชุม 
 1. นายวสันต  วรรณวโรทร  ร.อสถ. 

              2. นายสุรพล  วาณิชเสน ี  ผอ.สพบ. 

3. นายเขต  สวัสดิภาพ  ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานทองถิน่ 

4. นายพิษณุ  พรหมจารีย  ผอ.สน.บค. 

5. นายอาํนวย  ต้ังเจริญชัย  ผช.ผอ.ศอ.บต. สถ. 

6. นายบุญสืบ  แชมชอย  ผชช. เฉพาะดานพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาทองถิ่น 

7. นายนิกร  สุกใส      ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

8. นายศรพีงศ  บุตรงามด ี  ผชช.เฉพาะดานการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น 

9. นายรงัสรรค  เอี่ยมบุตรลบ  ผชช.ดานกฎหมายและระเบยีบทองถิ่น 

10. นายวิรัตน    ทํานุราศรี  ผชช. เฉพาะดานการคลังทองถิ่น 

11. นายสุรสิทธิ์  สุวรรณโกตา  ผอ.สน.ปส. 

12. นายวนัชัย  จันทรพร  ผอ.สน.กร. 

 13. น.ส.อัจฉรา  วงษเอก   ผอ.สน.มท. 

14. วาที่ ร.ต. ธานนิทร ร้ิวธงชยั   ผอ.สน.ปศ. 

15. น.ส.อนงค  โตโพธิ์ไทย  ผต.สถ. 

16. นายวรพจน  เอี่ยมรักษา  ผต.สถ. 

17. นายชัยสทิธิ์  พานิชพงศ  ผต.สถ. 

18. นายพงศศักดิ์  ชนะสทิธิ ์  ผต.สถ. 

19. นายพีระพงษ  มีขันทอง  ผต.สถ. 

              20. นายสธิิชัย  จินดาหลวง  ล.สถ. 

              21. นายธงชยั  กิตติคุณานนท  ผอ.กค. 

              22. นายชลธ ี  ยังตรง   ผอ.กจ. 

              23. นางชฎารักษ                แกวสปีลาด    ผอ.ตบ.   

24. นายธนิศร  วงศปยะสถิตย  ผอ.ศส. 

25. นางประภสัสร ศิริแสงชัยกุล  หน.นตภ. 



26. นางสาวอโรชา นันทมนตรี  หน.ก.พร. 

27. นายวีระศกัดิ์  ศรีโสภา   ผอ.สพศ. สน.สส. 

28. นายชัยพฒัน  ไชยสวัสด์ิ  ผอ.สสร. สน.สส. 

29. นายธีรพฒัน  คัชมาตย  ผอ.สสส. สน.สส. 

30. นางรุงรัชน ี  รุงมณี   ผอ.สผง. สน.พส. 

31. นางวัฒนา  ไผสุรัตน  ผอ.สวท. สน.พส. 

32. นายศิริชัย  มานะชัย  ผอ.สตป. สน.พส. 

33. นายชานน  วาสิกศิริ   ผอ.สพถ. สน.พส. 

34. นายวรพฒัน  พงศบุตร               ผอ.สจง. สน.คท. 

35. นางลกัขณา  ปสนานนท                       ผอ.สพช. สน.คท.      

36. นางราตรี  รัตนไชย  ผอ.สบส. สน.คท. 

37. นายศิริวฒัน  บุปผาเจริญ  ผอ.สมบ. สน.บค. 

 38. นายสมศักดิ์  พนากิจสุวรรณ  ผอ.สสบ. สน.บค. 

 39. นางยิษฐา  แววศรี   ผอ.สบศ. สน.บค. 

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

 41. นายประพนัธ สุวรรณ                ผอ.สบล.   สน.บค. 

42. นายประวทิย เปร่ืองการ  ผอ.สมอ. สน.บค. 

              43. นายสุรเกียรต ิ ฐิตะฐาน  ผอ.สกบ.   สน.บค. 

 44. นายเลอสรร  เทพชวย   ผอ.สคด. สน.กร. 

 45. นายสัญจติ  พวงนาค  ผอ.สวก. สน.กร. 

 46. นายมน ู  โชติเสน   ผอ.สรท. สน.กร. 

47. นายบรเมศร  ธีระคําศรี  ผอ.สกร. สน.กร. 

48. นางวิภา  ธูสรานนท  ผอ.สพร. สน.พร. 

 49. นายอภิชาติ  สุทธิสอาด  ผอ.สลต. สน.พร. 

 50. นายยงยุทธ  สิงหธวัช  ผอ.สกถ. สน.พร. 

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

52. นายวีระชาติ  ทศรัตน   ผอ.สศน. สน.ปศ. 

53. นายภูเบศร  จูละยานนท  ผอ.สวศ. สน.ปศ. 

54. นายวัชรินทร  ปญญาประเสริฐ  ผอ.สบด. สน.มท. 

55. นางณัฐกมล  เจริญพานิช  ผอ.สมท. สน.มท. 

56. นายศตพงษ  สุนทรารกัษ  ผอ.สบอ. สพบ. 



57. นายอภิสิทธิ ์  วรรณตุง  ผอ.สวช. สพบ. 

58. นายศกัดิ์ชัย   เผือกศิริวิบูลย  ผอ.สนฝ. สพบ. 

59. นายอมร  กีรติสุนทร  ผอ.ศบฝ. สพบ. 

60. วาที ่ร.ต.สมศักดิ์ เกษมวัฒนา  ทองถิน่จงัหวดักาญจนบุรี 

 61. นายอมรภัณฑ เรืองเดช   ทองถิน่จงัหวดัจันทบรีุ 

 62. นายสมศักดิ์  กูเกียรติกาญจน  ทองถิน่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 63. นายพรพจน  บัณฑิตยารักษ  ทองถิน่จงัหวดัชลบุรี 

 64. นายพรศักดิ์  เสียงสมบัติ  ทองถิน่จงัหวดัชัยนาท 

 65. นายฉัตรชยั  คุมสติ   ทองถิน่จงัหวดัตราด 

 66. นายณวัฒน  โตศักดิ์   ทองถิน่จงัหวดันครนายก 

 67. นายพทุธดาํรงค คุณารักษ  ทองถิน่จงัหวดันครปฐม 

 68. นายวรเทพ  วิโรจนพันธ  ทองถิน่จงัหวดันครสวรรค 

 69. นายอภิศักดิ์  พฤกษชาต ิ  ทองถิน่จงัหวดันนทบุรี 

 70. นายจรัญ  พุมพวง   ทองถิน่จงัหวดัปทุมธาน ี

 71. นายรณรงค  ศิริพันธ   ทองถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 

 72. นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  ทองถิน่จงัหวดัปราจีนบุรี 

 73. นายรุงโรจน  รุงรัศมี   ทองถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 74. นายประเสริฐ มุยแกว   ทองถิน่จงัหวดัพิจิตร 

 75. นายสุรินทร  ธีรจามรนนัท  ทองถิน่จงัหวดัเพชรบุรี 

 76. นายทรงวฒุิ  จันทรผองศรี  ทองถิน่จงัหวดัระยอง 

 77. นายดนัย  ยอดนิล   ทองถิน่จงัหวดักําแพงเพชร 

 78. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย  ทองถิน่จงัหวดัเชียงใหม 

 79. นายสงกรานต ไมยวงศ   ทองถิน่จงัหวดัตาก 

 80. นายชัยเดช  ฝายนนัชยั  ทองถิน่จงัหวดันาน 

 81. นายเลือดไท  วงศใหญ  ทองถิน่จังหวดัพะเยา 

 82. นายสมบติั  เฟองปรางค  ทองถิน่จงัหวดัพิษณุโลก 

 83. นายประโดม  รัชเวทย   ทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ 

 84. นายยุทธนา  สายสิงหทอง  ทองถิน่จงัหวดัแพร 

 85. นายประดิษฐ  ทะยะมหา  ทองถิน่จงัหวดัแมฮองสอน 

 86. นายบุญทวี  ฉิมพลีย   ทองถิน่จงัหวดัลาํปาง 

 87. นายสอุดี  ภูมิบุตร   ทองถิน่จงัหวดัลําพูน 



 88. นายวนัชัย  เล็กประเสริฐ  ทองถิน่จงัหวดัสุโขทัย 

 89. นายณัชชนนท สุรัตนชัยการ  ทองถิน่จงัหวดัอุตรดิตถ 

 90. นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ ์  ทองถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ 

 91. นายเมธา  รุงฤทยัวัฒน  ทองถิน่จงัหวดัขอนแกน 

 92. นายสชุาต ิ  สบาย   ทองถิน่จงัหวดัชัยภูมิ 

 93. นายปญญา  มีธรรม   ทองถิน่จงัหวดันครพนม 

 94. นายชัยวฒัน  ชื่นโกสมุ  ทองถิน่จงัหวดันครราชสีมา 

 95. นายสนัต ิ  ผินเจริญ   ทองถิน่จงัหวดับุรีรัมย 

 96. นายสรรเพชร พลอยสังวาลย  ทองถิน่จงัหวดัมหาสารคาม 

 97. นายพงษเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร 

 98. วาที่ ร.ต.ขรรคไชย ทันธมิา   ทองถิน่จงัหวดัยโสธร 

 99. นายโรจนพงษ แกนจันทน  ทองถิน่จงัหวดัรอยเอ็ด 

 100. นายผดงุศักดิ์ หาญปรีชาสวสัด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัเลย 

 101 นายภคภมูิ  บุตรโพธิ ์ ทองถิน่จงัหวดัศรีษะเกษ 

 102 นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ  ทองถิน่จงัหวดัสกลนคร 

 103. นายนรชยั  ภาควรรธนะ  ทองถิน่จงัหวดัสุรินทร 

 104. นายทนูธรรม แกวภิรมย  ทองถิน่จงัหวดัหนองบัวลาํภู 

 105. นายวรงค  คลังเงนิ   ทองถิน่จงัหวดัอุดรธาน ี

 106. นายสมพงษ  ฎาราณุท  ทองถิน่จงัหวดัอุบลราชธาน ี

 107. นายวทิยา  ใจแกว   ทองถิน่จงัหวดัอํานาจเจริญ   

 108 นายอมร  วงศวรรณ  ทองถิน่จงัหวดักระบี่ 

 109. นายพิชิต  ชื่นจิตร   ทองถิน่จงัหวดัชุมพร 

 110. นายสเุทพ  มลสวัสด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัตรัง 

 111. นายสาธติ  กลิ่นภักด ี  ทองถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 112. นายธารนิทร พลายดวง  ทองถิน่จงัหวดันราธิวาส 

 113. นายชมุสาย  เทพลิบ   ทองถิน่จงัหวดัปตตาน ี

 114. นายราเชนทร ฤกษเกษม  ทองถิน่จงัหวดัพังงา 

 115. นายโชคชัย  คําแหง   ทองถิน่จงัหวดัพัทลุง 

 116. นายสรวชิญ  ไชยสวัสด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัภูเก็ต 

 117. นายสมปราชญ จงจิต   ทองถิน่จงัหวดัยะลา 

 118. นายวิชัย  จําปา   ทองถิน่จงัหวดัระนอง 



 119. นายวิญญ  สิทธิเชนทร  ทองถิน่จงัหวดัสงขลา 

 120. นายวีรวฒัน  วุฒิสาร   ทองถิน่จงัหวดัสตูล 

 121. นายธีระ  อนันตเสรีวทิยา  ทองถิน่จงัหวดัสุราษฎรธาน ี

 122. นายเจริญชัย นพชาติสถิตย  ทองถิน่จงัหวดัราชบุรี 

 123. นายนวิฒัน  ภาตะนันท  ทองถิน่จงัหวดัลพบุรี 

 124. นายชัยสทิธิ ์ อาศิระวิชัย  ทองถิน่จงัหวดัสมุทรปราการ 

 125. นายนเรศ  วงศาโรจน   ทองถิน่จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 126. นายอิศเรศ  ฐิติมานะกูล   ทองถิน่จงัหวดัสมุทรสาคร 

 127. นายไพฑรูย  สมบูรณพงศ  ทองถิน่จงัหวดัสระแกว   

 128. นายพิเชษฐ  จันทรสง  ทองถิน่จงัหวดัสระบุรี 

 129. นายสุขเกษม สําราญประภัสสร ทองถิน่จงัหวดัสิงหบุรี 

 130. นายเสฐยีรพงศ มากศิริ   ทองถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 131. นายตอลาภ เลขธรากร  ทองถิน่จงัหวดัอางทอง 

 132. นายประจักษ ทักษณา   ทองถิน่จงัหวดัอุทัยธาน ี

              133. นายสวุทิย  จันทรหวร  ทองถิน่จงัหวดัหนองคาย 

 134. นายเอกชัย  แยมพินจิ  ทองถิน่จงัหวดัเชียงราย 

  

ผูมารวมประชุม  
              1. นายอดิเรก  อุนโอสถ  สล.  

 2. นายธีระ  พัฒนากูล  สล. 

              3. น.ส.เกษร  นุชนยิม   สล. 

4. วาที่ ร.ต.สาธิต      พรมเทศ   สล. 

5. นางกชพร  ไกยสุทธ ิ  สล. 

 6. นายกิติศักดิ์    สุดพิมศรี  สล. 

ผูติดราชการ 
 1. นายสมพร    ใชบางยาง   อสถ. 

              2. นายวัลลภ  พร้ิงพงษ  ร.อสถ. 

              3. นายจรินทร  จักกะพาก  ร.อสถ. 

4. นายวนิชัย  อุยางกูร   ผอ.สน.พส. 

5. นายสกล  ลีโนทยั   ผอ.สน.คท. 



              6. นายธนา  ยันตรโกวิท  ผอ. สน.สส. 

              7. นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร  ผอ. สน.พร. 

              8. นายศุภโชค  เลาหะพนัธ  ผอ.สคร. สน.คท. 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

                            (1) ขอสัง่การของผูบรหิาร มท.  จากการประชุม มท.  ครั้งที่ 4,5,6 และ 7/2551 
                                ไดแจงใหทุกสํานัก/กอง  และทองถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ทราบและพิจารณา

ดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของแลว    

        มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 2 การมอบหมายการปฏิบัติงานของผูบริหาร สถ. 
                             (1) การสอบแขงขันเพื่อบรรจบุุคคลเปนขาราชการ อบจ. ,พนักงานเทศบาล 
และพนกังานสวนตําบล  ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
                                         มีผูสมัครสอบประมาณ 500,000 คน  จังหวัดที ่มีผู สมัครสอบมากที่สุดคือ

อยุธยา ประมาณ 65,000 คน  โดยกําหนดสอบแขงขันประมาณเดือน ก.ย. 2551  

                                         ปรากฏวา ในขณะนี้ไดมีผูแอบอางเพื่อใหผูสมัครสอบเขาใจวาสามารถชวยให

สอบผาน ภาค ก. ได โดยวิธีการตางๆ เพื่อเรียกรับเงินหรือทรัพยสินจากผูสมัครสอบ มท. (สถ.) จึงไดมีหนังสือ

แจงจังหวัดใหจัดตั้ง “ศูนยติดตามขาวพฤติการณของผูแอบอางหลอกลวงเพื่อแวงหาผลประโยชนจากผูสมัคร

สอบ” และใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

                                              1) แจงนายอําเภอ และผูบริหาร อปท. ติดตามและตรวจสอบกรณีดังกลาวใน

พื้นที่ และรายงานให มท. ทราบ 

                                              2) กําชับ และกวดขัน มิใหขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิน่กระทาํการดวย

วิธีการใดๆ เพื่อใหผูสมัครสอบแขงขัน เชื่อวาสามารถชวยใหสอบแขงขันภาค ก. ได  

(รายละเอียดตามหนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว120 ลว. 16 ก.ค.  2551) 

                                          ขอให ทถจ. เปนแกนกลางในการประชาสัมพันธ ใหผูสมัครสอบอยาไดหลงเชื่อ

ตกเปนเหยื่อของผูที่แอบอางโดยเด็ดขาด 

                                    (2) การแตงตั้งพนักงานจางท่ัวไปตําแหนงผูดูแลเด็ก

เปนพนักงานจางตามภารกิจ  
                                        ขอให ทถจ. เรงรัดสํารวจขอมูลผูดูแลเด็กซึ่งมีคุณสมบัติและยังไมไดรับการแตงตั้ง

เปนพนักงานจางตามภารกจิ และรายงานให สถ. ทราบ ตอไป  กรณกีารแตงตั้งบุคลากรในตําแหนงหัวหนา

ศูนยพฒันาเดก็เล็กขอใหติดตามใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปรงใส 



                                 (3) การยุติโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบคุลากรของ อปท.  
                                       จะไมมกีารรับสมัครบุคลากรของ อปท. เขารับการอบรมเพิ่มเติมตาม

โครงการดังกลาวแลว สําหรับบุคคลที่ยังเหลืออยูในระบบการฝกอบรม ม.ราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน จะ

ดําเนนิการฝกอบรมใหเสร็จส้ินกระบวนการฝกอบรมตอไป สําหรับผูสมัครฝกอบรมที่ยังไมไดรับใบเสร็จรับเงิน

คาลงทะเบียน    ม.ราชภัฎสวนดุสิต  ศูนยหัวหนิ จะเรงรัดการออกใบเสร็จรับเงินและจัดสงใหแกผูเขารับการ

ฝกอบรมตอไป    
                                 (4) ความคบืหนาราง พ.ร.บ. ระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. .... 
                                       ขณะนี้อยูระหวางดําเนนิการรบัฟงความคิดเห็น  

                                 (5) การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                                          กรณีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล ที่มีประกาศ มท. 

ยกเลิกตําแหนงกาํนัน ผูใหญบานแลว  ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณโครงการดงักลาวตามขนาดของ

ชุมชน นั้น  ให ทถจ. ดําเนินการเพื่อใหการสนับสนุน  และติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลอยาง

ใกลชิด  (เนื่องจากขณะนีม้ีผลการดําเนินงานยงัไมถงึ 10 %)  เพื่อใหสามารถจัดประชุมประชาคม  โดยมี

ประชาชน ในชุมชนเขารวมประชุมครบตามหลกัเกณฑ         

                                    มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน  

2551 

              มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 
                             4.1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน อปท.  (สน.คท.) 

          มท. ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนดให อปท. จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ภายใน 180 วันนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เพื่อให อปท. นําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไป

ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
                       อสถ. ไดอนุมั ติให  สน.คท . (สคร.) ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการฝกอบรม                   

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2551 โดยจัดฝกอบรมจํานวน 10 รุนๆ ละ 100 แหง                

รวม 300 คน ตอรุนๆ ละ 3 วัน  ผูเขารวมฝกอบรม ประกอบดวย  

          (1) เจาหนาที่ของ อปท. แหงละ 3 คน ไดแก (1) ปลัด  อปท.  (2) ผอ.กองคลัง หรือ หน.

สวนการคลัง หรือ จนท.จัดเก็บรายได (3) ชางโยธา หรือ ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 



         (2) ตัวแทนจากสํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดาน

การสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จังหวัดละ 2 คน 
                                    โดยผลการดําเนินงานที่ผานมา สน.คท. (สคร.) ไดดําเนินการจัดฝกอบรมเสร็จ

เรียบรอยแลว จํานวน 5 รุน สําหรับงานที่จะดําเนนิการในชวงตอไปคือดําเนนิการจัดฝกอบรมในรุนที่เหลือ 

จํานวน 5 รุน และดําเนนิการจัดฝกอบรมใหกับ อปท. ในจังหวัดทีย่ังไมไดเขารับการฝกอบรม               จาํนวน  

46  จังหวัด ในปงบประมาณ 2552 

 มติที่ประชุม       รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
                            5.1 ความคืบหนาการจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น” (นําเสนอโดย                
                                  ผอ.สน.ปศ.)   

                     กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    และเทศบาลนครนนทบุรี     รวมกันจัดงาน                          

“ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ 2551”  ระหวางวนัที่  1-3  สิงหาคม  2551  ณ  ชาเลนเจอร 2 ศูนยการ

ประชมุและแสดงสนิคาอิมแพค  เมอืงทองธาน ี อําเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธเผยแพรศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ให

ประชาชนทัว่ไปไดรับทราบตลอดจนเปนการเรียนรูแลกเปลี่ยนซึง่กนัและกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถิน่สามารถพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  โดยงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่  

2551 มีรายละเอียดดังนี ้
                             1. การจัดนิทรรศการทางวิชาการ จะจัดเปน 3 สวน คือ   

                 1.1 การจัดนิทรรศการทางวชิาการแสดงผลงานดีเดนของแตละภาค   
         1) การจัดการศึกษาทองถิ่น  
        2) นวัตกรรมทางการศกึษา 
        3) การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

               1.2 การจัดนทิรรศการทางวชิาการแสดงศักยภาพและผลงานดีเดนของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

               1.3 การจัดนิทรรศการทางวิชาการโดยสวนกลาง (สถ.)  และหนวยงานภายนอก   

                        2. การเสวนาทางวิชาการ  แบงออกเปน  2  สวน   
              2.1 การเสวนาทางวิชาการกลุมใหญ ( หองรอยัลจูบิล่ี )  รายละเอียดปรากฏตาม

กําหนดการเสวนาทางวิชาการแนบทายวาระการประชุม 

             2.2 การเสวนาทางวิชาการกลุมยอย ( หองจูปเตอร 10 ) รายละเอียดปรากฏตาม

กําหนดการเสวนาทางวิชาการแนบทายวาระการประชุม 

                        3.  การประกวดแขงขันความสามารถของนกัเรียน  ครูและบุคลากรทาง 



การศึกษา  ประกอบดวย 
                 1) การกลาวสุนทรพจนภาษาไทย/ภาษาองักฤษ/ภาษาจนี แบบเตรียมตัว 

                 2) การประดิษฐส่ิงของจากเศษวสัดุเหลือใช 

                                          3) การประกวดรองเพลงพระราชนพินธ พรอมจินตลีลา 

                                          4) การประกวดรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร 
                              5) การประกวดวาดภาพ ระบายสี 
                 6) การประกวดแกะสลักผักและผลไม  
                 7) การประกวดงานประดิษฐรอยมาลัย 

               8) การประกวดงานประดิษฐจากใบตอง 
                 9) การประกวดโครงงาน 5 กลุมสาระ (ภาษาไทย , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร , 

ภาษาตางประเทศ(ภาษาองักฤษ) , การงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลยี 
               10) การแขงขันการแสดงละครภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
               11) การแขงขันการจัดสวนถาดแหง 
               12) การประกวดสือ่นวัตกรรมทางการศึกษา 

             13) การแขนขันกิจกรรมเด็กเล็ก (เกมทายซิเสยีงอะไรเอย   ตนสมมหาสนุก  เกมเรือ

บก  และกีฬาเดินตัวหนอน)  

                               4. การแสดงบนเวท ี
               องคกรปกครองสวนทองถิน่ไดสงรายการแสดงเขารวมการแสดงบนเวททีั้ง  3  วนั                         

                            มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2 การดําเนนิโครงการพฒันาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนว
ปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง (นําเสนอโดยผูแทน สน.สส.)   

                                      รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเรงดวนในการดําเนนิงานเพื่อแกไขปญหาความยากจนที่มุง 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  เพือ่เพิ่มศักยภาพในการหารายได  ลดรายจาย  สรางโอกาสในอาชีพอยางยั่งยืนใหแก

ประชาชนโดยกําหนดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง  โดยมี  สนง.พัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใตสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ ภายใตความรวมมือกับ 

กรมการปกครอง 

         รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณตามโครงการ SML  ใหกับหมูบานและชุมชน (กรณีชุมชน

ไดแกชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง  เมืองพัทยา  เทศบาลตําบลเฉพาะเทศบาลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทยไดประกาศยกเลกิตําแหนงกาํนนั  ผูใหญบาน  ตามมาตรา 4  วรรค 2  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล      



พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา3 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546) โดยมีขนาดของ

หมูบานและชมุชนที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณแบงตามจํานวนประชากร ดังนี ้

            1. หมูบานและชมุชนขนาดเล็ก (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 ไดรับจัดสรรไมเกนิ  150,000  บาท 

     S   ประชากร          251  -  500 คน  ไดรับจัดสรรไมเกิน  200,000  บาท 

              2. หมูบานและชมุชนขนาดลาง (M)  

                                 M  ประชากร         501  - 1,000 คนไดรับจัดสรรไมกิน   250,000 บาท 

              3. หมูบานและชมุชนขนาดใหญ (L) แบงออกเปน 

      L  ประชากร      1,001 -  1,500 คนไดรับจัดสรรไมเกิน 300,000 บาท 

      XL  ประชากรตั้งแต 1,501 คนขึ้นไปไดรับจัดสรรไมเกิน 350,000 บาท 

                                  ปมท. ไดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการดังกลาวผานระบบวดิีทัศน 

(Video Conference)  เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 จากหองประชุม 1 มท ใหแก ผวจ. ปจ. นอ. และผู               

มีสวนเกี่ยวของทัว่ประเทศ โดยใหหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกีย่วของใหการสนบัสนุนการดําเนินงานของ

หมูบานและชมุชน แตไมใชลักษณะการชีน้ํา 
                                      สถ. มีหนงัสือที่ มท 0891.4/ว 812 ลงวนัที่ 17 เมษายน 2551 ถงึ ผวจ. เพื่อแจง อปท. ให

ทราบรายละเอยีด แนวทางขัน้ตอนการดําเนินงานและใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการโดยมีแนวทางการ

ดําเนนิงาน ดังนี ้
            1) ประสานการดําเนินงานกับทีท่ําการปกครองอําเภอ เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนนิงาน     

ในพืน้ที่รวมกนั 

                                        2) เผยแพรแนวทางการดําเนนิโครงการใหประชาชนในทองถิน่ไดรับทราบ 
           3) สนับสนุนการจัดเวทปีระชาคมของหมูบานหรือชุมชนเพื่อรับรองหรือคัดเลือก

คณะทํางานใหมและคัดเลือกโครงการของหมูบานหรือชุมชน (ผูเขารวมประชาคมไมนอยกวารอยละ 70 ของ 

ประชาชนที่อาศัยอยูจริงในหมูบานหรือชุมชน) 
           4) สนับสนุนบุคลากรเขารวมประชาคมโครงการกบัหมูบานหรือชุมชน  เพื่อให 

การชวยเหลือทางวิชาการ 
    5) นาํขอมูลการพัฒนาของ อปท. และแผนพัฒนาทองถิน่เขารวมประชมุประชาคม 

เพื่อไมใหเกิดความซ้าํซอนในการดําเนินโครงการ 

           6) นําโครงการขนาดใหญที่เกิดจากการประชาคมที่เกินวงเงิน SML ทีห่มูบานหรือชุมชน 

จะไดรับเขาสูการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดงบประมาณสมทบ  เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนมากขึ้น 



           7) นําโครงการขนาดใหญที่เกนิความสามารถของ อปท. เสนอหนวยงานของรัฐ 

ที่รับผิดชอบเพือ่สนับสนนุการดําเนนิงาน 
       สถ. มหีนงัสือที่ มท 0891.4/ว 811 ลงวนัที่ 17 เมษายน 2551 ถึงทองถิน่จังหวัด ทกุจงัหวัด  

เพื่อเนนย้าํใหความสาํคัญในการสนับสนนุการดําเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพของหมูบานและชมุชน (SML) ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหมอบเปนนโยบายสําคัญใหกับทองถิ่นอําเภอในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้

            1) ศึกษา ทาํความเขาใจกับเอกสารแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกบัโครงการ 

             2) ประสานการดําเนินงานระหวางที่ทาํการปกครองจังหวัด หรือทีท่ําการปกครองอําเภอ 

กับ อปท. เพื่อใหมีการทาํความเขาใจในการดําเนนิโครงการรวมกันกับ อปท. โดยอาจจดัประชุมชี้แจงใหกับ

ผูบริหารและเจาหนาที่ของ อปท.  

             3) อํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานของรัฐ สถาบนัการศึกษา หรือภาคสวนตางๆ              

ที่มีหนาที่ในการสนับสนุน และติดตามการดําเนนิโครงการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานกับ อปท.  

            4) รวมดาํเนนิงานกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ  

              5) ติดตามปญหา อุปสรรค ในการดาํเนนิโครงการ ที่เกี่ยวของกบั อปท. เพื่อประสาน

หนวยงานที่เกีย่วของในระดับจังหวัด และอําเภอ พจิารณาหาทางแกไข  

 
   กรณีเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตําบล ทีม่ีประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ยกเลิกตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน แลว  ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกลาวตามขนาดของชมุชน นัน้ 

ใหทองถิน่จังหวัดดําเนนิการเพื่อใหการสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลอยางใกลชิด เพื่อให

สามารถจัดประชุมประชาคมโดยมีประชาชนในชมุชนเขารวมประชุมครบตามหลกัเกณฑ  

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.3 ความคืบหนาการเสนอขอจัดต้ังสวนราชการสวนภูมิภาคของ สถ.  (นําเสนอโดย  
ผอ.กจ.)   
                                    ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)    เห็นชอบใหจัดตั้งเฉพาะ

สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเปนหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมภิาคในสงักัด สถ. แลว 

ข้ันตอนตอไปคือนําเสนอ ครม. เพื่อโปรดทราบ และแจง มท.   เพื่อจดัสงรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของ 

สถ. ให สนง.  คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ซึง่ในระหวางนี้  กจ. จะดาํเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองกรอบ

อัตรากําลังไปพรอมกันดวย 

 
                               มติที่ประชุม  รับทราบ 



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพือ่ทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 

                                6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2551  

(สน.ปส.)  
                                    ในเดือนพฤษภาคม  2551  ผต.สถ. เดนิทางไปตรวจคัดเลือกเทศบาลที่มกีารบริหาร

จัดการที่ดี ประจําป 2551  ประกอบดวย  ภาคกลาง 17 แหง, ภาคเหนือ 16 แหง , ภาคใต 11 แหง, ภาค

ตะวันออก 8 แหง , องคการบริหารสวนจังหวัด 12 แหงและ  เดือน มิถนุายน  2551  ผต.สถ.  ไดดําเนินการตรวจ

นิเทศงาน สถจ. จํานวน  31  แหง สถอ. จํานวน 10  แหง  และตรวจติดตามโครงการ อปท. จํานวน 51 แหง ตาม

ประเด็นการตรวจ ขอ 1.2  พบปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะจากหนวยรับตรวจ  สรุปไดดังนี ้

            1.  การตรวจติดตามการถายโอนสถานีอนามัย    
                 1.1  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีแผนถายโอนสถานีอนามัย 2 แหง ไดแก สถานีอนามัย

บานแหลมหวา  และ สถานีอนามัยทาระหัด  ในการถายโอนยังไมมีความคืบหนาเนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรี

ยังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท. ในระดับจังหวัดที่จะประเมิน

ความพรอมของ อบต. 

                 1.2  สําหรับสถานีอนามัยที่ไดถายโอนใหแก อปท. แลวพบปญหาและอุปสรรค   

ดังนี้ 
                  (1) ดานผูบริหาร อปท. 

            - ขาราชการถายโอนบางคนมีทัศนคติที่ไมดีกับผูบริหาร อปท.  
                                  -  ผูบริหาร อปท. เดิมที่ตองการรับโอนหมดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อ

ผูบริหารคนใหมเขามาก็ไมไดศึกษาเกี่ยวกับภารกิจการถายโอนสถานีอนามัยตอจนเกิดความเขาใจที่ไม

ถูกตอง 
                                  -  ผูบริหารที่รับโอนสถานีอนามัยเกรงวาจะมีคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
ของสถานีอนามัย จนทําใหงบประมาณของ อปท. ที่ตองใชจายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จะเกินกวา 40 

% ตามที่กําหนด 
                       (2)  ดานบุคลากรที่ถายโอน 

                          - ขาราชการที่จะถายโอนมาสังกัดหนวยงานใหม ขาดความมั่นใจในความ

มั่นคงและกาวหนาในอาชีพที่มาสังกัด อปท.  ตลอดจนสวัสดิการดานตางๆ วาจะเหมือนตนสังกัดเดิมหรือไม 
                            -  เมื่อมีการถายโอนไปอยูกับ อปท. แลว  เจาหนาที่ฯ เกรงวาไมไดรับการ

ชวยเหลือช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการทํางานไมแนใจวาจะเหมือนระบบราชการ            ตนสังกัดเดิม  

         (3) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
                          - ควรจัดชี้แจงใหความรูความเขาใจในรายละเอียด ข้ันตอนวิธีการ

เกี่ยวกับการถายโอน (กระทรวงสาธารณสุข  กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) ใหแกผูที่เกี่ยวของ คือ อปท. 

ที่รับโอนสถานีอนามัย  บุคลากรที่ถายโอน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตรงกันใน



ดานงบประมาณ  ดานบุคลากร   ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของขาราชการที่ถายโอน  ขอบเขตภารกิจ

ของงานและสิทธิประโยชนที่จะไดรับหลังจากมาสังกัด อปท. 
                          -  ควรแจงให อปท. ทําความเขาใจกับขาราชการที่จะถายโอนมา  มีความ

เขาใจในหนวยงานที่จะมาสังกัดใหม เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความกาวหนา ความมั่นคงในอาชีพ และ

สวัสดิการดานตางๆ ไมดอยไปกวาหนวยงานเดิมและในอนาคตการถายโอนภารกิจใหกับ อปท. ก็จะ

ดําเนินการอยางตอเนื่องเพราะเปนนโยบายของรัฐที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
                                                       -  ควรแจงใหผูบริหาร และพนักงานใน อปท.  ประชาสัมพันธทําความ

เขาใจกับประชาชนในพืน้ที่ ใหทราบเกี่ยวกับภารกิจการถายโอน ที่ อปท. ไดรับถายโอนมา เพราะในอนาคต

การพัฒนาในดานตางๆ   อปท. จะเปนผูดําเนนิการ เพราะ อปท. มีความใกลชิดเขาใจปญหาสภาพสงัคมใน

พื้นที่ไดดีที่สุด  ประกอบกับไดมีกฎหมายและนโยบายของรัฐจะตองถายโอนภารกิจในดานตางๆ ใหกับ อปท.  

ดําเนนิการ  
            2.  การถายโอนสถานศึกษามาสังกัด อปท. 
                  จากการตรวจนิเทศงานสวนใหญดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย                   

มีขอเสนอแนะจากครูและผูบริหารโรงเรียน  ขอใหการพิจารณาเงินเดือนใหมีความรวดเร็วและ   เปนระบบ   

ซึ่ง ผต.สถ.     ไดแจงผูบริหาร อปท.  พิจารณาดําเนินการแลว  

 
 
 
            3 . ขอเสนอแนะจาก สถจ. และ สถอ.ที่เสนอผาน ผต.สถ. 

                  3.1  ดานการคลัง อปท. 

               - สถานีอนามัยที่ อปท. รับถายโอนยังไมมีระเบียบ มท. วาดวยการใชเงินทุน

ของสถานีอนามัย  ทําใหเงินที่ไดรับคาเวชภัณฑยังไมสามารถใชจายได  และยังไมทราบแนวทางเรื่อง

ใบเสร็จรับเงินที่สถานีอนามัยใชรับเงิน 
                            - การใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยการพยุงราคาพืชผล ควรจะกําหนด

เปนระเบียบ มท.  เพื่อสะดวกในการดําเนินการ 
                            - ควรมีการพิจารณาทบทวนราคากลางของแบบมาตรฐานอาคารเรียน 

เนื่องจากราคาที่กําหนดเปนราคาที่ไมเหมาะสมกับราคาวัสดุกอสรางที่เปนจริง  อปท. ตองสมทบเงินทําใหมี

ผลตอการดําเนินการประกวดราคาและทําใหการเบิกจายเงินลาชาตามไปดวย 
                  3.2  ดานการบริหารงานบุคคล อปท.  

                      -  คาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคลากรของ   อปท.   เชน   คาคุมสอบ    และอื่น  ๆ  

ก.  กลาง   ควรจะกําหนดอัตราคาใชจายดังกลาว   ใหเหมาะสมโดยไมตองอิงระเบียบกระทรวงการคลัง 



             - ในการตรวจประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อขอรับโบนัส หากจะ

เปดโอกาสให สถจ.  สามารถกําหนดตัวชี้วัดที่เปนนโยบายสําคัญของกรม/รัฐบาล เพิ่มเติมบางตัวชี้วัด  เพื่อให

การเรงรัดการบริหารงานของ  อปท.  เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตทั้งนี้ตัวชี้วัดจะตองเปนคะแนนที่มีคาที่

เหมาะสม 
                  3.3  การบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

                        - การเพิ่มพูนความรูของขาราชการ สถ. ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู

ใหกับขาราชการผูปฎิบัติงานบาง ในปที่ผานมา  หัวหนากลุมงานและทองถิ่นอําเภอจะเขา 
อบรมบอยครั้ง แตระดับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานไมมีการอบรม โดยอาจพิจารณาใหเขาอบรมพรอมกับเจาหนาที่

ของ อปท. ในหลักสูตรที่  สพบ. จัดตามสัดสวนที่  อปท.ในจังหวัดนั้นๆ  เขาอบรมหรือการคัดเลือกบุคลากร

ของ  สถ.  เขารับการฝกอบรมเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ควรมีระบบ        ที่ชัดเจน 
                       - การจัดหาครุภัณฑใหกับ สถจ. ทั่วประเทศ ควรจะกําหนดใหผูขายจัดทํา/

ขอความที่ระบุวาเปน “ทรัพยสินของ  สถ.”  กอนที่จะสงมอบครุภัณฑนั้นๆใหกับ สถจ. หรือ สถอ. เพื่อ

ประโยชนในการควบคุมทรัพยสิน 
                        - โครงการความรวมมือที่ สถ. จัดทํารวมกับหนวยงานอื่นๆ เปนสิ่งที่ดีแตควร

คํานึงถึงความรวมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย  ทั้งในเร่ืองระเบียบกฎหมายและการประสานการทํางาน

รวมกัน 

                                      มติที่ประชุม รับทราบ  

 

                                6.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจาํป  2551  (สน.พส.) 
                                        

(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 

 



                                        มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                  6.3  สรุปผลการตรวจสอบภายในสวนกลาง (สํานัก/กอง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2551 (นตภ.)         
                                   ผลการตรวจสอบไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 (เดอืนตุลาคม 2550 – มถินุายน 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.(รอบที ่1) โดยดาํเนนิการตรวจสอบดานการ

บริหารงบประมาณ พัสดุ และการตรวจติดตามประเมนิการควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี ้
              1. ดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญช ี
            (1) จัดทําทะเบยีนคมุการใชจายเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณเพือ่ดําเนนิการ

ตามโครงการ ไมครบถวน จาํนวน 3 หนวย 

                (2) การสงใชเงินยมืลาชาไมตรงตามที่ระเบยีบฯ กาํหนด จาํนวน 2 หนวย      
            (3) หลกัฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน จาํนวน 1 หนวย 
                 (4) บันทึกบัญชีไมครบถวน และไมเปนปจจุบัน จาํนวน 1 หนวย 
            (5) ไมไดจัดทํางบการเงิน ณ วันสิน้เดือน จํานวน 1 หนวย 
            (6) จายเช็คเพื่อชาํระหนี้ใหแกเจาหนี้ลาชา จํานวน 1 หนวย 
              2. ดานพัสดุและทรัพยสิน 
            (1) จัดทําแบบขออนญุาตใชรถยนต (แบบ 3) และสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง  
(แบบ 4) ไมเปนปจจุบัน จาํนวน 5 หนวย 

            (2) จัดทําทะเบยีนคมุทรัพยสินไมถูกตองตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
จํานวน 2 หนวย 
                 (3) จัดทาํทะเบียนคมุครุภัณฑ ไมครบถวน จาํนวน 1 หนวย 
            (4) จัดทําทะเบยีนคมุวัสดุไมเปนปจจุบัน จํานวน 2 หนวย 
            (5) รายงานผลการตรวจสอบพัสดุส้ินปไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 
            (6) ระบุสาระสําคัญในการขออนมุติัจัดซื้อจัดจางไมครบถวน จาํนวน 1 หนวย 
             3. ดานการควบคุมภายใน 
           (1) จัดทําคําสั่งแบงงานไมชัดเจน จาํนวน 5 หนวย 

           (2)  การรายงานการใชใบเสร็จประจาํประบุรายละเอียดไมครบถวนตามระเบียบฯ 
จํานวน 1 หนวย 

            (3) ผูไดรับแตงตัง้ใหเปนเจาหนาทีต่รวจสอบการรบั – จายเงนิประจาํวนัไมไดปฏิบัติ 
หนาที ่จาํนวน 1 หนวย 
             4. ดานการวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ 



                 (1) บุคลากรในสํานักงานยังไมมสีวนรวมในการวางระบบและประเมินระบบการควบคุมภายใน  
จํานวน 2 หนวย 
              (2) จัดทําแบบประเมนิระบบการควบคุมภายในไมครบถวนและบคุลากรในหนวยงานขาดความรู

ความเขาใจ จาํนวน 2 หนวย 
   หนวยงานที่ไมพบขอสังเกต จํานวน 4 หนวย ไดแก สน.มท. สน.พร. สน.กร. และ กพร. 

                                    มติที่ประชุม รับทราบ 

                               6.4 การบริหารความเสี่ยงของ สถ.  (นตภ.) 
        การดําเนนิการตามตัวชีว้ัด “การบริหารความเสี่ยง” มีความคืบหนาดังนี ้

1.1 อสถ. ไดแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สถ. ตามคาํสั่ง สถ. ที่ 

311/2551 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ประกอบดวย  
1) รอง อสถ. (นายจรินทร  จกักะพาก) เปนประธาน 

2) ผอ.ทุกสาํนกั – กอง รวมถึง ผอ.สพบ. , เลขานุการกรม และ หน.ก.พ.ร.สถ. 
เปนกรรมการ 

3) หน.นตภ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

4) ผอ.สวนติดตามและประเมินผล เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.2 จัดใหมีการประชุมเชงิวิชาการ เร่ือง “การบริหารความเสี่ยงของ สถ.” เพื่อให 
ความรูแกผูบริหารในสงักัด สถ. เมื่อวนัที ่9 มิถุนายน 2551 โดยเชิญ ดร.โอม หุวะนนัท  (ปจจุบันดํารงตําแหนง 

ผอ.หลักสูตรดษุฎีบัณฑิต   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และเปนผูเขียนคูมือเทคนิคและ

วิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี การวเิคราะหและการบริหาร 
ความเสีย่งของ สนง. ก.พ.ร.)  

1.3 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งของ สถ. เมื่อวนัที ่9 มิถุนายน  
2551 เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สถ. ซึง่ อสถ. ไดใหความเหน็ชอบนโยบาย

และแนวทางดงักลาวแลว 

1.4 แตงตั้งคณะทาํงานบรหิารความเสีย่งของ สถ. ตามคําสัง่ สถ. ที่ 393/2551 ลงวันที ่ 
20 มิถุนายน 2551 เพื่อทําหนาที่ชวยเหลอืคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สถ.  

1.5 นตภ.ไดจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงของ สถ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
เสร็จเรียบรอยแลว และไดแจงนโยบาย แนวทาง และกรอบระยะเวลาการปฏิบัติดานการบริหารความเสีย่ง 

ของ สถ. พรอมทั้งแจกคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สถ. ใหทกุสํานกั – กอง ไดทราบแลว 

1.6 ก.พ.ร. สถ. ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทาํคูมอืการ 

ปฏิบัติงานของสํานัก / กอง ใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ในวนัที่ 23 – 24   ม.ิย. 51  ซึง่ในวนัที ่24 มิ.ย.

51 ไดกําหนดใหมีการบรรยายและฝกปฏบัิติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ สถ. พรอมทัง้แจกคูมือการ



บริหารความเสี่ยงของ สถ. ใหแกผูเขารวมประชุมดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติการฝกปฏิบัติเกี่ยวกบัการ

บริหารความเสี่ยงดังกลาว ไดมีการแบงกลุมฝกปฏิบัติ รวม  9  กลุม โดยกําหนดใหฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการ

บริหารความเสี่ยง จัดทําจากโครงการที่อยูในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มาดําเนนิการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อใช

เปนแนวทางในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ผลปรากฏวา เจาหนาที่ของสํานัก / กอง มีความเขาใจ วิธกีาร

และสามารถดาํเนนิการไดดี 

               มติที่ประชุม รับทราบ 

                                6.5 การดําเนนิการของศูนยบริการขอมลูขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
                                     ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. ขอรายงานผลการดําเนินการ ดังนี ้

          (1) สถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ.  ดังนี ้

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

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

                                       - ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2551) มีผูมาใชบริการ จํานวน   9  ราย 

          (2) ศูนยบริการขอมูลขาวสารไดจัดทาํแผนพับประชาสัมพนัธความรูและสิทธิของ

ประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ตามเอกสารแนบ 

                                      (3)  ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. ไดปรับปรุงหนาเวปเพจของศูนยโดยเพิ่มWebboard 
ใหประชาชนสามารถเสนอแนะ ใหความเหน็และสอบถามผานทางเว็ปไซดของ สถ. 

                                      (4) ศูนยฯ ไดจัดทําคําแนะนําของหนวยงานในการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร 

เพื่อเปนประโยชนแกสํานักงานทองถิ่นจงัหวดัหรือ อปท. ในการดําเนินการ      

                                    มติที่ประชุม รับทราบ 

 
                                6.6 สรุปขอมลูผลการตรวจสอบ อปท.  ประจําป 2551  (ตบ.)   
                                   ผลการตรวจ  รวม  38  จงัหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  427  

หนวย 
                                   กรณีเรียกเงนิคืนและใหเก็บรายไดเพิ่ม  สรุปไดดังนี้ 
           1.  กรณีใหเก็บรายไดเพิ่มจากลูกหนี้ภาษีฯ   จํานวน      43,511,311.54  บาท 
           2.  กรณีเรียกเงนิคืนเนื่องจากผิดระเบียบฯ 

      -  คาเชาบาน    จํานวน    34,800.-     

บาท 
      -  คาตัดชดุ  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 
      -  เสื้อกฬีา    จํานวน    31,320.-     บาท 
      -  คาเชาชดุเทพ ี   จํานวน      5,000.-      บาท 
      -  คาตอบแทนพเิศษ (โบนัส)  จํานวน           7,093,179.-     บาท 
      -  เงนิประจําตําแหนง  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 
      -  เงนิอุดหนนุ   จํานวน    57,000.-      บาท 
      -  จางทาํวารสาร/ปฏิทนิ  จํานวน   542,000.-     บาท 

      -  คาลวงเวลา    จํานวน    13,000.-      

บาท 
      -  เงนิชวยเหลือบุตร   จํานวน    24,700.-      บาท 
      -  เงนิยมื    จํานวน   250,000.-     บาท  
      -  จัดตั้งหนวยกูชีพ   จํานวน    45,600.-      บาท 
      -  คาจางเหมาลางอัดฉดีรถยนต จํานวน         240.-      บาท 
      -  คาประกันรถยนต   จํานวน    18,792.-      บาท 
      -  ขอใชสถานที่โรงเรียน  จํานวน      2,000.-      บาท 
      -  จายขาดเงินสะสม   จํานวน           2,551,756.-     บาท 

    รวมจํานวนเงนิ         11,632,679.39   บาท 
     รวมทั้งสิน้        จาํนวนเงนิ      55,143,990.93   บาท 

                                      มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                 

เลิกประชุมเวลา  12.20  น.                 

 
                                                                                                                                         นายกติิศักดิ์  

สุดพิมศรี 



                                                                                                                                         จนท.วผ. 5 
                                                                                                                                      ผูจดรายงานการ

ประชุม   
                                                                                                                                     

  
                                                                                                                                  นายสธิิชัย  จินดา

หลวง 
                                                                                                                                  ล.สถ. 

                                                                                                                                  ผูตรวจรายงานการ

ประชุม                                                                                                      

                   

 
 

  
 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4        เร่ืองสืบเนื่อง 
 

 
 เร่ืองสืบเนื่อง  จํานวน 2 เร่ือง  ดังนี ้

 
  4.1 ความคืบหนาการเสนอขอจัดตั้งสวนราชการสวนภมูิภาคของ สถ.   (นําเสนอโดย ผอ.กจ.)  

 

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

 
  4.2 ความคืบหนาในการดําเนินการจดัทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (สน.สส.)  

 

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

 



ระเบียบวาระที่ 4.1       ความคืบหนาการเสนอขอจัดตัง้สวนราชการสวนภูมิภาคของ สถ.                         
                                     (นําเสนอโดย ผอ.กจ.)  
 

 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องสืบเนื่อง 
ความคืบหนาการเสนอขอจัดตัง้สวนราชการสวนภูมิภาคของ สถ.   

                                                                   (นําเสนอโดย  ผอ.กจ.) 
 

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



ระเบียบวาระที่ 4.2       ความคืบหนาในการดําเนินการจดัทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  
                                     (สน.สส.)  
 

 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องสืบเนื่อง 
ความคืบหนาในการดําเนินการจัดทําแผนชมุชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  

                                                                               (สน.สส.) 
 

***************** 
๑. ความเปนมา 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มหีนงัสือถึง ผูวาราชการจังหวดัทกุจังหวดั ขอความรวมมือ
เทศบาลนครและเทศบาลเมอืง สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ ๑ ชุมชน โดยกําหนดรายละเอยีด
ขั้นตอนการดําเนินงาน และให สถจ. รวบรวมผลการดําเนินงาน รายงานให สถ. ในวนัที่ ๒๕ พฤษภาคม         
๒๕ กรกฎาคม และ  ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๑ 

๒  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
   ๒.๑ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรงรัด      
การดําเนินงาน จํานวน ๒ คร้ัง (หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๒๔๑ ลงวันที่ ๑๖ มถุินายน ๒๕๕๑ และ 
หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๗๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑)  
   ๒.๒ สํานกัสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมสีวนรวม ติดตามผลการดาํเนนิงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลปรากฏวายังมีจังหวดัที่ดําเนินการไมเสร็จทุกเทศบาลเปาหมาย ๒๕ จังหวดั 
ดังนี ้
จังหวดัลําปาง อุตรดิตถ นครสวรรค กําแพงเพชร สุพรรณบุรี อยุธยา สระบุรี นครนายก สมุทรปราการ 
กาญจนบุรี สระแกว จันทบุรี ระยอง สมุทรสาคร ชัยภูมิ  เลย ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร สุราษฎรธานี ชุมพร 
พังงา ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช                

๓. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
  เรงรัดการดําเนินงานและเตรียมเอกสารประกอบการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของ       

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี ้
      ๓.๑ แจงเทศบาลนครและเทศบาลเมอืง ที่ยังจดัทําแผนชุมชนไมเสร็จ ขอความรวมมอืเรงรัด

ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยดวน และจดัเตรียมเอกสารขอมูลที่เกีย่วของตามขัน้ตอนการสงเสริมการจดัทําแผน
ชุมชน เพือ่เตรียมรับการตรวจติดตามประเมินผล 

      ๓.๒ กรณเีทศบาลนครและเทศบาลเมอืง ที่ดําเนินการสงเสริมการจัดทาํแผนชุมชนเสร็จแลว          
ใหจัดเตรยีมเอกสารขอมูลเชนเดียวกับขอ ๓.๑ 

 



- 2 - 
      ๓.๓ ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัด เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตามขอ ๓.๑ 

อยางใกลชิดใหแลวเสร็จ และรายงานผลให กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทราบภายในกําหนดวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๑ 

๔. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
 - 
๕. ขอเสนอ 
 ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวดั เรงรัดติดตามการดําเนินงานของเทศบาลเปาหมายใหเสร็จตามกําหนดการ 
 
 

 
 



ระเบียบวาระที่ 5        เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยผูบรหิาร) 
 

 
 เร่ืองทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร)  จํานวน 4 เร่ือง  ดังนี้ 

 
  5.1 สรุปภาพรวมงบประมาณของ สถ. ประจําปงบประมาณ 2551  (นําเสนอโดย ผอ.สน.พส.)  

 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
  5.2  6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน (นําเสนอโดย ผอ.สน.สส.)         

 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
  5.3 ความคืบหนารางระเบยีบ มท. วาดวยคณะกรรมการชุมชนของ อปท. พ.ศ. ....  (นาํเสนอโดย                  
        ผอ.สน.พร.)  

 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
5.4 ความพรอมในการเตรียมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ อบจ.   พนกังานเทศบาล และ  
         พนกังานสวนตาํบล  ภาคความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)  (นําเสนอโดย ผอ.สน.บค.) 

 

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

 



 ระเบียบวาระที่ 5.1      สรุปภาพรวมงบประมาณของ สถ. ประจําปงบประมาณ  2552  (นําเสนอโดย               
                                      ผอ. สน.พส.) 
” 

 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบนําเสนอโดย ผอ.สน.พส. 
                                      สรุปภาพรวมงบประมาณของ สถ. ประจําปงบประมาณ  2552 

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

1.  ความเปนมา 
  คณะรัฐมนตรไีดนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2552  ตอสภาผูแทนราษฎร  และสภาผูแทนราษฎรไดใหความเหน็ชอบผานวาระที่ 2 และ 3  ไปเมื่อวันที่  3 - 6 
กันยายน  2551  ที่ผานมา  และจะนําเขาสูการพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่  16  กนัยายน  2551  ตอไป 

2.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา(ความคบืหนา) 
  สําหรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลวไดรับงบประมาณรายจาย  จํานวน
ทั้งสิ้น  136,126.26   ลานบาท  เพิ่มขึ้น จากป  2551 จํานวน  3,582.65 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ  2.70)  จําแนกตามงบรายจายดังนี ้
  1.  งบบุคลากร    จํานวน    890.15  ลานบาท 
  2.  งบดําเนินงาน  จํานวน  618.84  ลานบาท 
  3.  งบลงทุน  จํานวน    27.00  ลานบาท 
  4.  งบเงินอุดหนุน จํานวน      134,584.42  ลานบาท 
       -  เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน      104,099.78  ลานบาท 
       -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน       30,484,.64  ลานบาท  
  5.  งบรายจายอื่น  จํานวน      5.85  ลานบาท 

3.  งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  โดยสํานกัพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน
(นโยบายและแผน)  จะดําเนนิการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของกรม เพื่อพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ  แนวทางการจัดสรร  การปฏิบัติและวงเงินงบประมาณ  ในสวนงบอํานวยการ(กรม)  ใหแก  สํานัก/
กอง  สํานักงานทองถ่ินจังหวดั  และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ  ในชวงระหวางวนัที่  22 -  26  กันยายน  2551  
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะเรงโอนจัดสรรใหทันที   
  สําหรับเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองใหคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักเกณฑการจัดสรร(เงินอดุหนุน
ทั่วไป)  เปนทีเ่รียบรอยกอนแลวกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงจะเริ่มโอนจัดสรรเงินงบประมาณใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
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4.  การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
  ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัด  และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ  สํารวจขอมูล  ที่มีความจําเปน  
หรือไดรับความเสียหายจากภัยพิบตัิตางๆ  ของอาคารสํานักงาน ครุภณัฑ และมีความประสงคจะขอรับ
งบประมาณเพือ่เปนคาปรับปรุงสํานักงาน  ขอใหจัดสงขอมูลโครงการ  ประมาณการ  และรูปแบบรายการ  
ใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเพื่อจะไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตอไป 

5.  ขอเสนอ 
  นําเสนอเพื่อทราบ   

 



 ระเบียบวาระที่ 5.2       6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพือ่คนไทยทุกคน  (นําเสนอโดย ผอ.สน.สส.)  
 

 
เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบนําเสนอโดย ผอ.สน.สส. 

6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน 
***************** 

 
              ๑.  สรุปความเปนมาของเรื่องท่ีเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

                   รัฐบาลไดออก ๖ มาตรการ ๖ เดอืน ฝาวิกฤติเพือ่ไทยทุกคน เมือ่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมาตรการ 
๑ ใน ๖ ไดแก การลดคาใชจายน้าํประปาครวัเรือน โดยภาครัฐจะรับภาระคาใชจายในการใชน้ําใหแกผูใชน้ําประปาที่
อยูอาศัยที่มีปริมาณการใชน้ําในชวง ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอเดือน โดยจะครอบคลุมผูใชน้ํา 
ทั้งประเทศประมาณ ๓.๒ ลานราย ที่อยูในเขตนครหลวงและเขตภูมภิาค   ซ่ึงมาตรการดังกลาวมิไดครอบคลุมการ
ดําเนินกิจการประปาที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตอยางใด   

                 ๒.   ขอเท็จจริง 

                         กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดสํารวจขอมูลเบื้องตน ปรากฏวา 
  ๒.๑  มีระบบประปาที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประมาณ  ๓๕,๐๐๐  
แหง  โดยสามารถจําแนกได  ดังนี ้
    ๑)  ระบบประปาหมูบานที่องคการบริหารสวนตําบลหรอืเทศบาลไดรับการถายโอน
จากสวนราชการหรือใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจดัสรางขึ้น 
    ๒)  ระบบประปาขนาดใหญที่เทศบาลดําเนินการในลักษณะเทศพาณชิย 
    ๓)  ระบบประปาขนาดใหญที่องคการบริหารสวนตําบลดาํเนินการในลักษณะ    การ
พาณิชย 
  ๒.๒  จากการสํารวจระบบประปาที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขณะนี้สามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวนเฉพาะระบบประปาขนาดใหญที่เทศบาลดําเนินการในลักษณะ  เทศ
พาณิชย  ซ่ึงมจีํานวนทั้งสิ้น  ๗๐๙  แหง  โดยระบบประปาดังกลาวมีผูใชน้ําไมเกิน  ๕๐  ลูกบาศกเมตร  ตอ
เดือน  จํานวน  ๖๙๘,๓๘๖  ราย  คิดเปนเงินคาใชน้ํา  ๘๔,๙๙๒,๘๒๖.๙๔  บาท  ตอเดอืน   
            ๓. ขอพิจารณา 
                    เนื่องจากมาตรการดังกลาวมิไดครอบคลุมการดําเนินกิจการประปาที่อยูในความดแูลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตอยางใด   ดังนัน้  เพื่อใหประชาชนผูใชน้ําในชนบท ซ่ึงใชน้ําประปาที่อยูใน 
ความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับความชวยเหลือเชนเดียวกับประชาชนที่อยูในเขตบริการของ
การประปานครหลวงและการประปาสวนภมูิภาคตามนโยบายของรฐับาล  จึงไดเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณา
อนุมัติในหลักการใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ใชน้ําประปาจากระบบประปาที่อยูในความดูแลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีปริมาณการใชน้ําไมเกิน  ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอเดือน    ตามนโยบาย   
๖  มาตรการ  ๖  เดือน 

/ ๔ ขอเสนอ ... 
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            ๔. ขอเสนอ 
                    กระทรวงมหาดไทยไดเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณา  ดังนี ้
  ๔.๑  อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณอุดหนุนใหแกเทศบาลเพื่อเปนคาชดเชย                     
คาใชน้ําประปาที่อยูอาศัยของระบบประปาเทศบาลที่ดําเนินการในลักษณะเทศพาณิชย  เปนระยะเวลา          
๖  เดือน  ตั้งแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑  ถึง  มีนาคม  ๒๕๕๒  หรือตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร  
เปนวงเงนิงบประมาณ  ๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยใหเบิกจายงบประมาณตามคาใชจายที่เปนจริง 
  ๔.๒  อนุมัตใินหลักการใหประชาชนที่ใชน้ําประปาจากระบบประปาหมูบานที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลและระบบประปาที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนนิการใน
ลักษณะการพาณิชยใหไดรับความชวยเหลือตามมาตรการดังกลาวดวย  โดยใหดําเนินการภายหลังจากที่
ไดมีการรวบรวมขอมูลจากระบบประปาทุกแหงไดครบถวนและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งแลว 
 

 



 ระเบียบวาระที่ 5.3       ความคืบหนารางระเบียบ มท. วาดวยคณะกรรมการชุมชนของ อปท.  พ.ศ. ....    
                                      (นําเสนอโดยผอ.สน.พร.)  
 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบนําเสนอโดย ผอ.สน.พร. 
ความคืบหนารางระเบียบ มท. วาดวยคณะกรรมการชุมชนของ อปท.  พ.ศ. .... 

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

 
1. ความเปนมา 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดเสนอรางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

  1) ใหเทศบาลนครและเทศบาลเมืองดําเนินการจัดตั้งชุมชน เชน คุมตาง ๆ ชุมชนชานเมือง 
เปนตน สําหรับเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลหากจําเปนอาจจัดตั้งชุมชนได โดยใหพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของฐานะการเงินการคลังและไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 

  2) ใหมีคณะกรรมการชุมชนแตละชุมชน  โดยมาจากการเลือกของสมาชิกในชุมชน 
ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 5-9 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป มีหนาที่ชวยเหลือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดบริการสาธารณะในเขตชุมชนตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

  3) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการชุมชนให
ไดรับเบี้ยประชุมครั้งละไมเกิน 250/คน แตไมเกิน 500 บาท/ เดือน 
  4) ใหมีคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาชุมชนประกอบดวยกรรมการไมเกิน 10 คน โดยมี
ผูบริหารทองถ่ินเปนประธาน มีหนาที่กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

2. ผลการดําเนินการที่ผานมา 

 คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ไดมีการประชุมคณะกรรมการ 
ฯ  คร้ังที่ 30/2551 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม  2551 เพื่อพิจารณารางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ม ช น ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  พ . ศ .  . . . .  ต า ม ที่ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) เสนอ และไดเชิญผูแทนกรมการปกครอง (ปค.) และกรมพัฒนาชุมชน 
(พช.) เขาประชุมเพื่อช้ีแจงเหตุผล ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติสรุปวา 
 เห็นชอบในหลักการของรางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเสนอ แตยังมีประเด็นขอคิดเห็นที่ขัดแยง
กันเกี่ยวกับการบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลที่มีกํานัน ผูใหญบาน และองคการบริหารสวนตําบลวาหาก
ระเบียบ ฯ นี้มีผลบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลที่มีกํานัน ผูใหญบานและองคการบริหารสวนตําบลอาจจะมี 



- 2 - 
ปญหาความซ้ําซอนกับคณะกรรมการหมูบานของกรมการปกครอง และคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคกรชุมชนของกรมพัฒนาชุมชน และอาจมีปญหาความขัดแยงทั้งในระดับพื้นที่ และ 
ผลกระทบกับความขัดแยงกันของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นสมควรใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน กรมการปกครองและกรมพัฒนาชุมชนไดมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน โดยบูรณาการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเพื่อใหไดขอยุติในประเด็นดังกลาว 

3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
 เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาหลักการจัดตั้งชุมชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เสนออีกครั้งหนึ่ง 

4. การขอความรวมมือสนับสนุนและชวยเหลือ 
 - 

5. ขอเสนอ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 



 ระเบียบวาระที่ 5.4       ความพรอมในการเตรียมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ อบจ.   
                                      พนักงานเทศบาล และพนักงานสวนตาํบล  ภาคความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)   
                                       (นําเสนอโดย ผอ.สน.บค.) 
 
 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบนําเสนอโดย ผอ.สน.บค. 
ความพรอมในการเตรียมการสอบแขงขนัเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ อบจ. 

พนักงานเทศบาล และพนักงานสวนตาํบล  ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
 

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



ระเบียบวาระที่ 6        เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 

 
  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) จํานวน 8 เร่ือง  ดังนี้ 

 6.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.ค. – ส.ค.  2551  (สน.ปส.) 

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

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
 6.3 การลงนามขอตกลงดําเนินการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว  (สน.ปศ.)  
    
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
6.4 โครงการประกวดศูนยพัฒนาเดก็เล็กดีเดน อปท. ประจําปงบประมาณ 2551  (สน.ปศ.)  
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
6.5 การจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน ป 2551  (สน.ปศ.)   
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 

6.6 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ส. 2551 (ในรอบเดือน ต.ค. 2550 – มิถุนายน  2551)   
      (นตภ.) 
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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6.7 การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.)  
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
6.8 การจัดกจิกรรมเดินเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวันหัวใจโลก 2551                       
      (World Heart Day 2008) คร้ังที่ 9  (สล.)   
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 



ระเบียบวาระที่ 6.1   สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.ค. – ส.ค.  2551  (สน.ปส.) 
                                  
 
 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ก.ค. – ส.ค.  2551 

(สน.ปส.) 
***************** 

 

                             1.1 การตรวจการติดตามการขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
                                  ในการตรวจติดตามการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน อปท. 
ส่ิงที่สําคัญในเรื่องยาเสพติด  คือ  นโยบายในการปราบปรามอยางจริงจังจากหนวยเหนอื  ที่จะทําใหปญหา
ยาเสพติดลดลงได อปท. ทําไดในเรื่องการปองกันแตสวนใหญยังคงอุดหนุนใหกับ ศตศ. อําเภอ  
หรือ ตํารวจ  ดาํเนินการ ทั้งทีก่ิจกรรมบางอยาง อปท. สามารถดําเนินการเองได  เชน การอบรมใหความรูแกกลุม
เสี่ยงไมใหเกีย่วของกับยาเสพติด  และ อปท.  ไมมีแบบอยางของ ศตศ. อปท. ที่เดนๆ   
เพื่อเปนแบบอยางใหแก อปท. ไดศึกษาและเปนแนวทางในการดําเนินการ 
                             1.2 การตรวจติดตามการถายโอนสถานอีนามัยและสถานศึกษาใหแก อปท. 
                                  1.2.1  การถายโอนสถานีอนามัย 
    ปญหาและอปุสรรค 
  (1) กรอบอัตรากําลังที่มีการถายโอนระบุตาํแหนงพยาบาลวิชาชีพ แตไม 
มีการบุคลากรถายโอนมาในตําแหนงดังกลาว 
   (2) ขาราชการถายโอนที่มีเกษียณอายุราชการ  ตําแหนงจะถูกยุบหรือไม  
ถาไมถูกยุบจะบรรจุแตงตั้งบคุคลเพื่อดํารงตําแหนงแทนตองใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
หรือขอรับเงินอุดหนุน 
   (3)  ภารกิจของสถานีอนามัยที่ถายโอนมีจํานวนมาก  มีความประสงคจะให 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จัดทํามาตรฐานขั้นต่ําของสถานีอนามยัที่จะตองปฏิบัติ  อยางนอย 
ตองไมต่ํากวามาตรฐานเดิมที่ดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางใหสถานีอนามัยปฏิบัติ 
  (4) อบต. มีงบประมาณจํากัด 
  (5) อบต. ไมทราบแนวทางปฏิบัติ                                                                                

ขอเสนอแนะ 
  (1)  เห็นควรใหหนวยงานที่เกีย่วของไดรวบรวมปญหา ช้ีแจงขาราชการถายโอนตอไป 
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                                 (2)  เหน็ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานของสถานี
อนามัยตอไป 
                                 (3)  ตรวจสอบแลว สถานีอนามัยมคีวามจําเปนทีจ่ะตองสรางรั้วตลอดจนการปรับปรุง
บานพัก  ไดแนะนําให  อบต.  เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    แตสําหรับวสัดุครุภัณฑ  
เชน  คอมพิวเตอร การสรางหอกระจายขาว การติดตามเฝาระวังโรคติดตอ ซ่ึงมีลักษณะเปนงานประจํา  อบต. ได
ใหมีการสนับสนุนใหสถานอีนามัยเปนอยางดี    
         (4)  ไดแนะนํา  อบต.  กรณีที่จะเบิกเงินคืนใหกับกระทรวงสาธารณสุข   ในสวนที่เปน
เงินเดือนของขาราชการถายโอนใหเบกิจายจากเงนิอุดหนุนใหประสาน สถจ.ตาก วาจะใหเบิกจากงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนประเภทใด 
                           1.2.2  การถายโอนสถานศกึษา 
                              ปญหาและอุปสรรค 
                               (1)  ปงบประมาณ 2551 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแลวแตยังขาดอาคาร
เอนกประสงค ร.ร. บานไมเรียบ อาคารบานพักครูที่มีสภาพทรุดโทรม 
                               (2)  ขาราชการครูถายโอน ยังขาดความเขาใจเกีย่วกบัการบริหารงานปญหา 
การประสานงานระหวาง อปท. และ สถ. อาทิเชน ไดจดัทําผลงานประเมินเพื่อเล่ือนตําแหนงตั้งแตเดือน ตุลาคม 
2550  แตยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการ  ไมสามารถติดตอกับ ขรก. ของ สถ. ไดสง 
เร่ืองมาแลวตดิตอเจาหนาทีไ่มได หรือ บตัรประจําตัวขาราชการเดิมเปลี่ยนเปน “บัตรประจําตัว 
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ” หรือกรณีที่มีโรงเรียนถายโอนแลวผูปกครองมักจะมีเร่ืองรองเรียนไป
ผูบริหาร อปท.  ใหขาราชการครูช้ีแจงเกือบทุกวัน ทําใหไมมีเวลาในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

(3) ร.ร. บานตลาดเหนือ อบจ. ภูเก็ต ขาดอาคารเรียนอนุบาล ร.ร.วัดคลองโปงฯ 
จ.สุโขทัย ขาดแคลนศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
                               (4)  ขาราชการครูที่โอนมาภายหลังการถายโอนบุคลากรไมไดเปนสมาชิก กบข. 
                               (5)  การเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล เมื่อเปนขาราชการถายโอนเงินเดือนไมไดเบิกจาก
กรมบัญชีกลาง โดยตองมาตัง้เบิกจาก อปท. แลว อาจจะไมไดรับสิทธิดังกลาว  
                              ขอเสนอแนะ 

  (1)   ร.ร บานไมเรียบ เปนโรงเรียนที่มีการจางครูตางชาติมาสอนภาษาตางประเทศ
ใหแกนักเรียน ตรวจสถานทีแ่ลว  เหน็ควรสนับสนุนการกอสรางอาคารเอนกประสงค  
และปรับปรุงบานพักคร ู
                                          (2)  ควรมีการสมัมนาขาราชการถายโอนใหมีความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน 
                                          (3)  ไดติดตามประสานงานเกีย่วกับการประเมินผลงานและไดแจงใหขาราชการครู           
ถายโอน ร.ร. บานตลาดเหนอืทั้ง 3 รายทราบแลว             
        (4)  ไดตรวจสอบสถานที่  ที่ ร.ร. ของบประมาณเพือ่กอสรางสิ่งกอสรางตางๆแลวเห็น
ควรสนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนดังกลาว 
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                                          (5)  ไดช้ีแจงใหขาราชการครูดังกลาวทราบวา สถ. อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพื่อ
แกปญหาดังกลาว 
                                          (6)  ไดช้ีแจงเกีย่วกับการดําเนนิการแกไขปญหาเกี่ยวกับการเบิกจายตรงของขาราชการ
สวนทองถ่ินทั้งหมด  ซ่ึง สถ. กําลังดําเนินการอยูจึงเห็นควรใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของเรงดําเนินการ                        
                           ขอเสนอแนะของ  สถจ. และ สถจ. 
                             (1) รองผวจ. มุกดาหาร   
      - ทองถ่ินอําเภอตรวจงบประมาณ อบต. ยงัไมละเอียดเชน  การตั้งงบประมาณคา
รักษาพยาบาลพนักงาน อบต. แตระบุวาเปนคารักษาพยาบาลของ  (นาย....)ในคําชี้แจงประกอบงบประมาณ หรือ ระบุ
คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะซื้อในคําชี้แจงงบประมาณเหมือนเปนการลอ็คสเปค 
                                  - การกาํหนดกรอบอัตราของ อปท. ควรระบุวา อปท. ขนาดนี้กรอบอัตราควรเปนเทาไร โดย
กรอบที่กําหนดอาจจะยืดหยุนให อปท. พจิารณาไดบางสัก 20% มิฉะนั้น อบต.  จะระบุกรอบอัตราโดยไม
คํานงึถึงความเหมาะสม เชน กําหนดกรอบอัตราคนครัว โดยอางวาที่ อบต. มีผูมาดูงานบอยบุคลากรนี้จะไดมี
หนาที่ในการจดัอาหารเลี้ยงผูมาศึกษาดูงาน 
                              (2)  ผวจ. ปทุมธานี 
                                   -  สถ. ตองตอบขอหารือในรวดเรว็ ทันเหตกุารณเพราะในพื้นทีม่ีปญหารอคําตอบจากกรม 
                                   -  สถ. ตอง Flight ในเรื่องเงินอุดหนุนโดยตองเปดกวางให ผจว. ใชดุลพินิจ 
ในการพจิารณาเงินอุดหนุนโดยอาจกําหนดกรอบใหและการดําเนินการใหพิจารณาหาคนจัดซื้อและจัดจางที่มี
คุณภาพทั้งนี้เนื่องจากมีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทีม่ีปญหาเรื่องอาคารเรียนที่ตองขอรับการสนับสนุนจาก 
อปท. 
                              (3)  สถจ. ปทุมธานี 
                                    -  การจัดอบรม / ประชุมผูบริหาร ร.ร. / ผูบริหารทางการศึกษา ควรใหจงัหวัดไดรับทราบ
บางเพื่อประโยชนในการนิเทศ แนะนําและการายงานผลใหกรมทราบ เพราะในบางครั้ง อปท. สงรายงานให 
สถจ. เพื่อรายงานกรม สถจ. ก็ไมทราบวากรมใหรายงานเพราะไมมี นส. ส่ังการ แต อปท. บอกวากรมแจงให
รายงานขอมูล  ในการประชมุครั้งนั้นๆ 
                                    -  การทํา MOU ในระดับจังหวดั ไดมีการทําแลวระหวางกรมราชทัณฑ กับ อปท. ในเรื่อง
การประสานงานกับกํานัน ผูใหญบาน  ดแูลผูตองขังที่ยังไมพนโทษและเขามาอยูในพื้นที ่
รวมทั้งการทํา MOU ในระดบักรม ทําใหเพิ่มงานของ สถจ. เชน  การที่ พช. ขอให สถจ. คัดเลอืก อปท.  
นํารอง จว. ละ 2 แหง จดัทําแผนชุมชนซึ่งเปนตัวช้ีวัดของ พช.              
                                (4)  สถจ. มุกดาหาร 
                                     -  การอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพของทองถ่ินอําเภอ ใชระยะเวลา 
นานไปสักหนอย ควรกําหนดหลักสูตรใหกระชับขึ้น 

- มาตรฐานศูนยเด็กเล็กทั้ง 12 แบบ  จะเปนวชิาการพอสมควร  
ทองถ่ินอําเภอที่เปนคณะกรรมการดวยไมมีความรูในเรือ่งวิชาการ  ควรประชุมทําความเขาใจใหทราบบาง  
โดยเฉพาะแบบประเมินซึ่งมขีอยอยใหประเมิน  แตละแหงจะประเมนิเหมือนกนั 
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-  การอบรมหลักสูตร หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  เปนสิ่งที่ดี

เพราะมีการเอา  กรณีศึกษามาวิเคราะหรวมกัน 
 



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/ตํ่ากวา

สะสม ของงบประมาณ การเบิกจาย เปาหมาย

ที่ไดรับ รอยละ

1 (ต.ค. - ธ.ค.50) 132,543.611 26,057.519 19.66 22.50 -2.84

2 (ม.ค. - มี.ค.51) 132,543.611 66,332.962 50.05 46.00 4.05

3 (เม.ย. - มิ.ย.51) 132,543.611 116,541.066 87.93 70.00 17.93

4 (ก.ค. - ก.ย.51) 132,543.611 120,594.861 90.99 94.00 -3.01
* หมายเหต ุ ขอมูล ณ วันที่ 8 ก.ย.51 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

2. รายการที่มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายที่สุด ไดแก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 21,077.009 ลานบาท ผล
เบิกจาย 10,401.753 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.35 โดยแยกเปนประเภทรายการ ดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท)

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

1. คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 15,316.465 7,369.254 48.11

2. สนับสนุนการถายโอนบุคลากร 1,772.113 1,195.515 67.46

3. สําหรับการจัดการศึกษา 2,374.760 1,420.915 59.83

(คาสวัสดิการ ฯลฯ)

4. งบดําเนินงานงานบํารุงรักษา 613.671 416.069 67.80

5. รางวัลจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพ 1,000.000 -                     -         

21,077.009 10,401.753 49.35

ประเภทรายการ

รวม
 

 
 

 

 



ระเบียบวาระที่ 6.3   การลงนามขอตกลงดําเนินการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว  (สน.ปศ.) 
                                  

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

การลงนามขอตกลงดาํเนินการศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว 
(สน.ปศ.) 

***************** 
1. ความเปนมาของเร่ือง 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ไดรวมกันทําโครงการศูนย
ขอมูลสงเสริมการทองเที่ยว  โดยจัดตั้งศูนยขอมูลสงเสริมการทองเที่ยวภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง               
สวนทองถิ่นในจังหวัดกระบี่  ภูเก็ต  และพังงา  ที่อยูในพื้นที่เหตุการณธรณีพิบัติภัย  Tsunami  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมี
ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรการทองเที่ยวทองถิ่น  ตลอดจนการไดรับการ
พัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว   

2. ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดดังกลาวใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) พิจารณาคัดเลือกเพื่อดําเนินการจัดต้ังเปนศูนยขอมูลสงเสริม
การทองเที่ยว   และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)  
ไดแจงผลการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลสงเสริมการทองเที่ยว   จํานวน  3  โรงเรียน  ไดแก   
    (1) โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา                 สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต   
             (2) โรงเรียนเทศบาลยานยาว                  สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา   
    (3) โรงเรียนเทศบาล  2 (คลองจิหลาด)        สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  ไดกําหนดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการศูนยขอมูล
สงเสริมการทองเที่ยว (MOU)  กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในวันอังคารที่  2  กันยายน  2551  เวลา 13.30 น.  ณ  หอง
ประชุม 1  ช้ัน 10 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  อาคารสํานักงานใหญ   กรุงเทพมหานคร   โดยมีนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลที่ไดรับการคัดเลือกรวมลงนามในครั้งนี้ดวย  
3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
 3.1 การรวมกันจัดตั้งศูนย  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  รับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานในพื้นที่
ดําเนินการ  และบุคลากรโดยการแตงตั้งผูรับผิดชอบในรูปแบบคณะกรรมการจากผูแทนทั้งสองหนวยงาน  กําหนดเนื้อหา  
ขอมูล  หลักเกณฑการประเมินผล 
 3.2 มีการเชื่อมโยงเผยแพรขอมูลดานการทองเที่ยว  ใหแกศูนยทาง website  อยางตอเนื่อง 
 3.3 สงเสริมใหเยาวชนทั้งในและตางประเทศ  ไดมีโอกาสมีสวนรวมในการเขาชมกิจการของศูนย  เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลหรือศึกษาดูงาน 
 3.4 จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สวนสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว 
4. การขอการสนับสนุนและชวยเหลือ 
 ขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานและการประสานงานจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)   และจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือก 
5. ขอเสนอ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  



ระเบียบวาระที่ 6.4    โครงการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน อปท. ประจําปงบประมาณ 2551 (สน.ปศ.) 
 

 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
โครงการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน อปท. ประจาํปงบประมาณ 2551 

(สน.ปศ.) 
***************** 

1. ความเปนมา 
 อสถ. เห็นชอบใหดําเนินการประกวดศูนยพัฒนาเดก็เล็กดีเดน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําป 2551 ซ่ึงแบงการประกวดเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.1 การประกวดศนูยพัฒนาเดก็เล็กตนแบบดเีดน 
1.2 การประกวดศนูยพัฒนาเดก็เล็กดีเดน ซ่ึงแบงออกเปน 3 ขนาด ไดแก 

1.2.1 ศูนยพัฒนาเดก็เล็กดีเดน ขนาดเล็ก (เด็กเขารับบริการไมเกิน 40 คน) 
1.2.2 ศูนยพัฒนาเดก็เล็กดีเดน ขนาดกลาง (เดก็เขารับบริการ 41-80 คน) 
1.2.3 ศูนยพัฒนาเดก็เล็กดีเดน ขนาดใหญ (เด็กเขารับบริการตั้งแต 81 คนขึ้นไป) 

โดยใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการระดับจงัหวัดพิจารณาคัดเลือกศูนยพฒันาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่สมัครเขารับการประกวด และรายงานผลการประกวดฯให สถ. ทราบภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 
เพื่อจัดสรรเงนิรางวัลไปให 
2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
 ปจจุบันมีจังหวัดรายงานผลการประกวดให สถ. ทราบ จํานวน 57 จังหวัด ซ่ึง สถ. ไดแจงวิทยกุรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1879  ลงวันที่ 5 กันยายน 2551 แจงใหจังหวัดที่ยังไม
รายงานผลการประกวดฯ เรงรัดดําเนินการคัดเลือกใหแลวเสร็จ และแจงผลการคัดเลือกฯให สถ. ทราบภายใน
วันที่ 12 กันยายน 2551 
3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
 สถ. จะดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีศูนยพัฒนาเดก็เล็กที่
ไดรับการคัดเลือกเปนศูนยพัฒนาเดก็เล็กดีเดน ในประเภทตางๆ ใหแลวเสร็จ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
 ใหจังหวดัที่ยังไมรายงานผลการประกวดศนูยพัฒนาเดก็เล็กดีเดน เรงดาํเนินการแจงผลการคัดเลือกให 
สถ. ทราบ เพื่อ สถ. จะโอนจัดสรรงบประมาณไดทนัภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
5. ขอเสนอ 
 เพื่อให อสถ. รับทราบผลการดําเนินงาน  
 
 
 
 



 

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไมรายงานผลการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2551 

ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2551  
******************************************* 

 
1. จังหวัดกาญจนบุรี 
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. จังหวัดเชียงใหม 
4. จังหวัดนครนายก 
5. จังหวัดนครพนม 
6. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. จังหวัดนราธิวาส 
8. จังหวัดพะเยา 
9. จังหวัดพิษณุโลก 
10. จังหวัดยโสธร 
11. จังหวัดระนอง 
12. จังหวัดราชบุรี 
13. จังหวัดลําปาง 
14. จังหวัดเลย 
15. จังหวดัสงขลา 
16. จังหวัดสตูล 
17. จังหวัดอุดรธานี 
18. จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

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



ระเบียบวาระที่ 6.5   การจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย  เทิดไทองคราชัน  ป 2551  (สน.ปศ.)   
 

 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

การจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย  เทิดไทองคราชนั  ป 2551  
 (สน.ปศ.)   

***************** 
1.  ความเปนมา 
 

                กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี  เปนกระบวนการที่มุงเนนการฝกอบรมเยาวชนของชาติให      
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองไดบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม และจริยธรรม  ซ่ึงหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
กําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เรียนรู
ประสบการณการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน รูจักความสามัคคี รูจักการเสียสละ และเปนผูบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม   เปนตน 

นอกจากนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายสนับสนุนสงเสริม การจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู และการเสริมสรางพลังความสามัคคีบน
พื้นฐานของความมีคุณธรรม และจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหมูลูกเสือ / เนตรนารี  ซ่ึงเปนเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในป  พ.ศ. 2551  เปนชวงเวลาอันเปนมหามงคลที่ลูกเสือ/เนตรนารี ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะไดรวมกันแสดงความจงรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 จึงไดกําหนดใหมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย เทิดไท
องคราชัน ป 2551  จํานวน 4 ภาค  

 
2.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการดังนี้  
  1) แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 154/2551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551และ
คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 444/2551 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2551)  
  2) มีหนังสือแจงทุกจังหวัด พรอมทั้งเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาภาพ และหนวยงาน      
ที่เกี่ยวของรวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบกําหนดใหมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
ทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน  ป  2551 จํานวน 4 ภาค โดยกําหนดดําเนินการจํานวน 4 ชวงๆละ 4 วัน ระหวาง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 – วันที่ 26 ธันวาคม 2551 โดยมีลูกเสือ  เนตรนารี ของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมงานชุมนุม  จํานวน 4 ภาค ๆ ละ 1,600 คน รวม 6,400 คน (160 หมู) ซ่ึงไดกําหนด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาภาพ และสถานที่  ดังนี้ 
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  1)  ภาคใต  ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2551 
   เจาภาพ  เทศบาลนครตรัง   จังหวดัตรัง   
   สถานที่  คายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
  2)  ภาคกลาง    ระหวางวันที่ 9 – 12  ธันวาคม  2551 
   เจาภาพ  เทศบาลนครนครปฐม  จังหวดันครปฐม 
   สถานที่  คายลูกเสือเมืองกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
  3)  ภาคเหนือ  ระหวางวันที่ 16 – 19 ธันวาคม  2551 
   เจาภาพ  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ  จังหวดัอุตรดิตถ   
   สถานที่  คายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ  อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอตุรดิตถ 

 4)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ระหวางวันที่ 23 – 26 ธันวาคม  2551  

  เจาภาพ  เทศบาลนครนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
  สถานที่  สนามกีฬาเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551  
    อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
3)  มีหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2 / ว1613    ลงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2551 แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ และการสงลูกเสือ/เนตรนารี เขารวมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ  
โดยใหจังหวัดรายงานขอมูลการสงจํานวนหมูลูกเสือ/เนตรนารี เขารวมงานชุมนุมลูกเสือฯ ตามบัญชีจํานวนหมู
ลูกเสือ/เนตรนารีที่กําหนด ภายในวันที่ 20  สิงหาคม  2551   

    จากการติดตามขอมูลจํานวนหมูลูกเสือ/เนตรนารีของแตละภาค ซ่ึงกําหนดเปาหมายไว       
160 หมู/ภาค  นั้น ถึงขณะนี้มีหมูลูกเสือ/เนตรนารี ที่จะเขารวมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือฯ ยังไมครบตามจํานวน    
ที่กําหนด  สรุปไดดังนี้ 

ภาคเหนือ  มีหมูลูกเสือ/เนตรนารีเขารวมงานชุมนุมลูกเสือฯ จํานวน 122   หมู (ขาด 38 หมู) 
ภาคกลาง   มีหมูลูกเสือ/เนตรนารีเขารวมงานชุมนุมลูกเสือฯ จํานวน 170   หมู  
(เกินจํานวนแตอนุโลมใหเขารวมได) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีหมูลูกเสือ/เนตรนารีเขารวมงานชุมนุมลูกเสือฯ จํานวน 133 หมู  (ขาด 27 หมู) 
ภาคใต   มีหมูลูกเสือ/เนตรนารีเขารวมงานชุมนุมลูกเสือฯ จํานวน  129 หมู   (ขาด 31 หมู) 

3.  งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 

  1) การคัดเลือกลูกเสือดีเดนเขารวมงานชุมนุมลูกเสือระดับประเทศและตางประเทศ อาทิ              
งานชุมนุมลูกเสือโลก งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟก งานชุมนุมลูกเสือ ณ ประเทศตางๆ เปนตน 

  2) การนําแนวความคิดของลูกเสือเกี่ยวกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมและการดําเนินการ              
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปขยายผลในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ 
4.  การขอความสนับสนุนและความชวยเหลือ 
  ขอความรวมมือทองถ่ินจังหวัดในการสงเสริมการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่รับเปนเจาภาพ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงใหการสนับสนุนดานงบประมาณและ          
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 การสงลูกเสือ/เนตรนารี ของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมการชุมนุมลูกเสือ      
ทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน ป 2551  
5. ขอเสนอ 
  เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 

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



ระเบียบวาระที่ 6.6   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ในรอบเดือน ต.ค.   
                                 2550 – มิถุนายน 2551)  (นตภ.)    
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
(ในรอบเดือน ต.ค. 2550 – มิถุนายน 2551) 

(นตภ.) 
***************** 

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

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

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

3. ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการศนูย 
พัฒนาเดก็เล็กตนแบบของ อปท. และโครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ใหแกประชาชน เปนการตรวจตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2550 
2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
  ผลการตรวจสอบในไตรมาสที่ 1 - 3 (เดอืนตุลาคม 2550 – มิถุนายน 2551) ไดตรวจสอบหนวยรับ
ตรวจรวมทั้งสิน้ 29 หนวย ไดแก สํานกังานทองถ่ินจังหวัด 26 จังหวดั คือ แพร นาน สงขลา แมฮองสอน เชียงใหม 
พะเยา อุตรดติถ พิษณุโลก อุดรธาน ีหนองคาย กําแพงเพชร พิจติร เพชรบูรณ เลย กาฬสินธุ รอยเอด็ สุโขทยั ขอนแกน 
กระบี่ สมุทรสาคร ศรีสะเกษ สุรินทร จนัทบุรี ตราด ชลบรีุ และระยอง    และสํานกังานทองถ่ินอําเภอที่ตั้งคลังจังหวดั 
จํานวน 3 หนวย ไดแก สถอ.แมสะเรยีง สถอ.ฝาง และ สถอ.พล ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี ้
 1. ดานการเงนิ 
  (1) จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวนัไมเปนปจจุบัน จํานวน 10 หนวย 
  (2) ไมไดตรวจสอบยอดเงินฝากคลังตามบัญชี และตามรายงาน GFMIS จํานวน 7 หนวย      
  (3) ไมนําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสงเปนเงินรายไดแผนดนิ จํานวน 8 หนวย 
  (4) คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหนาที่ไมครบถวน จํานวน 2 หนวย 
  (5) ไมไดแตงตั้งเจาหนาทีต่รวจสอบความเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงนิทดรองราชการ   
จํานวน 4 หนวย 
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  (6) การใชจายเงินอุดหนนุจาก อปท.ไมเปนไปตามหลักเกณฑของหนังสือส่ังการ จํานวน 1 
หนวย 
  (7) การจดัเก็บเอกสารการเบิกจายไมถูกตองตามแนวทาการควบคุมการปฏิบัติ 
ทางการเงินและการบัญชี จํานวน 3 หนวย 
 2. ดานบัญชีและทะเบียน 
  (1) จัดทําบัญชเีงินสด บัญชีแยกประเภท และทะเบยีนตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน  
จํานวน 12 หนวย 
  (2) จัดทาํงบการเงินไมเปนปจจุบัน จํานวน 11 หนวย 
  (3) ไมจดัทําทะเบียนคุมเงินประจํางวด จํานวน 3 หนวย 
  (4) ไมจดัทําบญัชียอยเงินรายไดแผนดิน จาํนวน 5 หนวย 
  (5) ไมจดัทําใบสําคัญการลงบัญชี จํานวน 3 หนวย 
  (6) จัดทําบัญชแียกประเภทไมเปนปจจุบนั จํานวน 4 หนวย 
  (7) ไมจดัทําทะเบยีนคุมคาใชจายงบกลาง จํานวน 5 หนวย 
  (8) ไมจดัทําทะเบียนคุมรายละเอียดเงนิฝากคลัง จํานวน 3 หนวย 
 3. ดานการพัสดุและทรัพยสิน 
  (1) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ไมเปนไปตามแบบกรมบัญชีกลาง จํานวน 6 หนวย 
  (2) ไมไดจัดทาํใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) และบันทกึการใชรถ (แบบ 4) ยังไมเปนปจจุบัน  จํานวน 
29 หนวย 
  (3) จัดทําทะเบียนคุมวัสดไุมเปนปจจุบนั จํานวน 6 หนวย 
  (4) จัดทํารหัสที่ตัวครุภณัฑไมครบถวน จํานวน 4 หนวย 
  (5) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อส้ินปงบประมาณ จํานวน 2 หนวย 
  (6) ไมไดรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป จํานวน 2 หนวย 
 4. ดานการควบคุมภายใน 
  (1) จัดทําคําสัง่แบงงานยังไมเปนปจจุบนั หรือยังไมชัดเจน จํานวน 11 หนวย 
  (2)  การประเมนิระบบควบคมุภายในของ สถจ.สวนใหญยงัไมครอบคลุมทุกกลุมงาน 
                         จํานวน 20 หนวย 
  (3) ผูไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ – จายเงนิประจาํวนัปฏิบัติหนาทีไ่มครบถวน  
จํานวน  12  หนวย 
  (4) ไมจดัทําคําสั่งแตงตัง้กรรมการเกบ็รักษาเงินใหถูกตองตามระเบยีบ จาํนวน 2 หนวย 
  (5) การจัดเกบ็เอกสารการเบกิจายเงนิไมถูกตองตามระบบ GFMIS จํานวน 3 หนวย 
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 5. ดานการตรวจดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
     5.1 โครงการศูนยพัฒนาเดก็เล็กตนแบบของ อปท. ไดออกตรวจสอบ  จาํนวน 95 แหง  
            ปญหาทีต่รวจพบ  
            (1) ศพด.บางแหงสถานที่คับแคบ ไมโปรง และหองเรยีนมีนอย    
            (2) ศพด.บางแหงบุคลากรไมเพยีงพอ และวุฒกิารศึกษาไมตรงตามสายงาน 
       (3) ศพด.บางแหง จนท.ศพด.ไมเคยเขารับการอบรมเกีย่วกบัการดําเนินงานของ ศพด.  
ทําใหไมทราบถึงวิธีการดําเนนิงานตามมาตรฐานที่ สถ.กําหนด 
       (4) ศพด.บางแหงไมมีสถานที่ในการรับประทานอาหารกลางวนั ตองใชหองเรยีน  
                                       (5) สถานที่ของ ศพด.เปนของโรงเรียนเกา ทําใหปรับปรุงไดไมเตม็ที่และอยูในบรเิวณวัด 
        (6) ศพด.บางแหงไมมีมุงลวดบริเวณพืน้ทีท่ี่ใชเปนหองนอนเดก็  
  5.2 โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคใหแกประชาชน  
ไดออกตรวจสอบจํานวน  145  โครงการ  93  อบต.  8  เทศบาล  
         ปญหาที่ตรวจพบ 

(1) มีบางแหงกอสรางลาชา ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 
(2) มีบางแหงแหลงน้ําอยูหางไกล ตองเสียคาใชจายในการวางทอประปาสูงมาก 

             (3) มีบางแหงคุณภาพน้าํยังไมไดมาตรฐาน มีฝุนละอองและตะไครน้ํามาก 
            (4) มีบางแหงไมไดตอกเสาเข็ม แตเบิกจายเงินเต็มวงเงินตามสัญญา โดยไมได 
ปรับลดวงเงินคาเสาเข็ม 
            (5) มีบางแหงเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางระบบประปา โดยมิไดขออนมุัติจาก ผวจ. 
           (6) บางแหงมีปญหาดําเนินการเกี่ยวกบัระบบไฟฟามีความลาชา จงึไมสามารถจายน้ําได 
           (7) บางแหงมีแหลงน้ําดบิขุนมาก 
           (8) บางแหงไมมีผูมายื่นซอง เนื่องจากราคาวัสดุในการกอสรางมีราคาสูง 

3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
 ตรวจสอบในชวงไตรมาสที่ 4 มีแผนเขาตรวจสอบหนวยรับตรวจอกีจาํนวน 6 จังหวดั ไดแก 
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุรี และสมุทรปราการ 

4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
 - 
5. ขอเสนอ 
 เห็นควรใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดทีย่ังไมไดรับการตรวจสอบถือปฏิบัติใหถูกตอง และเตรียมเอกสาร
ใหครบถวน เพื่อรอรับการตรวจสอบตอไป 
 

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



ระเบียบวาระที่ 6.7   การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

                                    การดาํเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ. 
                                                                                 (สล.) 
                                                                     ***************** 
  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจดัตั้ง “ศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน” ณ อาคาร 5 ช้ัน 1 งานสารบรรณ รวมท้ังไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร สถ.          
ตามคําสั่งที่ 67/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 และ  อสถ. ไดโปรดเห็นชอบใหการประชุมประจําเดือนของ
ผูบริหาร สถ. เปนการประชมุคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในคราวเดียวกัน 

                    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 
      - ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.  – ส.ค. 2551)   มีผูมาใชบริการ  จํานวน     3  ราย 
                           ** ในไตรมาสที่ 4 ขอรายงาน ณ วันท่ี 31 ส.ค. 2551 กอน ** 

                    รวมผูมาใชบริการ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2550 – 31 ส.ค. 2551 มีจํานวน 25 ราย 

  2. ศูนยบริการขอมูลขาวสารไดจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูและสิทธิของประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ในสวนของคลินิกมหาดไทย) ที่ จ.
อุดรธาน ีเมื่อวนัที่ 8 กันยายน 2551 

                             3. ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. ไดปรับปรุงหนาเวปเพจของศูนยบริการขอมูลขาวสาร โดยเพิ่ม 
Webboard ใหประชาชนสามารถเสนอแนะ ใหความเห็นและสอบถามผานทางเว็ปไซดของ สถ. ซ่ึงจํานวนการแสดง
ความเห็นและสอบถาม ตั้งแต 28 เม.ย. – 11 ก.ย. 2551 มีจํานวน 43 ประเด็น 
      
  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบริการของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. 

 
 



ระเบียบวาระที่ 6.8   การจัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวนั               
                                 หัวใจโลก  2551  (World Heart Day 2008) คร้ังท่ี 9  (สล.) 
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

การจัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เนื่องในวันหัวใจโลก  2551  (World Heart Day 2008) คร้ังท่ี 9 

(สล.) 
                                                                     ***************** 

1. ความเปนมาของเรื่อง 
           1.1 มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ    ซ่ึงมสีมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธาน  แจงเชิญกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และองคกรปกครอง                
สวนทองถ่ินทั่วประเทศ    เขาเปนเจาภาพรวมจัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว               
เนื่องในวันหัวใจโลก   (World Heart Day)    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาและกระตุนใหประชาชนชาวไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกลาวไดมีขึ้นตั้งแตป                  
2543  เปนตนมา  สําหรับในปนี้เปนการจดังาน คร้ังที่ 9 กาํหนดจัดกจิกรรมพรอมกนัทัว่ประเทศ  ในวนัอาทติย          
ที่ 28  กันยายน 2551  

 1.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  พิจารณาแลวเห็นวา วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมดังกลาว
สอดคลองกับนโยบายของรฐับาล ในการดาํเนนิโครงการ“จากวันแมถึงวันพอ 116 วนั สรางสามัคค”ี เพื่อสราง
ความสมัครสมาน สามัคคีของประชาชนถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั   และสมเด็จ            
พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ   ในหวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม – 5 ธันวาคม 2551 ประกอบกับ        
เปนการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ   อันเปนภารกิจสําคัญประการ
หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ดังนัน้จึงเปนโอกาสอันดีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะไดเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมดังกลาวขางตน    

2. ผลการดําเนนิงานที่ผานมา 
2.1 มูลนิธิหัวใจฯ  และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรวมกันแถลงขาวการจัดกิจกรรมดังกลาว  

เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน  2551  ณ  โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน  หองโกลดรูม  ช้ัน 3   
2.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดดําเนินการแลว ดังนี้ 
       (1) แจงจังหวัดประสานเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแหง  รวมเปนเจาภาพหลัก

ในการจัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ  ในระดับพื้นที่   โดยใหเชิญชวนทุกภาคสวน (องคกรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน)   เขารวมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันหัวใจโลก  2551  
(World Heart Day)    คร้ังที่ 9 ในวันอาทิตยที่ 28 กันยายน  2551  

 



- 2 - 
        (2) มอบหมายทองถ่ินจังหวดัเปนผูประสานงาน  อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

ระหวางมูลนิธิหัวใจฯ กับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  

3. งานที่จะดําเนินการตอไป 
      ใหเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมภาพประกอบใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม  2551  

4. การขอความสนับสนุนชวยเหลือ 
                          ขอใหทองถ่ินจังหวัดเปนผูประสานงาน  อํานวยความสะดวกในการจดักิจกรรมระหวางมูลนิธิ
หัวใจฯ กับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองตอไป 

5. ขอเสนอ 
                           เพื่อโปรดทราบ 
 

 
  

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 7        เร่ืองอ่ืนๆ  
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