
 
 

ระเบียบวาระการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 1/2552 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 กุมภาพันธ  2551  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 5501 

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

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชมุทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม สถ. คร้ังท่ี 4/2551  เม่ือวันอังคารที่ 23 ธันวาคม  2551 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
   3.1 การดําเนินงานนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  (นาํเสนอ 
                                               โดย ผอ.สน.สส.)                            

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 4.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือนม.ค.  2552  (สน.ปส.)                        
                                        4.2 สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ในรอบเดือน ต.ค.             
                                                –  ธ.ค.  2551)  (กตภ.)  
                            4.3 รายงานผลเบิกจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.) 
                4.4 โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก  (สน.สส.) 
                4.5 การดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคใหแกประชาชน                
                                               (สน.สส.) 
   4.6 ซักซอมแนวทางการปฏบิัติ เร่ืองการจดัสรรเงินภาษแีละคาธรรมเนียมรถยนตและ 
                                                ลอเล่ือน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  (สน.คท.) 
   4.7 การจัดงานกาชาด ประจําป  2552  (สล.) 
   4.8 การดําเนินโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพยีงรวมใจไทยเฉลิมพระเกยีรต ิ
                                               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (สล.) 
                                         4.9 การดําเนนิการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.)  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
 5.1 อัตรากําลังขาราชการของสํานักงานทองถ่ินจังหวดั  (สถจ.ตาก) 
 5.2 การแตงตั้งหัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็กของ อปท.  (สถจ.ตาก) 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  :  
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ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร สถ. คร้ังท่ี 4/2551  เม่ือวัน 
อังคารที่ 23 ธันวาคม  2551 

 
 เลขานุการท่ีประชุม :    ฝายเลขานุการที่ประชุมไดจดัทํารายงานการประชุมผูบริหาร    

สถ.  คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม  2551 ใหผูเขาประชุมทุกทาน ไดพิจารณาลวงหนา  และไดแกไข  ตามที่
มีผูขอแกไขเรียบรอยแลวจึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร สถ.  คร้ังที่ 4/2551  เมื่อวัน
อังคารที่ 23 ธันวาคม  2551  ที่แนบมาพรอมนี้ 

 
 
 
 

มติท่ีประชุม
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รายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 4/ 2551 

วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม  2551  เวลา 09.30 น. 
ณ  หองประชุม  5501 

ผูมาประชุม 
 1. นายสุกิจ    เจริญรัตนกุล  อสถ. 
 2. นายวัลลภ  พร้ิงพงษ  ร.อสถ. 
 3. นายวสนัต  วรรณวโรทร  ร.อสถ. 
 4 นายจรินทร  จักกะพาก  ร.อสถ. 
              5. นายสุรพล  วาณิชเสน ี  ผอ.สพบ. 

6. นายพษิณ ุ  พรหมจารีย  ผอ.สน.บค. 
7. นายสกล  ลีโนทัย   ผอ.สน.คท. 
8. นายอํานวย  ตั้งเจริญชัย  ผช.ผอ.ศอ.บต. สถ. 
9. นายวิรัตน    ทํานุราศรี  ผชช. เฉพาะดานการคลังทองถ่ิน 
10. นายนิกร  สุกใส      ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

11. บุญสืบ               แชมชอย  ผชช. เฉพาะดานพัฒนาระบบมาตรฐานฯ   

12. นายรังสรรค  เอี่ยมบุตรลบ  ผชช. ดานกฎหมายและระเบียบทองถิ่น  

13. นายศรีพงศ  บุตรงามดี  ผชช.เฉพาะดานการจัดบริการสาธารณะฯ   

14. นายประเสริฐ มุยแกว   ผอ.สน.ปส. 
15. นายวนัชัย  จันทรพร  ผอ.สน.กร. 

 16.  นายดษุฎ ี  สุวัฒวิตยากร  ผอ. สน.พร. 
 17. นายธนา  ยันตรโกวิท  ผอ. สน.สส.  

18. วาที่ ร.ต. ธานินทร ร้ิวธงชัย   ผอ.สน.ปศ. 
 19. น.ส.อัจฉรา  วงษเอก   ผอ.สน.มท. 

20. น.ส.อนงค  โตโพธิ์ไทย  ผต.สถ. 
21. นายวรพจน  เอี่ยมรักษา  ผต.สถ. 
22. นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ  ผต.สถ. 
23. นายพงศศกัดิ ์ ชนะสิทธิ์  ผต.สถ. 
24. นายพีระพงษ  มีขันทอง  ผต.สถ. 

              25. นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ล.สถ. 
              26. นายธงชัย  กิตติคุณานนท  ผอ.กค. 
              27. นายชลธี  ยังตรง   ผอ.กจ. 
              28. นางชฎารักษ  แกวสีปลาด  ผอ.ตบ.   

29. นายธนิศร  วงศปยะสถิตย  ผอ.ศส. 
30. นางประภสัสร ศิริแสงชัยกุล  หน.กตภ. 
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31. นางสาวอโรชา นันทมนตร ี  หน.ก.พร. 
32. นายวีระศกัดิ ์ ศรีโสภา   ผอ.สพศ. สน.สส. 
33. นายชัยพัฒน  ไชยสวัสดิ ์  ผอ.สสร. สน.สส. 
34. นายธีรพัฒน  คัชมาตย  ผอ.สสส. สน.สส. 
35. นางรุงรัชนี  รุงมณี   ผอ.สผง. สน.พส. 
36. นางวัฒนา  ไผสุรัตน  ผอ.สวท. สน.พส. 
37. นายศิริชัย  มานะชัย  ผอ.สตป. สน.พส. 
38. นายชานน  วาสิกศิริ   ผอ.สพถ. สน.พส. 
39. นายวรพฒัน  พงศบุตร               ผอ.สจง. สน.คท. 
40. นายศุภโชค  เลาหะพนัธ  ผอ.สคร. สน.คท. 
41. นางลักขณา  ปสนานนท                       ผอ.สพช. สน.คท.  
42. นางราตรี  รัตนไชย  ผอ.สบส. สน.คท.     
43. นายศิริวัฒน  บุปผาเจรญิ  ผอ.สมบ. สน.บค. 

 44. นายสมศักดิ์  พนากิจสวุรรณ  ผอ.สสบ. สน.บค. 
45. นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน  ผอ.สกบ.   สน.บค. 

 46. นายประพนัธ สุวรรณ                ผอ.สบล.   สน.บค. 
47. นายประวทิย  เปรื่องการ  ผอ.สมอ. สน.บค. 

 48. นางยิษฐา  แววศรี   ผอ.สบศ. สน.บค. 
 49. พ.จ.อ.ชนนิทร ราชมณี   ผอ.สบม. สน.บค.  

50. นายเลอสรร  เทพชวย   ผอ.สคด. สน.กร. 
 51. นายสัญจิต  พวงนาค  ผอ.สวก. สน.กร. 
 52. นายมน ู  โชติเสน   ผอ.สรท. สน.กร. 

53. นายบรเมศร  ธีระคําศรี  ผอ.สกร. สน.กร. 
54. นางวภิา  ธูสรานนท  ผอ.สพร. สน.พร. 

 55. นายอภิชาติ  สุทธิสอาด  ผอ.สลต. สน.พร. 
 56. นายยงยุทธ  สิงหธวัช  ผอ.สกถ. สน.พร. 

57. น.ส.สมรักษ  กิ่งรุงเพชร  ผอ.สผศ. สน.ปศ. 
58. นายวีระชาติ  ทศรัตน   ผอ.สศน. สน.ปศ. 
59. นางสุภัทราวด ี แพงแกว  แทน ผอ.สวศ. สน.ปศ. 
60. นายวัชรินทร  ปญญาประเสริฐ  ผอ.สบด. สน.มท. 
61. นางณัฐกมล  เจริญพานิช  ผอ.สมท. สน.มท. 
62. นายสุชาต ิ  สุขดี   ผอ.สมถ. สน.มท. 
63. นายศตพงษ  สุนทรารักษ  ผอ.สบอ. สพบ. 
64. นายอภิสิทธิ์  วรรณตุง  ผอ.สวช. สพบ. 
65. นายศักดิ์ชัย   เผือกศิริวิบูลย  ผอ.สนฝ. สพบ. 
66. นายอมร  กีรติสุนทร  ผอ.ศบฝ. สพบ. 
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67. วาที่ ร.ต.สมศักดิ ์ เกษมวัฒนา  ทองถ่ินจังหวดักาญจนบุรี 

 68. นายอมรภณัฑ เรืองเดช   ทองถ่ินจังหวดัจันทบุรี 
 69. นายสมศักดิ์  กูเกยีรติกาญจน  ทองถ่ินจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 70. นายพรพจน  บัณฑิตยารักษ  ทองถ่ินจังหวดัชลบุรี 
 71. นายพรศักดิ์  เสียงสมบัติ  ทองถ่ินจังหวดัชัยนาท 
 72. นายฉัตรชยั  คุมสติ   ทองถ่ินจังหวดัตราด 
 73. นายณวัฒน  โตศักดิ ์   ทองถ่ินจังหวดันครนายก 
 74. นายพุทธดาํรงค คุณารักษ  ทองถ่ินจังหวดันครปฐม 
 75. นายวรเทพ  วิโรจนพันธ  ทองถ่ินจังหวดันครสวรรค 
 76. นายอภิศกัดิ์  พฤกษชาต ิ  ทองถ่ินจังหวดันนทบุรี 
 77. นายจรัญ  พุมพวง   ทองถ่ินจังหวดัปทุมธาน ี
 78. นายรณรงค  ศิริพันธ   ทองถ่ินจังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 79. นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  ทองถ่ินจังหวดัปราจีนบุรี 
 80. นายรุงโรจน  รุงรัศมี   ทองถ่ินจังหวดัพระนครศรอียุธยา 
 81. นายสุรินทร  ธีรจามรนันท  ทองถ่ินจังหวดัเพชรบุรี 
 82. นายทรงวฒุิ  จันทรผองศรี  ทองถ่ินจังหวดัระยอง 
 83. นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย  ทองถ่ินจังหวดัราชบุรี 
 84. นายนวิัฒน  ภาตะนันท  ทองถ่ินจังหวดัลพบุรี 
 85. นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย  ทองถ่ินจังหวดัสมุทรปราการ 
 86. นายปรีชา  เรืองหวาน   แทนทองถ่ินจงัหวัดสมุทรสงคราม 
 87. นายอิศเรศ  ฐิติมานะกูล   ทองถ่ินจังหวดัสมุทรสาคร 
 88. นายไพฑูรย  สมบูรณพงศ  ทองถ่ินจังหวดัสระแกว   
 89. นายพิเชษฐ  จันทรสง  ทองถ่ินจังหวดัสระบรีุ 
 90. นายสุขเกษม  สําราญประภัสสร ทองถ่ินจังหวดัสิงหบุรี 
 91. นายเสฐยีรพงศ มากศิริ   ทองถ่ินจังหวดัสุพรรณบุรี 
 92. นายตอลาภ  เลขธรากร  ทองถ่ินจังหวดัอางทอง 
 93. นายประจกัษ  ทักษณา   ทองถ่ินจังหวดัอุทัยธาน ี
 94. นายดนัย  ยอดนิล   ทองถ่ินจังหวดักําแพงเพชร 
 95. นายเอกชยั  แยมพนิิจ  ทองถ่ินจังหวดัเชียงราย 
 96. นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย  ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
 97. นายสงกรานต ไมยวงศ   ทองถ่ินจังหวดัตาก 
 98. นายชัยเดช  ฝายนันชัย  ทองถ่ินจังหวดันาน 
 99. นายเลือดไท  วงศใหญ  ทองถ่ินจังหวดัพะเยา 
 100. นายสมบตัิ  เฟองปรางค  ทองถ่ินจังหวดัพิษณุโลก 
  101. นายธวัชชัย  เล้ียงประเสริฐ  ทองถ่ินจังหวดัพิจิตร 
 102. นายประโดม รัชเวทย   ทองถ่ินจังหวดัเพชรบูรณ 
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 103. นายยุทธนา  สายสิงหทอง  ทองถ่ินจังหวดัแพร 
 104. นายประดิษฐ ทะยะมหา  ทองถ่ินจังหวดัแมฮองสอน 
 105. นายบุญทว ี  ฉิมพลีย   ทองถ่ินจังหวดัลําปาง 
 106. นายสดุด ี  ภูมิบุตร   ทองถ่ินจังหวดัลําพูน 
 107. นายวนัชยั  เล็กประเสริฐ  ทองถ่ินจังหวดัสุโขทัย 
 108. นายณัชชนนท สุรัตนชัยการ  ทองถ่ินจังหวดัอุตรดิตถ 
 109. นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ์  ทองถ่ินจังหวดักาฬสินธุ 
 110. นายเมธา  รุงฤทัยวัฒน  ทองถ่ินจังหวดัขอนแกน 
 111. นายสุชาติ  สบาย   ทองถ่ินจังหวดัชัยภมู ิ
 112. นายปญญา  มีธรรม   ทองถ่ินจังหวดันครพนม 
 113. นายชัยวฒัน  ช่ืนโกสุม  ทองถ่ินจังหวดันครราชสีมา 
 114. นายสันต ิ  ผินเจริญ   ทองถ่ินจังหวดับุรีรัมย 
 115. นายสรรเพชร พลอยสังวาลย  ทองถ่ินจังหวดัมหาสารคาม 
 116. นายพงษเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ทองถ่ินจังหวดัมุกดาหาร 
 117. นายประพัฒน หวลถนอม  ทองถ่ินจังหวดัยโสธร 
 118. นายโรจนพงษ แกนจันทน  ทองถ่ินจังหวดัรอยเอ็ด 
 119. นายผดุงศักดิ ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  ทองถ่ินจังหวดัเลย 
 120 นายภคภมูิ  บุตรโพธิ์  ทองถ่ินจังหวดัศรีษะเกษ 
 121 นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ  ทองถ่ินจังหวดัสกลนคร 
 122. นายนรชยั  ภาควรรธนะ  ทองถ่ินจังหวดัสุรินทร 
 123. นายสุวิทย  จันทรหวร  ทองถ่ินจังหวดัหนองคาย 
 124. นายนรธปิ  วงศชาลี   แทนทองถ่ินจงัหวัดหนองบวัลําภ ู
 125. นายวรงค  คลังเงิน   ทองถ่ินจังหวดัอุดรธาน ี
 126. นายสมพงษ  ฎาราณุท  ทองถ่ินจงัหวดัอุบลราชธานี 
 127. นายวิทยา  ใจแกว   ทองถ่ินจังหวดัอํานาจเจริญ  
 128. นายอมร  วงศวรรณ  ทองถ่ินจังหวดักระบี ่
 129. นายพิชิต  ช่ืนจิตร   ทองถ่ินจังหวดัชุมพร 
 130. นายสุเทพ  มลสวัสดิ์  ทองถ่ินจังหวดัตรัง 
 131. นายสาธิต  กล่ินภักด ี  ทองถ่ินจังหวดันครศรีธรรมราช 
 132. นายธารินทร พลายดวง  ทองถ่ินจังหวดันราธิวาส 
 133. นายชุมสาย  เทพลิบ   ทองถ่ินจังหวดัปตตาน ี
 134. นายราเชนทร ฤกษเกษม  ทองถ่ินจังหวดัพังงา 
 135. นายโชคชัย  คําแหง   ทองถ่ินจังหวดัพัทลุง 
 136. นายสรวชิญ  ไชยสวัสดิ ์  ทองถ่ินจังหวดัภูเก็ต 
 137. นายสมปราชญ จงจิต   ทองถ่ินจังหวดัยะลา 
 138. นายวิชัย  จําปา   ทองถ่ินจังหวดัระนอง 
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 139. นายวิญญ  สิทธิเชนทร  ทองถ่ินจังหวดัสงขลา 
 140. นายวีรวฒัน  วุฒิสาร   ทองถ่ินจังหวดัสตูล 
 141. นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  ทองถ่ินจังหวดัสุราษฎรธานี 
  

ผูมารวมประชมุ  
              1. นายอดิเรก  อุนโอสถ  สล.  
 2. นายธีระ  พัฒนากูล  สล. 

3. นางกชพร  ไกยสุทธ ิ  สล. 
4. นายจกัรพันธ  เพชรชู   สล. 
5. น.ส.พรทิพย  นอมนําทรัพย  สล. 
6. นายณฐัพล  พรรณศรี  สล. 
7. นางอมราภรณ  ทรงอาวุธ  สล. 
8. น.ส.ฐิติรัตน  แยมนวล  สล. 
9. น.ส.นิ่มนวล  มลคลรัตน  สล. 
10. น.ส.เบญจมาภรณ มวงกําพนัธ  สล. 
11. นายสุนิต  โสภาประดิษฐ  สล. 
12. นายกูเกียรติ  นิ่มเนียม  สล. 
13. นายกิติศกัดิ์    สุดพิมศรี  สล. 
14. นางกฤติยา  ศิริสุข   สน.คท. 
15. นางวรพรรณ  ใจยิ้ม   สน.คท. 
16. นางอําไพ  กิตติเจริญวงศ  สน.คท. 
17. นายเจษ  เสียงลือชา  สน.มท. 
18. นางธนธรณ  วัฒนะพิพัฒน  กตภ. 
19. นางเฉลารัตน ซายเกลี้ยง  กตภ. 
20. นางชไมพร  มงคลวณิชชา  กตภ. 
21. น.ส.มยุรี  คะศรีทอง  ตบ. 
22. นายพีรวทิย  พงศสุรชีวิน  สน.มท. 
23. น.ส.ศุภัสรา  เชื้ออินทร  สน.มท. 
24. น.ส.จุฑามาศ  บุญเนื่อง  สน.มท. 
25. น.ส.วิยดา  ครุุปญญา  สน.มท. 
26. น.ส.ฐิติมา  ชางไม   สน.พส. 
27. น.ส.ศรีพรเพ็ญ ศรีชาติ   สน.กร. 
28. นางอรวิภา  นิศามณวีงศ  สน.คท. 
29. นางเยาวลักษณ ปญญา   สน.คท. 
30. นายนภดล  ถนอมพงษ  สน.คท. 
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 31. นางศุภมาส  ศรีสมน   สน.คท. 
 32. นายชัช  พรหมคุปต  กจ. 
 33. น.ส.นิลวรรณ บัวแยม   กจ. 
 34. น.ส.ธัญมาศ  บริบูรณ   กจ. 
 

ผูตดิราชการ 
1. นายวนิชัย  อุยางกูร   ผอ.สน.พส. 

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 

กอนเขาสูระเบยีบวาระฯ   
  1. การมอบรางวัลโครงการคดัเลือกหนวยงานของ สถ. (สวนกลาง) ที่มีผลการปฏิบัติงานเปนแบบอยาง  
     เร่ืองความซือ่สัตยสุจริต  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี ้
      1) รางวัลชนะเลิศ คอื สํานักพฒันาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (สน.พส.)  
      2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ หนวยตรวจสอบภายใน (นตภ.) 
      3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ กลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) 
      4) รางวัลชมเชย คือ สํานกัมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สน.มท.) 
      5) รางวัลชมเชย คือ สํานกัประสานการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สน.ปส.) 

   2. การมอบทนุสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดกิาร สถ. งบประมาณ พ.ศ. 2551   

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 2 การมอบหมายการปฏบิัติงานของผูบริหาร สถ. 
                             (1)  การเรงรัดการเบิกจาย เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ ทีก่ันไวเบกิเหลื่อมปงบประมาณ
ป 2551 
                                  - งบประมาณที่ขอกนัไวเบกิเหล่ือมปได ถึงวนัที่ 31 มี.ค. 2552  จาํนวน 2,341 
โครงการ เปนเงิน 2,061.78 ลานบาท 
                                     - โครงการทีย่ังไมไดกอหนี้ผูกพนัใหกอหนี้ผูกพนัใหแลวเสร็จทุกโครงการ 
ภายในวนัที่ 31 ธ.ค.  2551 
                                     - โครงการทีไ่มสามารถกอหนี้ผูกพนัไดทันใหรายงาน เหตุผล ความจําเปน
พรอมปญหาอปุสรรค แนวทางแกไขพรอมแผนการกอหนี้ผูกพนัและแผนการเบิกจายเงิน ภายใน       
วันที ่15 ม.ค.  2552 
                                     - ใหเรงรัดการเบกิจายเงินใหแลวเสรจ็ตามทีก่รมบญัชีกลางอนุมตัิใหกันเงนิ          
ไวเบกิเหล่ือมป ภายในวันที ่31 มี.ค.  2552  และรายงานผลการเบกิจายตามแบบ จส.05 ทุกวนัที่ 25 
ของเดือน 
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                                (2) การเรงรัดการเบกิจายเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ ที่ขยายเวลาเบกิจายงบประมาณป 
2547-2550 
                                   - งบประมาณที่ขอขยายเวลาเบิกจายเงินได ถึงวนัที ่ 31 มี.ค.  2552  จํานวน 
1,138 โครงการ เปนเงนิ 2,337.32 ลานบาท 

        - โครงการที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพนัใหกอหนี้ผูกพนัใหแลวเสร็จทกุโครงการ 
ภายในวนัที่ 31 ธ.ค.  2551 
                                      - โครงการทีไ่มสามารถกอหนี้ผูกพนัไดทันใหรายงาน เหตุผล ความจําเปน
พรอมปญหาอปุสรรค แนวทางแกไข  พรอมแผนการกอหนี้ผูกพนัและแผนการเบิกจายเงิน ภายใน
วันที ่15 ม.ค.  2552 
                                      - ใหเรงรัดการเบิกจายเงนิใหแลวเสร็จตามที่กรมบญัชีกลางอนุมตัิใหขยาย       
เวลาเบกิจายเงนิ ภายในวนัที่ 31 มี.ค.  2552  และรายงานผลการเบกิจายตามแบบ จส.05 ทุกวนัที่ 25 
ของเดือน 
                              (3) การเรงรัดการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายประจําป 2552  
                                   - สถ. ไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 136,126,263,700 
บาท  ประกอบดวยงบดาํเนนิงาน สถ.   จาํนวน 1,541,843,700 บาท เบกิจายแลว  182.595     คดิเปน            
รอยละ 12.05 และงบเงนิอุดหนนุ  จํานวน 134,584,420,000 บาท แบงเปน 
                                            1) เงินอุดหนนุทัว่ไป จํานวน 104,099.78 ลานบาท 
                                                 - ยังไมไดจดัสรร รอหลักเกณฑการจดัสรรจากคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                                2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จํานวน  30,484.64  ลานบาท 
                                                    - จัดสรรไปจังหวัดแลว จํานวน  3,002.20   ลานบาท 
                                                - จังหวดัเบิกจายแลว จํานวน    837.32  ลานบาท รอยละ 0.62 (ขอมูล              
ณ วนัที่ 17 ธ.ค.  2551) 
                                      - เมื่อไดรับแจงจดัสรร ใหเรงเบกิจายให อปท.ภายใน 2 วนัทําการ   และเรงรัด   
ให อปท. ดําเนนิโครงการ    การจดัซื้อ/จดัจาง ทําสัญญาหรือกอหนีแ้ละเบกิจายงบประมาณโดยเร็ว   
เมื่อไดรับงบประมาณแลว   เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดและใหมกีารกันเงินไวเบกิ
เหล่ือมปนอยที่สุด  
                              (4) การระมัดระวงัการใชจายเงนิของ อปท. 
                                    - จากรายงานการตดิตามสถานะการเงินการคลังของ อปท. ในชวงที่ผานมา 
พบวา อปท. หลายแหง    ประสบปญหาการใชจายเงนิงบประมาณ     อันเนื่องมาจากการที่รายรับ             
ไมเปนไปตามเปาที่ตั้งไว ซ่ึงเปนผลมาจากการจดัสรรงบประมาณลาชา  ที่ตองรอประกาศหลักเกณฑ
จากคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ กอน  ซ่ึง สถ. ไดดําเนินการประสานขอใหเรงรัด การดําเนินการมา
โดยตลอด  ทําใหเกดิการใชจายเงนิสะสมแทนและพบวาหลายแหงเหลือเงนิสะสมเปนจํานวนนอยมาก    
ดังนัน้เพื่อใหการบริหารการเงนิการคลังของ อปท. เปนไปดวยความเรยีบรอย จึงขอให ทถจ. กําชับ          
ให อปท. ระมดัระวงัการใชจายเงินงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงไตรมาสแรกของป ทั้งนี้          
ให สน.คท. เรงประสาน 3 หนวยงานหลัก อาทิกระทรวง การคลัง  กรมบัญชกีลาง   และสํานกั 
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งบประมาณ  เพื่อจดัประชุมหาแนวทางชวยเหลือและทําความเขาใจกบั อปท.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง            
ในเรื่องของการสงสัญญาณสถานะการคลังของประเทศ      ตลอดจนให สล. ทําหนาที่ในการประสาน  
หนวยงานทีเ่กีย่วของจัดทาํขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรประชาสัมพนัธทําความเขาใจ  อปท. ทัว่ประเทศ    
ในรปูลักษณะของจดหมายขาว (newsletter) ตอไปขอให สน.บค. เรงพิจารณาดําเนินการ 
                              (5) การปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวและภัยแลง   
                                       - ใหแจง อปท.  พิจารณาดําเนนิการ เตรียมความพรอมในการปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากภัยหนาว  และภัยแลง โดยประสานการดําเนินการกับศูนย
อํานวยการชวยเหลือผูประสบภัยหนาวและภยัแลงของอาํเภอหรือจังหวัดโดยใกลชิด  ดังนี ้
      1) การเตรียมการกอนเกิดภยั 
        2) การดําเนนิการขณะเกดิภัย 
      3) การดําเนนิการหลังเกดิภัย 
                                    - ใหจงัหวัดรวบรวมขอมูลการใหความชวยเหลือ และรายงานตามแบบ            
สง สถ. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 
                                 (6) สถานการณดานการขาว 
                                       - ขอใหติดตามเรื่องงานการขาว  โดยเฉพาะเกีย่วกบัเรื่องความเคลื่อนไหว          
ทางการเมือง  การกอความไมสงบในเขตจงัหวัดชายแดนภาคใตและจงัหวดัทองเทีย่วรวมตลอดถึงการ
พาดพิงสถาบนัพระมหากษตัริย  
     (7)  การดาํเนินงานขัน้ตอไป  ภายหลังสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน
จังหวดัมีสถานะเปนราชการบริหารสวนภูมภิาค 
                                        - ยืนยนัจะใหความเปนธรรมแกขาราชการในทกุระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนภูมภิาค  ในสวนของการดําเนินการในรายละเอยีดให กจ. พจิารณาดําเนินการใหเรียบรอย อาทิ
วางระบบการบริหารงานของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  , วางระบบการมอบ
อํานาจการปฏบิัติราชการของตําแหนงทองถ่ินจังหวดั (ผูอํานวยการ ระดับตน)    และระบบการ
บริหารงานบุคคลของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดั  ภายใตการบรหิารงานของ
ราชการบริหารสวนภูมภิาค และประสานสํานักงาน ก.พ.เพื่อศึกษาและวางแนวทางในการสราง
เสนทางความกาวหนา (Career Path) ของขาราชการภายใตระบบการจาํแนกตําแหนงและ
คาตอบแทนใหม  เปนตน 
                              (8) โครงการระบบบัญชคีอมพวิเตอรของ อปท. 
                                        -  ขอให ทถจ. ตดิตาม กํากับ ดแูล ตรวจสอบให อปท. ดําเนนิการบันทกึบัญชี
และจดัทํารายงานการเงนิดวยระบบบัญชีคอมพวิเตอรของ อปท. (e – LAAS) 
                                 (9) 6 มาตรการ 6 เดือน  ฝาวิกฤต เพื่อคนไทยทุกคน 
                                       - สถ. ไดเสนอ ครม.  พิจารณาอนุมตัิใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ใช
น้ําประปาจากระบบประปาที่อยูในความดูแลของ อปท. เพิ่มเติม      แตเนื่องจากเปนชวงที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงทางการเมอืง   ทาํใหไมสามารถเสนอ ครม. พิจารณาไดทันในรฐับาลชดุทีแ่ลว  ทั้งนี้          
สถ. จะไดดําเนนิการเสนอเรื่องให ครม. ชุดใหมพจิารณาอีกครั้ง   
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                                (10) การดําเนินโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคใหแก
ประชาชน 
                                         - 1) ขอใหตดิตามเรงรัดให อปท.แกไขขอบกพรองของระบบประปา                 
แตละแหงตามที่จังหวัดไดรับแจงจาก สตง. ใ  หแลวเสร็จ   และสามารถใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพโดยเร็ว 
                                            2) ขอใหใหความสําคัญกับการตรวจสอบความพรอมของโครงการ          
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อกอสรางระบบประปาใหตรงตามความเปนจริง            
หากที่ใดไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวใหประสาน อปท.    เตรียมการในดานตาง ๆ ให          
พรอม เชน จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา   เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ลวงหนา เพื่อใหระบบประปา          
สามารถเปดใหบริการแกประชาชนไดทันทีที่กอสรางแลวเสร็จ 
                                            3) ขอใหเรงรัดการใชจายงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการขอขยายระยะเวลาเบิกจายงบประมาณเหลื่อมปหลังเดือน มี.ค.  2552  สําหรับ
โครงการที่มีงบประมาณเหลือจายใหตรวจสอบดวยวาโครงการดังกลาวมีการขออนมุัติใช
งบประมาณหรือไม  โดยใหปฏิบัติตามหนงัสือ มท 0891.2/ว 2552  ลงวนัที่  15 ธ.ค.  2551              
โดยเครงครัด 

                                         มติท่ีประชุม รับทราบและดําเนินการในสวนที่เกีย่วของ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม สถ. คร้ังท่ี 3/2551  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18  
กันยายน  2551 

                        มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเนื่อง 
                             4.1 การดําเนินงานขั้นตอไป  ภายหลังสาํนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดมีสถานะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค   (นาํเสนอโดย ผอ.กจ.)    

                      กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดเสนอปรับปรุงกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551   เพื่อปรับปรุงกําหนด
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด เปนราชการบริหารสวนภูมภิาค           
โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดนํากฎกระทรวงดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม        
125ตอนที่ 125 ก วันที่ 26 พฤศจิกายน  2551 โดยผลการดาํเนินการที่ผานมา มีดังนี ้
                        (1) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงขาราชการในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ภายหลังจากที่มีการ
ประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ฯ ในราชกจิจานุเบกษา  ใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อตรวจ
รับรองตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0802.4/13908 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2551  และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0802.4/13909 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551    
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โดยในการนี้สํานักงาน ก.พ.ไดมีหนังสือ ที่ นร 1008.3.1/742 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551 แจงมติ ก.พ. 
ดังนี ้ 
                  1) รับทราบการปรับปรุงโครงสรางการแบงงานภายในของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด โดยประกอบดวยงานบริหารทั่วไป  , กลุมงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลทองถ่ิน ,กลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถ่ิน , กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ  และ 
เร่ืองรองทุกข และกลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 
                  2)  อนุมัติการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามโครงสรางการแบงงาน
ภายในใหม รวม 3,024  ตําแหนง     และใหตําแหนงทองถ่ินจังหวดั (เจาพนักงานปกครอง 8 บก)          
ทั้ง 75 ตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตาํแหนงของ
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.2538  และที่แกไขเพิ่มเติม  ทั้งนี้  
ตั้งแตวนัที่กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับ 

                         (2) เนื่องจากในระยะเวลาดงักลาวอยูในหวงเวลาของการจัดทําบัญชี
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อปรับเขาสูระบบการจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม 
ตามแนวทางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจึงไดประสานการปฏิบัติงานรวมกับสํานักงาน ก.พ.เพื่อนําบญัชีตําแหนงทีไ่ดรับอนุมัติ 
ปรับเขาสูระบบใหม  โดยสํานักงาน ก.พ.ไดตรวจพจิารณาและรับรองบัญชีตําแหนงดงักลาว
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 

                     ในการนี้ ก.พ. ไดวางแนวทางใหดําเนินการแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตําแหนง
ตามประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามบัญชีจัดขาราชการที่ ก.พ.  กําหนดใหแลว
เสร็จภายในวนัที่ 10 มกราคม 2552  ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะไดดําเนนิการแตงตั้งให
แลวเสรจ็ภายในกําหนดการดังกลาวตอไป  อนึ่ง ในการปรับปรุงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 นอกจากจะเปนการปรับปรุงกําหนด
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด เปนราชการบริหารสวนภูมภิาคแลวยัง
เปนการกําหนดใหมีกลุมตรวจสอบภายใน    และกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เปนราชการบริหาร
สวนกลางโดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ทั้งนี้  ไดรับอนุมตัิ
กําหนดตําแหนงในการบริหารงานและตําแหนงในสายงานของผูบริหารของทั้ง  3 หนวยงาน ดังนี ้
หนวยงาน ช่ือตําแหนง 

ในการบริหารงาน 
ช่ือตําแหนง 
ในสายงาน 

ประเภท 
ตําแหนง 

ระดับตําแหนง 

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวดั 

ทองถ่ินจังหวดั ผูอํานวยการ อํานวยการ ตน 

กลุมตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการกลุม นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ผูอํานวยการกลุม นักวเิคราะห
นโยบายและแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
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งานที่จะตองดาํเนินการในชวงตอไป  : 
 (1) ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งใหขาราชการรักษาราชการแทนตําแหนงทองถิ่นจังหวัด  
(เจาพนักงานปกครอง 8 บก) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551  (วันทีก่ฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 มีผลใชบังคับ) 
 (2) ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังที่ไดรับ
อนุมัติจาก ก.พ. ตามระบบการจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม (รวมทั้งขาราชการสวนกลาง) 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (ซ่ึงวนัที่ ก.พ.อนุมตัิกรอบอัตรากําลัง) 
 (3) ดําเนินการคัดเลือกขาราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทองถ่ินจังหวดั (ผูอํานวยการ ระดับตน)  

(4) รวมกับกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพื่อวางระบบการ
บริหารงานของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  เนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551  ไดใหอํานาจหนวยงาน
ดังกลาวในการอํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่ของผูวา
ราชการจังหวดัและนายอําเภอดานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยไมมีการกาํหนด
จัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอแตอยางใด 

(5) ดําเนินการวางระบบการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการของตําแหนงทองถ่ินจังหวดั 
(ผูอํานวยการ ระดับตน)  และระบบการบรหิารงานบุคคลของสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวดั  ภายใตการบริหารงานของราชการบริหารสวนภูมภิาค 

(6) ประสานสาํนักงาน ก.พ.เพื่อศึกษาและวางแนวทางในการสรางเสนทางความกาวหนา 
(Career Path) ของขาราชการภายใตระบบการจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม 

  มติท่ีประชุม     รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองเพื่อพิจารณา 
                            5.1 การมอบอํานาจของ อสถ. ใหแก ผวจ. และ ทถจ. ในการบริหารราชการ
สวนภูมิภาค  (นําเสนอโดย ผอ.กจ.) 

                                   มติท่ีประชุม มอบหมาย กจ. ไปดําเนนิการจัดทํารายละเอียดให
เรียบรอย 

 ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
                               6.1 โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  (นําเสนอโดย ผอ.สน.คท.) 
                                      สถ. ไดรับการจดัสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการใชเงินกูเพื่อปรับโครงการสรางทางเศรษฐกิจจัดสรรเงินกู SAL เพื่อดําเนนิการโครงการ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. จํานวน 91,496,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายดาน Hardware และ
ดาน Software ระบบบัญชี  
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                            สน.คท. (สพช.)   ไดจัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชี
และจัดทํารายงานการเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. ( e – LAAS ) ใหกบัเจาหนาที่ของ 
อปท. ประกอบดวย หวัหนาหนวยงานคลัง และเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในหนวยงานของ 
อปท. หัวหนากลุมงานการเงินและบัญชีและการตรวจสอบ และทองถ่ินอําเภอ    เริ่มตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2550 เสร็จสิ้นทุกแหงในเดือนกันยายน 2551 
                            สถ. ไดกําหนดให อปท. ซ่ึงเขารับการฝกอบรมแลวดําเนินการนาํฐาน 
ขอมูลแตละระบบเขาสูระบบบัญชีคอมพิวเตอรภายใน 2 สัปดาหนับตั้งแตวนัที่เดินทางกลับจาก 
การฝกอบรม 

                                        มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
                             7.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ.  ประจําเดือน พ.ย.  2551  
(สน.ปส.) 
  1. ตรวจติดตาม  กรณีการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 2551  และการกันเงินเหลื่อมป 
       1.1  อปท.สวนมากไดดําเนินการกอหนีผู้กพัน  และไดกันเงนิไวเบกิเหลื่อมป   ทัง้  กรณี มีหนี้
และไมมีหนี้เรียบรอยแลว    
              1.1.1 จังหวดัสตูลผูรับจางไดขอสิทธิตามมติ ครม. เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2551 ขยาย
ระยะเวลาสัญญากอสราง  ขอเบกิเงนิลวงหนาและขอแบงงวดงานใหม  ซ่ึงจังหวดัไดอนุมัติให
เทศบาลเมืองสตูล แกไขสัญญาจางไดตามที่เสนอขอ 
               1.1.2  จังหวดัชัยภูม ิ อบต.ทุงนาเลา อ.คอนสาร  ขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณีมหีนี้ผูกพนั
งบประมาณรายจายประจําป  2549  (โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน) เนื่องจากผูรับจาง         
ฟองศาลปกครอง  กรณีคณะกรรมการไมตรวจรับงานจางให 
       1.2 ไดกําชับให สถจ.ไดติดตามและดแูลการดําเนนิการของ อปท. ในพื้นทีใ่หมกีารเบิกจาย
งบประมาณเปนไปดวยความถูกตอง  เรียบรอย  และแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาที่กําหนด  
ตลอดจนถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ระเบียบฯ  และขอกฎหมายทีเ่กีย่วของ  
ขอเสนอแนะ  
        -  การตรวจติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ ของ อปท. มีทั้งกรณีกอหนี้ผูกพัน และกรณีไมกอ
หนี้ผูกพัน ตลอดจนการขยายเวลาเบกิจายเงิน ตั้งแตป 2549, 2550, 2551  ยังขาดขอมูลประกอบการตรวจ
ราชการ  จึงเหน็ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลทั้งหมดสงใหผูตรวจราชการกรม เพื่อใช
ประกอบการตรวจติดตามตอไป 
2. การตรวจตดิตามใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
        2.1  สถจ.ไดมีหนังสือแจงอปท. เตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาเกีย่วกับ          
สาธารณภัยตางๆที่อาจเกิดขึน้ได   
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        2.2  อปท. ไดมีการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยในพืน้ที่  และไดประชาสัมพันธให
ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยตางๆที่จะเกิดขึ้น เชน น้ําทวม            
ภัยหนาว   เปนตน  และไดมีการเตรียมความพรอมทั้งดานบุคคลากรและงบประมาณ   โดยไดจดั 
ตั้งงบประมาณหมวดเงนิสํารองจายเตรียมการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย     สําหรับ อปท.                
ที่ประสบภัยไดมีการแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่ทีไ่ดรับความเดอืนรอนแลว 
ขอเสนอแนะ 
      1. ใหสถจ. แจง อปท. ในพื้นที่ใหเตรียมความพรอมทัง้ในดานงบประมาณและบุคลากร               
เพื่อสามารถชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยไดทันทวงที 
      2. ใหทองถ่ินจังหวดัและอําเภอสุมตรวจการใชจายในเรื่องคาน้ํามนัในการชวยเหลือประชาชน
จากการเชาเครือ่งสูบน้ํา  รถเอกชน  แลวเบกิจายคาน้ํามนัเหมาะสมหรือไม   โดยคํานึงถึงจํานวน
เที่ยวและระยะทางเพื่อ 
ปองกันการเบกิจายคาน้ํามันผิดไปจากขอเท็จจริง 

3. การติดตามผลการขับเคล่ือนการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อปท. 
         3.1 อปท.ตั้งงบประมาณในการจัดทําโครงการปองกันปญหายาเสพติด และสนับสนุน
งบประมาณ/บคุลากรแกหนวยงานที่เกีย่วของ เชน ศตส. อําเภอ  เพื่อใชในภารกิจปราบปราม
ยาเสพติด  และจัดกิจกรรมในดานตางๆ   เชน จัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  ใหความรูแกเยาวชน
กลุมเสี่ยง  เปนตน    
         3.2 ไดจดัตั้งศูนยปฏิบตัิการฯ และแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฯ ครบทุกแหงแลว  และไดมี
การตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณ ป 52 ทั้งในสวนของการปองกันฯ
รวมทั้งการบูรณาการเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่  
ขอเสนอแนะ 
        1.ใหสถจ. ติดตามการจายงบประมาณในสวนนี้ใหเกดิประโยชนกบัประชาชนในพื้นที่ใหมาก
ที่สุด และใหดาํเนินการใหเปนไปตามหนังสือส่ังการ และขอระเบียบฯ กฎหมายทีเ่กีย่วของ 
        2. ควรมีแนวทางดําเนนิการใหชัดเจน และกรณีการตั้งงบประมาณอุดหนุนหนวยงานตางๆ          
ก็ควรใหเกดิผลอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
        3. ควรสงเสริมให อปท.ดําเนินการเองในสวนที่สามารถดําเนินการเองได  ไมตองตั้งงบประมาณ
สนับสนุนหนวยงานอื่น  เชน  การอบรมสรางจิตสํานึกใหเยาวชนเขาใจในโทษภัยของยาเสพตดิ  
กิจกรรมคายเยาวชน   การแขงขันกีฬา   เปนตน 
        4. ใหแตละ อปท. บรรจุโครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไวในแผนสามปของ 
อปท.ดวย 
4. ตรวจติดตามโครงการกอสรางระบบประปา 
          4.1  อปท. สวนมากไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายแลว และมีบางสวนอยูระหวางการ
ดําเนินการกอสราง  ซ่ึงไดแจงให สถจ. กําชับใหอปท. เรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามกรอบระยะ 
เวลาที่กําหนด  และใหดําเนนิการใหถูกตองตามหนังสอืส่ังการ ขอระเบียบ  กฎหมายที่เกีย่วของดวย  
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                     4.2 ไดกําชับให สถจ. ติดตามและกําชับให อปท.ไดสํารวจความตองการ ระบบประปา
หมูบาน ควรมีการสํารวจสถานที่ รายละเอยีดที่เกี่ยวของและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน  
ปญหา/อุปสรรค 
          1.  สาเหตุที่ดําเนินการลาชาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบฯ  ผูรับจางไดงานแลวไมยอมเขา
ดําเนินการ  
          2.  อบต.จอมพระ อ.ทาวังผา จ.นาน  การกอสรางระบบประปาลาชา  เนื่องจากไมขอรับ
งบประมาณงวดสุดทาย  (งานวางทอ  5  แสนกวาบาท )  
           3. การดําเนินการกอสรางในบางพื้นทีม่ีปญหาเนื่องจากแบบกอสรางไมสามารถรองรับกับสภาพ
พื้นที่จริง  
ขอเสนอแนะ 
         1.ไดกําชบัให สถจ. ติดตามและกําชับให อปท.ไดสํารวจความตองการ ระบบประปาหมูบาน 
ควรมีการสํารวจสถานที่ รายละเอียดที่เกีย่วของและความตองการของประชาชนใหดี ตลอดจนการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาที่กําหนด 
          2. แบบแปลนระบบประปาควรสามารถยืดหยุนใหมีการปรับใชใหมคีวามเหมาะสมแตละ
พื้นที ่
5. การตรวจตดิตามการถายโอนสถานีอนามัยและสถานศึกษาใหแก อปท.   
         5.1  การถายโอนสถานศึกษาและสถานีอนามัย  สวนมากเปนไปดวยความเรียบรอย  แตยังมี
บางแหงที่ประสบกับปญหาเรื่องบุคลากรที่ถายโอน  เนื่องจากบุคลากรบางสวนที่ไมตองการ             
ถายโอน  เพราะวาไมคอย   ยอมรับการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และไมมัน่ใจในเรื่อง
สวัสดิการและความกาวหนาในสายอาชีพ 
          5.2  ไดแจง สถจ./สถอ. และ อปท.  ประชาสัมพันธใหหนวยงานและบุคลากรที่ถายโอน           
มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่หนวยงานที่จะรับโอนและสิทธิประโยชน  ความกาวหนา  
ความมั่นคงของผูโอน  และศึกษาขอระเบยีบฯ  กฏหมายที่กี่ยวของ        
ปญหา/อุปสรรค 
         1. บุคลากรที่ถายโอนมาสังกัด อปท. ยังไมมีความเขาใจในองคกรที่มาสังกัดใหม  และไมคอย
เชื่อมั่นการบรหิารงานของผูบริหารทองถ่ิน  
         2. ขาราชการครูที่ถายโอนมาสังกดั อปท. มีปญหาอปุสรรคในการเบิกจายเงนิสวสัดิการ                      
คารักษาพยาบาล (การจายตรง) คือจะตองทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน  แลวจึงนําเอกสาร         
มาขอเบิกเงินที่หลัง  
         3.  กรณคีรูอัตราจาง ที่ปฏิบัติหนาที่โรงเรียนอื่นที่มใิชโรงเรียนถายโอน  จะบรรจุแตงตั้งใน
โรงเรียนถายโอนโดยนําระยะเวลาการปฏบิัติหนาที่โรงเรียนเดิมมานับระยะเวลาตอเนื่องไดหรือไม 
          4.  โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน ที่จะตองขึ้นตรงตอ อบจ.  มีสายการบังคับบญัชา
มาก กวาจะถึงผูบริหาร  ทําใหไมคลองตัว สมควรที่จะกําหนดขั้นตอนการบริหารงานใหส้ันลง 
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          5.  แนวทางในการดําเนินการใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน อาทิเชน การบรรจุครู 
ตามความตองการของโรงเรียนโดยเฉพาะครูที่มีความรูความสามารถ ใหเปนอํานาจของโรงเรียน 
ไดหรือไม 
      ขอเสนอแนะ 
           1.  ควรแจง สน.บค. เพื่อพิจารณาในเรื่องสิทธิและสวัสดิการของขาราชการทองถ่ิน 
           2.  สถ. ควรมอบหมายใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบจดัอบรมสัมมนาชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ภารกิจการถายโอนใหแกหนวยงาน/บุคลากร  ที่ถายโอนและรับโอน เพื่อใหมคีวามรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขอระเบียบ/กฏหมาย  สิทธิประโยชน  ความมั่นคงและความกาวหนาของอาชีพ หลังจาก
ถายโอนมาสังกัด อปท. 

3. การจัดการอบรมใหแกขาราชการครู  ที ่สถ.ดําเนนิการ เหน็ควรดาํเนินการตอไปเพราะทํา 
ใหครูทีเ่ขาอบรมไดความรูเพิ่มขึ้น              
6. ตรวจติดตามโครงการลูกเสือชาวบาน 
       - อปท.  ดําเนินการเอง และใหการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรกับหนวยงานหลัก
ในการฝกอบรม  และฝกทบทวนลูกเสือชาวบานเปนไปดวยความเรียบรอย  และการฝกอบรมก็เนน
เร่ืองความรูรัก  ความสามัคคีและการตอตานยาเสพติด   
ปญหา/อุปสรรค 
        -  หาสมาชิกเขารับการฝกอบรมไมคอยได  ตองชกัชวนทุกวิถีทางเพือ่ใหไดจํานวนรุนละ  ประมาณ 
100-200 คน 
ขอเสนอแนะ 
         - ไดแจงใหจังหวดัชวยกําชับ อปท.ในพื้นที่ไดรวมกิจกรรมและตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ
ใหถูกตองตามขอระเบียบฯ กฎหมาย 
7. ตรวจติดตามโครงการจากวันแมถึงวันพอ 116  วัน สรางสามัคค ี  
         -  อปท.ใหความรวมมอืในการรวมกจิกรรม โครงการดังกลาวเปนอยางดยีิ่ง   โดยจดักิจกรรม
เดิน-วิ่ง  เฉลิมพระเกยีรติในพื้นที่ของอปท.  และกิจกรรมเฉลิมฉลองธงสัญญลักษณ  
8. ตรวจติดตามการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  ของ อปท.  
      8.1 อปท. ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  ของ อปท.  เกือบจะเสร็จเรียบรอย             
ทุกแหงแลวและไดประกาศใชแผนฯ  แลว 
      8.2 ไดแจงจังหวดั  ใหแจง  อําเภอ/ผูบริหารทองถ่ิน   กําชับผูรับผิดชอบเรงดําเนนิการใหแลว
เสร็จ  เพราะเปนเรื่องสําคัญ  และอาจจะกระทบถึงการจดัทําเทศบัญญัติได   
9. ตรวจสอบขอเท็จจริง เร่ืองราวรองทุกข  การประพฤตมิิชอบ  ตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
        -  สถจ.แตละแหงมเีร่ืองรองเรียนเปนจํานวนมากจึงทําใหการดําเนินการคอนขางลาชา   แตก็
ไดแจงใหทองถ่ินจังหวดักําชบัเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  เรงดําเนินการใหแลวเสร็จ และใหความเปน
ธรรมกับทุกฝายโดยใหยึดขอระเบียบฯ กฏหมาย หนังสือส่ังการ  และหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหนาที่   
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ปญหา/อุปสรรค 
    1.  บุคลากรไมเพียงพอ 
    2.  เร่ืองรองเรียนที่คั่งคางอยูสวนมากเปนเรื่องเกาที่ไดรับโอนมาจาก ปค. และเรื่องที่ผูบริหาร/สมาชิก
สภาทองถ่ินที่พนจากตําแหนงไปแลว  ซ่ึงเอกสารไดสูญหายไมสามารถหาเรื่องเดิมได  
ขอเสนอแนะ 
          -  สถ. ควรทําความเขาใจกับผูวาราชการจังหวดั / นายอําเภอ ทีค่วบคุมกํากบัดแูล อปท.  ในการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียน ที่คั่งคางในจังหวัดเปนจาํนวนมาก   ซ่ึงเรื่องรองเรยีนบางเรื่องนาจะยตุไิดในระดับ
อําเภอ  ก็ขอใหนายอําเภอ ทาํความเห็นยุตเิร่ือง  และในจงัหวดักเ็ชนเดยีวกนั  เพือ่ใหการทาํงานเกดิความ
รวดเรว็  มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
10. เร่ืองอ่ืนๆ 

10.1  อปท. เสนอประเด็นปญหาให สถ. พิจารณาดําเนินการในเรื่องตางๆ  ดงันี ้ 
                         10.1.1   ผูบริหารของ อบต.มีความประสงคจะดําเนินกจิการเกี่ยวกับฌาปนกิจ
สงเคราะหใหกับประชาชนโดย อบต.เปนผูดําเนินการไดหรือไม    
                        10.1.2  การเบิกคาเบี้ยประชมุคณะกรรมการการศึกษา อบต.จะกําหนดระเบียบ         
เพื่อเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการดังกลาวไดหรือไม  
                        10.1.3  อบต. ไดหารือ กรณีผูที่สอบแขงขันเปนพนักงานสวนตําบลได   ไดกระทาํ
ความผิดเมื่อป พ.ศ.2546  แตศาลรอลงอาญา ตอมาไดมีกฎหมายลางมลทิน  กรณีดังกลาวจะบรรจุบุคคลดังกลาว
เขารับราชการไดหรือไม 
                         10.1.4   มีประเด็นปญหาเกีย่วกับการกอสรางบานเอื้ออาทร เดิมมีการกอสรางอยู
เขตพื้นที่ตําบลไรมะขาม และ ตําบลทาเสน โดย อบต.ทัง้สองแหงเปนผูออกใบอนุญาตกอสรางใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของตน ตอมาไดรับแจงวาไดมีการรวมโฉนดที่ดินเปนของตําบลทาเสน             
ทําใหเกิดปญหาเกีย่วกับเขตพื้นที่ปกครอง เมื่อจะขอตอใบอนุญาตกอสราง  อบต.ทาเสน จะเปน           
ผูตอใบอนุญาตที่ออกใหเดิมไดหรือไม 
               10.2  ทถ.จ.ตรัง เสนอประเด็นปญหา ให สถ.ดําเนินการในเรือ่งตาง ๆ ดงันี ้
                         10.2.1  การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการระดับจังหวดั ที่กําหนดให
ปลัดจังหวดัเปนผูดําเนินการ  ควรแกไขระเบียบฯให ทถจ. เปนผูดําเนนิการ 
                             10.2.2  อบต.ที่มีสถานะทางการเงินการคลังมั่นคง แตมีความประสงคจะกูเงิน ไมมี
แนวทางปฏิบัติ 
                         10.2.3  การเก็บรักษาขอสอบ (สอบภาค ก.)  เปนภาระของ ทถ.จ. ขอให สถ.แจงการทําลาย
ขอสอบภาค ก  
                10.3  อบจ.ตรังมีการบริหารงานที่เปนแบบอยางสําหรบั อปท.อ่ืน ๆ  ดังนี ้
                         10. 3.1   องคกรเครือขาย 100 อปท.    ซ่ึงเปนความรวมมือกันของ อปท.ที่อยูในเขต              
จ.ตรัง จํานวน 100 แหง  มารวมประชุม  2 เดือน/คร้ัง เพื่อรวมกันแกปญหาในพื้นที่ ปจจุบัน อบจ.        
ไดรวมมือกับ อบต.รวมกันสรางถนน โดย อบจ.รับผิดชอบคาใชจาย รอยละ 60   อบต.รับผิดชอบ
รอยละ 40 
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                        10.3.2   อบจ.ตรัง ไดเขาไปทําประโยชนในที่สาธารณะ  จํานวน 1,000 กวาไร           
โดยไดปลูกยางในพื้นที่ 400 กวาไร จึงทําใหในปที่ผานมามีรายไดจากกิจการสวนยางจํานวนมาก 
                        10.3.3  อบจ.ตรังบริหารเงินฝากฯ โดยนาํเงินที่ อบจ.มอียูไปนําฝากธนาคารฯ
ประเภทเงนิฝากประจํา ซ่ึงทาํให อบจ.มีรายไดจากดอกเบี้ยในปที่ผานมาเพิ่มขึ้น 
                        10.3.4   การบริหารจัดการทรัพยสิน โดยมุงเนนหารายไดจากทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบจ.  ซ่ึงในปที่ผานมา อบจ.มีรายไดจากทรัพยสินประมาณ 82 ลานบาท   
ปญหา/อุปสรรค 
            -  อบต.ไมเบิกจายคาเบี้ยประชุมดังกลาวใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทําใหเกดิปญหาความ
ไมเขาใจกันในพื้นที่สงผลใหมีการรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือก ปลัด อบต. 
ขอเสนอแนะ 
          1.  สถ. ควรออกระเบยีบฯ  และแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการเบิกคาเบี้ยประชุม                             
ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกปลัด อบต.ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  
          2. อบจ.ตรัง มีรูปแบบการบริหารการจัดการที่มุงเนนที่จะบริหารจัดการหารายไดที่ อบจ.
สามารถดําเนินการเองได   ซ่ึงเปนแบบอยางที่ควรศึกษาแกอปท.อ่ืนได      
          3.  สถ. กําหนดระเบยีบเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการที่ อบจ.แตงตั้งใหมา
ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ โดยเฉพาะในกิจการที่ อบจ.สามารถทํารายไดมีกําไร 
          4.  ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก อบต.ไรใหมพฒันา   มีการจดัการศูนยไดดมีากจึงเปนแบบอยางแก 
อปท.  อ่ืนได    
          5.  โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอน มีความประสงคที่จะเปนโรงเรียนนาํรองดาน
หลักสูตร ที่  กระทรวงศึกษาธิการ กําลังดําเนินการ 
          6.   การบริหารงานของโรงเรียนยดึหลัก “นั่งวง ลงแขก” ซ่ึงมีลักษณะรวมกันคิด แกไขปญหาโดยการ
ระดมสมอง 
 
                                      มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                 7.2 สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏบิัตงิานดานการเงนิ  การบัญชี  การพัสดุ 
และการควบคมุภายใน อปท. ระหวางเดือน ต.ค. – พ.ย.  2551 (ตบ.) 
                                          ตบ. จัดทําแผนการตรวจนิเทศ  การเงิน  การคลัง  อปท. ประจําปงบประมาณ   
2551 เสนอตอปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 55 จังหวดั หนวยรับตรวจ    จํานวน 550 หนวย            
ออกตรวจนิเทศ การเงิน  การคลัง อปท. ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550   ถึงกันยายน 2551                   
เขาตรวจสอบ อปท. ได  55  จังหวดั  จํานวน อปท. ทั้งสิ้น 636 หนวย  ซ่ึงมากกวาแผน รวม 86 
หนวย  ไดแก 
                            - อบจ.   44     หนวย 
                            - เทศบาล  98 หนวย 
                            - อบต.  494 หนวย 
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                         ผลการตรวจสอบ  พบขอบกพรอง 2  กรณี  คือ 
   (1)  กรณีเปนขอบกพรองราชการไมเสียหาย จํานวน   636 หนวย 
                            (2)  กรณีขอบกพรองที่กอใหเกิดความเสียหาย  แยกเปน 
                                               (2.1)  ขอบกพรองใหเกบ็รายไดเพิ่ม     เปนเงิน     68,643,952.76 บาท 
                                               (2.2)  ขอบกพรองเรียกเงินคืนเนื่องจากผิดระเบียบฯ   
                                                          - คาเชาบาน  จํานวน   212,350 บาท 
       - คาใชจาย อปพร. จํานวน   209,620 บาท 
          - คาใชจายในการเดินทาง จํานวน  436,241 บาท 
          - คาสมทบกฐิน จํานวน   115,000 บาท 
          - คาสังฆทาน  จํานวน    12,000 บาท 
          - คา UBC   จํานวน          125,885.64 บาท 
                                - เสื้อกีฬา  จํานวน          1,079,174 บาท 
                                - คาเชาชุดเทพ ี  จํานวน      5,000 บาท 
                                - คาตอบแทนพิเศษ (โบนัส)  จํานวน      9,389,723.94 บาท 
                                - เงินประจําตําแหนง จํานวน     42,000 บาท 
                                                         - เบิกผิดระเบียบฯ จํานวน   651,335 บาท 
                                - กรรมการตรวจการจาง จํานวน     59,210 บาท 
          - ไมมีระเบยีบฯ ใหเบกิจาย จํานวน  620,000 บาท 
      - การแขงขันกีฬา จํานวน             20,095.72บาท 
                               - เงินอุดหนุน  จํานวน          1,234,034 บาท 
                               - จางทําวารสาร/ปฏิทิน จํานวน   639,020 บาท
      - คาลวงเวลา  จํานวน   299,880 บาท 
                               - เงินชวยเหลือบุตร จํานวน   30,800 บาท 
                               - เงินยืม  จํานวน   250,000 บาท 
                               - จัดตั้งหนวยกูชีพ จํานวน    45,600 บาท 
                               - คาประกนัรถยนต จํานวน    18,792 บาท 
                               - คารักษาพยาบาล จํานวน    38,778 บาท 
                               - จายขาดเงินสะสม จํานวน       7,269,097.07 บาท
   
         เปนเงิน      22,803,636.37  บาท 
                                                          รวมเปนเงินทั้งสิ้น      91,447,589.13 บาท 
 
                                      งานตรวจติดตามระบบการควบคุมภายใน อปท. 
                                       ตัวช้ีวัดป 2551  :  ตัวช้ีวดัที่ 3.5  รอยละของ อปท.เปาหมายมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน อปท.เปาหมาย หมายถึง อปท. ที่มีรายไดตั้งแต  
15  ลานบาทขึ้นไป 
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                          ผลดําเนินการปรากฏ  ตามตารางตอไปนี ้ 
อปท.เปาหมาย จํานวน สงรายงานแลว ยังไมสงรายงาน หมายเหตุ 
อบจ. 75 63 12 เกณฑการใหคะแนน 
เทศบาล 1,314 1,188 126 5 คะแนน 
อบต. 1,159 1,068 91 อปท. 1,911 แหง 
รวม 2,548 2,319 229  

 
                                งานติดตามผลดําเนนิการตรวจสอบ อปท. 
                                 สรุปผลการดําเนินการทางวินัย  ทางแพง  และทางอาญา  กรณี อปท.มีเงิน
ขาดบัญชีหรือเจาหนาท่ีของรัฐทุจริต  ดังนี้ 
                                    1) ทางวินยั รวม 570 เร่ือง 
                                        - เร่ืองอยูระหวางดําเนินการ จํานวน  461 เร่ือง 
                                        - เร่ืองที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน  109 เร่ือง 
                                    2) ทางแพง   รวม 570 เร่ือง 
                                        - เร่ืองอยูระหวางดําเนนิการ จํานวน  414 เร่ือง 
                                        - เร่ืองที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน  156 เร่ือง 
   3) ทางอาญา รวม 570 เร่ือง 
                - เร่ืองอยูระหวางดําเนินการ จํานวน  500 เร่ือง 
                - เร่ืองที่ดําเนินการเสร็จสิน้แลวจํานวน   70 เร่ือง 

                                     มติท่ีประชุม รับทราบ 

                               7.3 สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (กตภ.) 
                                กตภ. ไดตรวจสอบหนวยรับตรวจรวมทัง้สิ้น 51 หนวย ประกอบดวย หนวยงาน
สวนกลาง (สํานัก/กอง) จาํนวน 16 หนวย หนวยงานที่มสํีานักงานตั้งอยูในสวนภูมภิาค จํานวน 36 หนวย 
ไดแกสํานักงานทองถ่ินจังหวัด 32 จังหวดั และสํานักงานทองถ่ินอําเภอที่ตั้งคลังจังหวดั    ณ    อําเภอ 
จํานวน 3 แหง ไดแก สํานักงานทองถ่ินจังหวัด 32 จังหวดั คือ แพร นาน สงขลา แมฮองสอน เชียงใหม 
พะเยา อุตรดติถ   พษิณุโลก   อุดรธาน ี  หนองคาย กําแพงเพชร   พจิิตร เพชรบูรณ เลย กาฬสินธุ รอยเอ็ด 
สุโขทัย ขอนแกน กระบี ่สมทุรสาคร ศรีสะเกษ สุรินทร จนัทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง นครปฐม สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุรี และสมุทรปราการ    และสํานักงานทองถ่ินอําเภอที่ตั้งคลังจังหวดั   จํานวน            
3 หนวย ไดแก สถอ.แมสะเรยีง สถอ.ฝาง และ สถอ.พล  
        ผลการตรวจสอบพอสรุปไดดังนี ้
        1. การตรวจสอบดานการบริหารงบประมาณ พัสดุ และตรวจติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในหนวยงานสวนกลาง รวม 16 หนวยงาน  
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  (1) ดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี 
   (1.1) จัดทาํทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณ และเงนินอก
งบประมาณเพือ่ดําเนินการตามโครงการ ไมครบถวน จํานวน 3 หนวย 
   (1.2) การสงใชเงินยืมลาชาไมตรงตามที่ระเบียบฯ กําหนด จํานวน                     
2 หนวย 
   (1.3) หลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 
   (1.4) บันทกึบญัชีไมครบถวน และไมเปนปจจุบัน จํานวน 1 หนวย 
   (1.5) ไมไดจัดทํางบการเงิน ณ วนัสิ้นเดือน จํานวน 1 หนวย 
   (1.6) จายเช็คเพื่อชําระหนีใ้หแกเจาหนาทีล่าชา จํานวน 1 หนวย 
       (2) ดานพัสดุและทรัพยสิน 
   (2.1) จัดทาํแบบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และบันทึกการใชรถ
สวนกลาง (แบบ 4) ไมเปนปจจุบัน จํานวน 5 หนวย 
   (2.2) จดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสินไมถูกตองตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
จํานวน 2 หนวย 
    (2.3) จัดทาํทะเบียนคุมครุภณัฑไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 

    (2.4) จัดทาํทะเบียนคุมวัสดุไมเปนปจจุบนั จํานวน 2 หนวย 
   (2.5) จัดทาํรายงานผลการตรวจสอบพัสดปุระจําปไมครบถวน จํานวน         

1 หนวย 
   (2.6) บันทกึขออนุมัติจัดซื้อจัดจางลงรายการไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 

   (3) ดานการควบคุมภายใน 
   (3.1) คําสั่งแบงงานไมชัดเจน จํานวน 5 หนวย 
   (3.2) การรายงานการใชใบเสร็จประจําประบุรายละเอยีดไมครบถวนตาม
ระเบียบฯ จํานวน 1 หนวย 
   (3.3) ผูไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ – จาย เงิน
ประจําวนั ไมไดปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 หนวย 
   (4) ดานการวางระบบการควบคุมภายในและการประเมนิระบบการควบคมุภายใน 
ตามระเบียบฯ 
   (4.1) บุคลากรในสํานักงานยงัไมมีสวนรวมในการวางระบบและประเมิน
ระบบควบคุมภายใน จํานวน 2 หนวย 
                  (4.2) จัดทําแบบประเมินระบบการควบคุมภายในไมครบถวน และบุคลากรใน
หนวยงานขาดความรูความเขาใจ จํานวน 2 หนวย 
         สําหรับหนวยงานที่ไมมีขอสังเกต มีจํานวน 4 หนวยงาน ไดแก สน.
มท. สน.พร. สน.กร. และ ก.พ.ร. 
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           2. ตรวจสอบดานการเงนิ บัญชี และพสัดุ และการปฏิบัตติามระเบยีบกฎหมาย
(Financial & Compliance Audit) และตดิตามประเมนิผลระบบการควบคุมภายในสาํนักงานทองถิ่น
จังหวดั  
             (1) ดานการเงิน 
 (1.1) จัดทาํรายงานเงนิคงเหลือประจําวันไมเปนปจจุบนั จํานวน 12 หนวย 
         (1.2) ไมไดตรวจสอบยอดเงนิฝากคลังตามบัญชี และตามรายงาน GFMIS จํานวน              
7 หนวย      
     (1.3) ไมนําดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารสงเปนเงินรายไดแผนดิน จํานวน 9 หนวย 
          (1.4) คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหนาที่ไมครบถวน จํานวน 3 หนวย 
          (1.5) ไมไดแตงตั้งเจาหนาทีต่รวจสอบความเคลื่อนไหวในทะเบยีนคุมเงินทดรอง 
ราชการ  จํานวน 5 หนวย 
  (1.6) การใชจายเงินอุดหนุนจาก อปท.ไมเปนไปตามหลักเกณฑของหนังสือส่ังการ  
จํานวน 2 หนวย 
  (1.7) การจดัเกบ็เอกสารการเบิกจายไมถูกตองตามแนวทางการควบคุมการปฏิบัติ 
ทางการเงินและการบัญชี จํานวน 4 หนวย 
  (1.8) การเบกิจายเงินอุดหนนุทั่วไปปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ ทําใหเงิน
งบประมาณทีม่ีอยูพับไป จํานวน 1 หนวย 
  (1.9) รับเงินคาลงทะเบียนโครงการอบรมกฎหมาย ปปช. ไมไดนําเขาระบบ 
GFMIS จํานวน 2 หนวย 
       (2) ดานบญัชีและทะเบียน 
  (2.1) จัดทาํบญัชีเงินสด บัญชีแยกประเภท และทะเบียนตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน  
จํานวน 13 หนวย 
  (2.2) จัดทาํงบการเงินไมเปนปจจุบัน จํานวน 12 หนวย 
  (2.3) ไมจดัทําทะเบียนคุมเงนิประจํางวด จํานวน 3 หนวย 
  (2.4) ไมจดัทําบัญชียอยเงินรายไดแผนดิน จํานวน 5 หนวย 
  (2.5) ไมจดัทําใบสําคัญการลงบัญชี จํานวน 3 หนวย 
  (2.6) ไมจดัทําทะเบียนคุมคาใชจายงบกลาง จํานวน 6 หนวย 
  (2.7) ไมจดัทําทะเบียนคุมรายละเอียดเงินฝากคลัง จํานวน 3 หนวย 
                         (2.8) ไมไดจดัทําทะเบยีนคมุใบเสร็จรับเงนิ จํานวน 2 หนวย 
       (3) ดานการพัสดุและทรัพยสิน 
  (3.1) จัดทาํทะเบียนคุมทรัพยสิน ไมเปนไปตามแบบกรมบัญชีกลาง จํานวน             
6 หนวย 
  (3.2) ไมไดจัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และบันทึกการใชรถ
สวนกลาง (แบบ 4) ยังไมเปนปจจุบัน  จํานวน 18 หนวย 
  (3.3) จัดทาํทะเบียนคุมวัสดุไมเปนปจจุบนั จํานวน 7 หนวย 
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  (3.4) จัดทาํรหสัที่ตัวครุภัณฑไมครบถวน จํานวน 4 หนวย 
  (3.5) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อส้ินปงบประมาณ จํานวน 2 หนวย 
  (3.6) ไมไดรายงานผลการตรวจสอบพัสดปุระจําป จํานวน 2 หนวย 
      (4) ดานการควบคุมภายใน 
  (4.1) จัดทาํคําสั่งแบงงานยังไมเปนปจจุบนั หรือยังไมชัดเจน จํานวน 11 หนวย 
  (4.2) การประเมินระบบควบคุมภายในของ สถจ.สวนใหญยังไมครอบคลุมทุกกลุม
งานจํานวน 20 หนวย 
  (4.3) ผูไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ – จายเงนิประจาํวนัปฏิบัติ
หนาที่ไมครบถวน  จาํนวน 12  หนวย 
  (4.4) ไมจัดทาํคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินใหถูกตองตามระเบยีบ จํานวน             
2 หนวย 
  (4.5) การจดัเกบ็เอกสารการเบิกจายเงนิไมถูกตองตามระบบ GFMIS จํานวน                    
3 หนวย 
          3. ตรวจสอบการดําเนนิงาน (Performance Audit) จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 
      (1) โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีประเดน็ที่
ตรวจพบ ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1 เร่ืองการใชเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค 
               งบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับจัดสรรเพื่อพฒันา
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กตนแบบสวนใหญใชจายเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่ไดรับจดัสรร  
โดยนําไปพัฒนาดานสภาพแวดลอมและสิ่งกอสราง ดานเครื่องเลนเด็กและวัสดุอุปกรณ ดานวิชาการ 
และดานวัสดกุารศึกษา   แตอยางไรก็ตาม ควรใหมีระบบการติดตามการใชจายงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง 
 ประเด็นที่ 2 เร่ืองการบริหารจัดการศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

       กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดมาตรฐานการ 
ดําเนินงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหนาํไปปฏิบัติในการพัฒนาเดก็เล็กในชุมชน    
ผลการตรวจตดิตาม พบวาการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามมาตรฐาน โดยมีการบริหารจัดการใน
รูปแบบคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง
ใหความสําคญัดานการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน มีแนวทางดาํเนินงานขยายผลจากศนูย
พัฒนาเดก็เล็ก จัดตั้งเปนโรงเรียนอนุบาล 
 ประเด็นที่ 3 เร่ืองสถานที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

      สวนใหญพบขอจํากัดดานสถานที่ตั้งของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
เนื่องจากบางแหงไมมีสถานที่กอสรางตองใชสถานที่ของวัด หรือโรงเรียน ทําใหไมสามารถ
ปรับปรุงไดอยางเต็มที่ และนอกจากนั้นยังมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณที่จะใชในการปรับปรุงอาคาร 
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 ดังนัน้ จึงควรทําความเขาใจกบัผูบริหารทองถ่ินใหเห็นความสําคัญของการปรับปรุงอาคารสถานที ่และ
ควรให สน.ปศ.สํารวจสถานที่ตั้งศูนยเด็กเลก็ที่ไมเหมาะสม คับแคบและจําเปนตองปรับปรุงเพื่อหา
แนวทางในการสนับสนนุงบประมาณตอไป 
 ประเด็นที่ 4  เร่ืองบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนา               
เด็กเล็ก 
          ผลการตรวจสอบ พบวา นอกจากบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังกลาวแลว ยังมีบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
คือ ผูปกครองเด็กเล็กที่ใหความสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และใหความรวมมือในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
      (2) โครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกิจแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํอุปโภคบริโภคใหแก
ประชาชน (ระบบประปาหมูบาน) มปีระเดน็ที่ตรวจพบ  ดงันี ้
   ประเด็นที่ 1 เร่ืองการจัดจางและกอสรางระบบประปาหมูบาน 
              จากการตรวจสอบในสวนของการจัดจางและกอสรางระบบประปา
หมูบาน จํานวน 180 แหง กอสรางเสร็จแลว จํานวน 94 แหง กอสรางลาชาไมเปนไปตามกําหนด จํานวน 
86 แหง คิดเปนรอยละ 47.77 ทําใหการเบกิจายเงินไมเปนไปตามแผนการใชจายเงนิที่กาํหนดไว สาเหตุ
เนื่องมาจาก มกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ผูรับจางไมเขาดําเนนิการตามกําหนด ผูรับผิดชอบไมได
เรงรัดติดตามผล ควรให สน.สส.   ดําเนินการเรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เพื่อให
ประชาชนไดใชประโยชนอยางทันทวงท ี
   ประเด็นที่ 2 เร่ืองการใชประโยชนจากระบบประปาหมูบาน 
               จากการตรวจสอบ พบวา มีการเปดใหประชาชนใชบริการจํานวน              
54 แหง ยังไมมีการใชประโยชนจํานวน 40 แหง คิดเปนรอยละ 42.55 ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 

1.ขาดการเตรียมความพรอมในดานระบบไฟฟา ดานแหลงน้ําดิบ    
และดานการวางทอเมนจายน้ําไมครอบคลุมทุกครัวเรือน 
       2. ดานกลุมผูใชน้ํา พบวา ประชาชนบางหมูบานยังใชประปาระบบ 
เดิมอยู 

 3. ดานการบรหิารจัดการ พบวา ระบบประปาหมูบานยังไมได 
ดําเนินการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารกิจการ หรือคณะกรรมการขาดความเขมแข็งและขาดความพรอม         
ในการบริหารจัดการ จึงยังคงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการ 

               มติท่ีประชุม รับทราบ 

                               7.4  มาตรการและแนวทางการเรงรัดตดิตามการใชจายเงนิงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (สน.พส.) 
                                        1.ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับ
เปาหมายการเบิกจายสะสม ตามมติ ครม. ดังกลาวท่ีกําหนดเปาหมาย ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 
51) ไวท่ีรอยละ 22.50 
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 ขอมูลผลการเบิกจายจาก GFMIS  ณ วนัที ่9 ธันวาคม 2551 ดังนี ้
 1. ภาพรวม 
  - ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 136,126.264  ลานบาท 
  - เบิกจายแลว  1,019.918 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.75 
 2. รายจายประจํา 
  - ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น   1,514.844  ลานบาท 
  - เบิกจายแลว  182.595  ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.05 
 3. งบลงทุน  
  - ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น  134,611.420  ลานบาท 
  - เบิกจายแลว   837.320  ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.62 
 สรุปผลการเบิกจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด รอยละ  21.90 เนือ่งจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป จํานวน 104,049,.781 ลานบาท แผนการจัดสรรไตรมาสที่ 1 จํานวน 74,480.678 
ลานบาท ยังไมสามารถจัดสรรได เนื่องจากอยูระหวางรอการประกาศมติจากคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         2. การเบิกจายงบลงทนุ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมนอยกวารอยละ  
74 ของวงเงินงบประมาณ และใหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และกอหนี้ผกูพันใหได 70% ของวงเงิน
งบประมาณทีไ่ดรับภายในสิน้เดือนมกราคม 2552 

            ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถ.ไดรับงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด จํานวน 
134,611.420   ลานบาท แบงออกเปนดังนี ้
              1. งบลงทุน (กรม) จํานวน         27.000 ลานบาท 
             2. งบลงทุน (เงินอดุหนุนใหกับอปท.)  จํานวน   134,584.420 ลานบาท 
 ผลการดาํเนินการตามมาตรการฯ  
 - เรงรัดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง และกอหนี้ผูกพันใหได 70% ของวงเงนิ
งบประมาณทีไ่ดรับภายในสิน้เดือนมกราคม 2552 
   (1) ตองกอหนีผู้กพัน จํานวน 21,233.244  ลานบาท 
      - งบลงทุน (กรม) ตองกอหนี้        27.000  ลานบาท 
      - งบลงทุน (เงนิอุดหนนุเฉพาะกิจ) ตองกอหนี้  21,206.244  ลานบาท 
      - เปาหมาย 70% เทากับ จํานวน 14,844.371  ลานบาท 
     (2) ผลการกอหนี้ผูกพันงบลงทุน ขอมูล ณ วนัที่ 9 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 
      - กอหนี้ผูกพันแลว  จํานวน    1,318.117  ลานบาท 
(6.21%) 
      - ยังไมกอหนี ้  จํานวน     19,915.127  ลานบาท 
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       สรุปผลการกอหนีย้ังต่ํากวาเปาหมายอกี จํานวน  13,454.154 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 63.79   

               มติท่ีประชุม รับทราบ 

                               7.5 การจดัสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เงินอดุหนนุท่ัวไป 
เพื่อสนบัสนนุการกระจายอํานาจใหแก อปท.  (สน.พร.) 
                               พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2552                          
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 
2551 เปนตนไป ซ่ึงในสวนงบประมาณเงนิอุดหนุนใหแก อปท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (อบจ.            
เทศบาล และ อบต.) จํานวน 134,584.42 ลานบาท    โดยแบงเปนเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 
104,099.78 ลานบาท และเงนิอุดหนนุเฉพาะกิจ จํานวน 30,484.64 ลานบาท 
                        ขณะนี้คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กกถ.) ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑการจดัสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท.  ยังมิไดออก
ประกาศกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก อปท. พ.ศ. 2552  จํานวน 
104,0999.78 ลานบาท ทําให สถ. ไมสามารถที่จะจัดสรรเงินอุดหนนุทั่วไปจํานวนดังกลาวใหแก 
อบจ., เทศบาล และ อบต. ได ทําให อปท.จาํนวนมากไดรับความเดือดรอนดานรายไดที่มีความ
จําเปนในการใชจายเงินเพื่อจดับริการสาธารณะ ที่ตองจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

                                  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                               7.6  6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน  (สน.สส.) 
                                   สถ.  ไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือแกประชาชน           
ที่ใชน้ําประปาจากระบบประปาที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามนโยบาย                    
6  มาตรการ  6  เดือน  ฝาวกิฤติเพื่อคนไทยทกุคนเพิม่เตมิ  ดังนี้   
                      1. อนุมัติในหลักการใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ใชน้ําจากระบบประปา 
ที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของที่อยูอาศัยที่มีปริมาณการใชน้ําไมเกิน  50  ลูกบาศก
เมตรตอเดือนตามนโยบาย  6  มาตรการ  6  เดือน  ฝาวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน  โดยใหครอบคลุม   
ถึงกลุมผูมีรายไดนอยที่ เชาอาศัยในอาคารชุดหรือหองเชาที่ ผูประกอบการ   ถูกตองตาม
กฎหมายเปนระยะเวลา  6  เดือน  ตั้งแตรอบบิลคาน้ําเดือนพฤศจกิายน  2551  ถึง  รอบบิลคาน้ําเดือน
เมษายน  2552  โดยมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 
     1)  เปนอาคารชุดหรือหองเชาที่มีระดับราคาคาเชาไมเกิน  3,000  บาท/            
หอง/เดือน 
     2)  มีการใชน้ําเฉลี่ยตอหอง  ในชวง  0 – 50  ลูกบาศกเมตร/เดือน/
หอง กรณีมาตรวัดน้ํารวมจะนําปริมาณน้ําใชทั้งหมดเฉลี่ยดวยจํานวนหองเฉพาะที่มีผูอยูอาศัย          
หรือสัญญาเชา 
     3)  นิติบุคคลหรือผูประกอบการตองลงทะเบียนกับเทศบาลหรือ
องคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี  เพื่อขอรับประโยชนจากมาตรการดังกลาว  ทั้งนี้จะ 
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ตองมีสัญญาเชาเปนหลักฐานประกอบการลงทะเบียน  เพื่อตรวจสอบจํานวนผูอยูอาศัยจริง
โดยเปดใหมีการลงทะเบียนจนถึงวันศุกรที่  21  พฤศจิกายน  2551 
                      2.  อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2552  งบกลาง  รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเปนวงเงิน
งบประมาณ  1,930,000,000   บาท    โดยใหเบิกจายงบประมาณตามคาใชจายที่เปนจริง                
เพื่อชดเชยคาใชน้ําประปาที่อยูอาศัยที่มีปริมาณการใชน้ําไมเกิน  50  ลูกบาศกเมตร   ตอเดือน
ของระบบประปาที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามโยบาย 6 มาตรการ  
6  เดือน  ฝาวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน  ตั้งแตรอบบิลคาน้ําเดือนพฤศจกิายน  2551 ถึง  รอบบิลคาน้ํา
เดือนเมษายน  2552  ดังนี ้
     1)  ระบบประปาหมูบานที่อยูในความดูแลของเทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตาํบลระบบประปาองคการบริหารสวนตาํบลที่ดาํเนินการในลักษณะพาณิชยใน
สวนของที่อยูอาศัย และอาคารชุดหรือหองเชาที่ ผูประกอบการถูกตองตามกฎหมายที่มี
ระดับราคาคาเชาไม เกิน   
3,000  บาท/หอง/เดือน    
                2)  ระบบประปาของเทศบาลที่ดําเนินการในลักษณะเทศพาณิชย
เฉพาะในสวนของอาคารชุดหรือหองเชาที่ผูประกอบการถูกตองตามกฎหมายที่มีระดับราคา
คาเชาไมเกิน 3,000  บาท/หอง/เดือน    
                      3.  อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2552  งบกลาง  รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  เปนวงเงินงบประมาณ  
540,000,000  บาท     เพื่อชดเชยคาใชน้ําประปาที่อยูอาศัยของระบบประปาเทศบาลที่
ดําเนินการในลักษณะเทศพาณิชยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  9  กันยายน  2551  อนุมัติ
ใหดําเนินการแลว  ในกรณทีี่งบประมาณเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินปงบประมาณ  
พ.ศ.2551     ที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกันเงนิงบประมาณ  
ไวตามขอ  2.2  ไมเพียงพอที่จะดําเนินการตามนโยบายดังกลาว โดยใหเบิกจายงบประมาณตาม
คาใชจายที่เปนจริง      

     มติท่ีประชุม  รับทราบ    

                              7.7 การดาํเนินโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํอุปโภค  บริโภคใหแกประชาชน   

(สน.สส.) 

                                 สถ. ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
ดําเนินโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภค  (การกอสรางระบบประปาหมูบาน  
ขยายเขตบริการประปา     และซอมแซมระบบประปา)      ปงบประมาณ  พ.ศ.2547-2550                
รวม 9,818  โครงการ งบประมาณรวม 20,979.104 ลานบาท  เพื่อแกไขปญหาในพืน้ที่  10,817  
หมูบาน 
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             สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ  (สตง.)  สรุปผลการตรวจสอบผลการดําเนนิ

โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภค    (การกอสรางระบบประปาหมูบาน              
ขยายเขตบริการประปา  และซอมแซมระบบประปา)  ปงบประมาณ  พ.ศ.2547-2550  ไดพบ
ขอบกพรองและ   สตง. ไดแจงจังหวัด     เพื่อติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแกไขของ อปท. 
โดยตรงแลว   
                                จากการตรวจสอบการใชจายงบประมาณปรากฏวามีโครงการที่กันเงิน
งบประมาณไวเบิกจายเหลื่อมปเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเงนิเหลือจายที่มไิดมีการขอ
อนุมัติเพื่อใชเงินเหลือจาย  ซ่ึงกลายเปนเงินคงคางบัญชี  สถ.จึงไดมีหนังสือแจงเวียนเพื่อเรงรัด
การใชจายงบประมาณดังกลาวแลว   

   มติท่ีประชมุ รับทราบ 

                               7.8 โครงการความรวมมือระหวางกรมวทิยาศาสตรการแพทยกับ สถ. (สน.สส.)                              
                                      กรมวิทยาศาสตรการแพทย     ไดจัดทําโครงการความรวมมือระหวางกรม
วิทยาศาสตร การแพทย กบักรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในการถายทอดงานคุมครองผูบริโภคสู
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น โดยมีเปาหมายที่จะดําเนนิการถายทอดองคความรูดานวทิยาศาสตร
การแพทย เทคโนโลยกีารตรวจสอบเบื้องตนดานชดุทดสอบ และการสนับสนนุดานวชิาการคุมครอง
ผูบริโภคใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 75 จังหวดั ระยะเวลาดําเนนิการระหวางเดือนกุมภาพันธ          
– กนัยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้
                                            1. เพื่อเสริมสรางวิสัยทศันและกระบวนการทาํงานเพื่อคุมครองผูบริโภค 
                                            2. เพื่อเพิม่ขีดความสามารถบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดาน
คุมครองผูบริโภค 
                                            3. เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในดานการคุมครองผูบริโภคโดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพงศโพยม วาศภูต)ิ และปลดักระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยปราชญ 
บุณยวงศวิโรจน) เปนที่ปรึกษาโครงการฯ 
                                        ภายใตโครงการความรวมมอืดังกลาว ไดมีการดาํเนินกจิกรรม ดงันี ้
                                             1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดจัดการประชมุสัมมนา เร่ือง การถายทอด
งานคุมครองผูบริโภคสู องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน   และกระบวนการทํางานเพื่อการคุมครอง
ผูบริโภค ตลอดจนการเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากรของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการนํา
ชุดทดสอบและความปลอดภยัผลิตภณัฑสุขภาพมาใชเปนเครื่องมือประกอบการดาํเนนิงานคุมครอง
ผูบริโภค ผูเขารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 700 คน ประกอบดวยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการ
คุมครองผูบริโภคขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและทองถ่ินจังหวัด ในเขตตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ีเขต 4 และเขต 5 จํานวน 8 จังหวดั ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี   พระนครศรีอยุธยา 
อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท และลพบุรี โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายไชยา สะสมทรัพย) 
เปนประธานในพิธีเปดการประชุมฯ 
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                                               2. โครงการรณรงคใชชุดทดสอบน้ํามนัทอดซ้าํเพื่อลดอันตรายตอสุขภาพ 
ถวายแมของแผนดิน  ซ่ึงภายใตการดาํเนินโครงการการรณรงคดังกลาว กรมวิทยาศาสตรการแพทย  
ไดจดังานเปดตัวกจิกรรมรณรงคฯ เมื่อวันที ่3 สิงหาคม 2551 ณ ศนูยแสดงสินคา OTOP มหาวทิยาลยั
ราชภฎัอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล 
ฟองงาม)  เปนประธานในพิธีเปดงาน งานเปดตวักจิกรรมรณรงคดังกลาว  
                                         3. โครงการรณรงคทําดีเพื่อแม   อาหารปลอดภัย  โดยความรวมมือ
ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมวิทยาศาสตรการแพทย    และบริษัทไปรษณยีไทย 
จํากัด ไดรวมใจกันจดัทําไปรษณยีบัตร “โครงการรณรงค   ทําดีเพื่อแม อาหารปลอดภยั” เพื่อบันทกึ
กิจกรรมและลงนาม จํานวน 1,000,000 ฉบับ ใหองคกรภาครัฐ และเอกชน    ผูประกอบการอาหาร 
รวมถึงประชาชนไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดวยการทําดีและรับผิดชอบตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยผูบริโภค โดยใชชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการตรวจสอบความปลอดภัยใน
อาหาร 
                                       การดําเนินโครงการความรวมมอื ในป 2551 ดงักลาวมีความกาวหนาใน           
ระดบัหนึ่ง โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย  ไดทําการคดัเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานกังาน
สาธารณสุขจังหวดั และศนูยวิทยาศาสตรการแพทยดเีดน ที่ดําเนินงานตามโครงการถายทอดภารกจิ
การตรวจวเิคราะหทางหองปฏิบัติการสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จาํแนกได 3 ดาน ดังนี้  
                                         1) ดานรับโอนถายภารกจิ (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  
                                         2) รางวัลจงัหวดัรวมมือดเีดน (Provincial Best Co-operation) มอบโลรางวัล
ใหแกสํานกังานสาธารณสุขจงัหวัด จํานวน 15 แหง 
                                        3) ดานผูถายโอนภารกิจให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (หนวยงานยอยของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย) ดีเดน ประกอบดวย ดานบริหารการจดัการ (Best Management) มอบโล
รางวัลใหแกศนูยวิทยาศาสตรการแพทยจังหวดั  3 รางวัล และดานครอบคลุมพื้นที ่(Best Coverage) 
มอบโลรางวัลใหแกศนูยวทิยาศาสตรการแพทยจังหวัด 3 รางวัล 

         มติท่ีประชุม รับทราบ 

                               7.9 การดําเนินการรณรงค “สรางสขุนสิยั ....รักษสะอาด” ภายใตปการสุขาภบิาล
แหงชาต ิ2551  (สน.สส.) 
     กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหวนัที่ 21-27 พฤศจกิายน 2551   เปนสปัดาห
สาธารณสุข กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดจดัการรณรงค “สรางสุขนิสัย...รักษสะอาด” 
โดยมีวตัถุประสงคเพื่อสรางจติสํานกึและสขุนิสัยในการรกัษาความสะอาดและรวมรณรงคทําความ
สะอาดทีอ่ยูอาศัย อาคารบานเรือน สถานทีท่ํางาน สถานที่ราชการและบริเวณชุมชนโดยรอบพรอมกัน 
ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจกิายน 2551  ซ่ึงสอดคลองกับการประกาศใหปนี้เปน “ปการสุขาภบิาล
แหงชาต ิพ.ศ. 2551” ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 มถุินายน 2551   
                                      อสถ. ไดโปรดอนุมัตใิหสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและการม ี
สวนรวม ดําเนนิการแจงผูบริหารหนวยงานในสังกดักรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดาํเนนิการดงันี ้
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                                            1. เชิญชวนขาราชการ/เจาหนาที ่รวมรณรงคทําความสะอาดสถานที่ราชการ/
สถานที่ราชการ (Big Cleaning Day) พรอมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551  ตั้งแตเวลา  
09.00น. เปนตนไป โดยสํานกัสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและการมีสวนรวม  ไดจัดเจาหนาที่
ออกตรวจผลการดําเนนิการของแตละสํานกั/กอง และบนัทกึภาพกจิกรรมฯ ตามตารางเวลาที่กําหนด 
ยกเวนสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ใหทางสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ใหบนัทกึภาพและรายงาน
ผลการรณรงคดังกลาวใหสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม ทราบ ภายในวัน
จันทรที ่1 ธันวาคม 2551 
                                           2. เชิญชวนขาราชการ/เจาหนาที ่รวมรณรงคทําความสะอาดทีอ่ยูอาศยั อาคาร
บานเรือนของตนเองพรอมกันในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โดยสํานักสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม ไดจัดสงเอกสารการรณรงคสนับสนุนใหสํานัก/กอง เพื่อแจกให
ขาราชการ/เจาหนาที่ในสังกดั 
                                           3. กองคลัง ดําเนินการตดิประกาศโปสเตอรรณรงคลางมืออยางไรใหสะอาด 
และโปสเตอรพฤติกรรมการใชสวมที่ถูกตอง ณ บอรดประชาสัมพนัธและหองน้าํ 
                                           4. ใหสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวมดําเนนิการ  
แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ รณรงคทําความสะอาดสถานที่ทํางาน/สถานที่ราชการ
(Big Cleaning Day) และรวมรณรงคทําความสะอาดที่อยูอาศัย อาคารบานเรือนของตนเองพรอมกนั 
ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจกิายน 2551                            

         มติท่ีประชุม รับทราบ 

  7.10 รางมาตรฐานกลางเพือ่การกํากับดูแล อปท. 
           รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 282 วรรคสอง                  

ไดบัญญัติใหการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองมีการกําหนดเปนมาตรฐานกลาง                
เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกไปปฏิบัติไดเอง  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และความแตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบรหิารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละรูปแบบ   กระทรวงมหาดไทย    โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะ
หนวยงาน  ทีรั่บผิดชอบการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองรับผิดชอบการจัดทํา
มาตรฐาน 

  เนื่องจากมาตรฐานกลางเพื่อกํากับการบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังตองรอความชัดเจนจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายทองถ่ินกอน  ในปงบประมาณ 
2551 ที่ผานมา  สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดดําเนินการจดัทํา
มาตรฐานกลาง    เพื่อการกาํกับดูแลการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
โดยเลือกดําเนนิการ 2 เร่ือง คือ 

                               1. มาตรฐานกลางดานโครงสรางพื้นฐาน (ถนน)  เนือ่งจากเปน
ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกือบทุกแหงดําเนนิการเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนสง และการสัญจรไปมาของประชาชน 
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                               2. มาตรฐานกลางดานการพัฒนาเด็ก  เนื่องจากการพฒันาเด็กเปน

พื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ
รับผิดชอบดําเนินการศูนยพฒันาเด็กเล็กในพื้นที ่

                           มาตรฐานกลางทั้ง 2 ดาน   ที่จัดทําขึ้นเปนการจัดทําขอกําหนด                        
2 ลักษณะ คือ ขอกําหนดขัน้ต่ําที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภททุกขนาดจะตองปฏิบัติ  
และขอกําหนดที่เปนทางเลอืกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกปฏิบัติตามศักยภาพของแตละ
แหง  ขณะนี้รางมาตรฐานกลางดังกลาวอยูระหวางรอความชัดเจนของรูปแบบของการประกาศใช               
ซ่ึงจะตองบัญญัติไวในประมวลกฎหมายทองถ่ิน 

         มติท่ีประชุม รับทราบ 

  7.11 การสมัครรับเลือกตั้ง ผูวาฯ  กทม. (สน.พร.) 
          กรุงเทพมหานครกําหนดใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

ในวันอาทิตยที่ 11 มกราคม 2552 และสมัครรับเลือกตั้งฯ ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 
2551 ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 14 คน  

      มติท่ีประชมุ รับทราบ 

  7.12 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตาํแหนงท่ีวาง  (สน.พร.) 
            คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แทนตําแหนง  ที่วาง ในวันที่ 11 มกราคม 2552 และเปดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในวนัที่ 22 – 26 ธันวาคม 2551 โดยกําหนดใหมีการเลือกตัง้ลวงหนาในวนัที่ 3 – 4 มกราคม 2552          
โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม   จาํนวน 29 คน 26 เขต 22
จังหวัด 

         มติท่ีประชุม รับทราบ 

  7.13 การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ. (สล.) 
                                     ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. ขอรายงานผลการดําเนินการ ดงันี้ 
              1. สถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ.  
ดังนี ้

               - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2551) มีผูมาใชบริการ จํานวน    7  ราย 
                                        2. ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. ไดปรับปรุงหนาเวปเพจของศูนยโดย       
เพิ่มWebboard ใหประชาชนสามารถเสนอแนะ ใหความเห็นและสอบถามผานทางเว็ปไซดของ สถ.  
ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรงุ 
                                        3. ศูนยฯ ไดจัดทําคูมือรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ใหแกสํานักงานทองถ่ินจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อใหผูรับผิดชอบ
ไดศึกษาและสามารถใหคําแนะนําแก อปท. ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง  
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         มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองอ่ืนๆ  (ไมมี)                    

เลิกประชุมเวลา  12.20  น.               

 

   
                                  

นายกิติศกัดิ์  สุดพิมศรี                                  
                                                                                                                                     จนท.วผ. 5 

                                               ผูจดรายงานการประชุม                                  
   

                                                                                                                       นายสิธิชัย  จินดาหลวง                                    
                                                                                                                                   ล.สถ. 
                                                                                                                   ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3        เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยผูบรหิาร)  
 

 
  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) จํานวน 1 เร่ือง  ดังนี้ 

 3.1 การดําเนนิงานนโยบายเรงดวนของรฐับาลในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  (นําเสนอโดย ผอ.สน.สส.) 

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



ระเบียบวาระที่ 3.1   การดําเนินงานนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   
                                
                                  

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดย ผอ.สน.สส.) 
การดําเนินงานนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

***************** 
1. ความเปนมา 
  คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่  30  ธันวาคม  2551  โดยรัฐบาลได
กําหนดนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการและมีกําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรกอยางชัดเจนในนโยบาย ขอ 1.2 
ดานการรักษาและการเพิ่มรายไดของประชาชน 1.2.4 ดานการสรางหลักประกันดานรายไดแกกลุมผูสูงอายุที่มี
รายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ  หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได  โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่
มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห  และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 13 มกราคม  2552  เห็นชอบในหลักการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุวงเงินงบประมาณ  9,000  ลานบาท ในอัตรา
คนละ 500 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2552 – กันยายน 2552) 
2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
  กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําโครงการ”หนวยบําบักทุกข  บํารุงสุข  สรางรอยยิ้มใหประชาชน 
”  ทุกจังหวัดพรอมกันทั่วประเทศ เมื่อวันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2552 โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมี
หนังสือแจง ให อปท.ในพื้นที่ที่ดําเนินการเขารวมกิจกรรมนํารองรับลงทะเบียนผูสูงอายุในวันดังกลาว 
3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 

กระทรวงมหาดไทยและคณะอนุกรรมการดําเนินงานนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการจายเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ไดกําหนดหวงเวลาการรับลงทะเบียนผูสูงอายุที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในระหวางวนัที ่ 26 
กุมภาพันธ 2552 – วันที่ 15 มีนาคม 2552  พรอมกําหนดหลักเกณฑเบื้องตนไว  ดังนี้ 
 1. มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ณ วันที่ 30 มีนาคม 2552 (เกิดกอน 1 เมษายน 2492) และมี
สัญชาติไทย (ใชเฉพาะกรณีการจายเงินสวัสดิการผูสูงอายุ 6 เดือนตามนโยบายของรัฐบาล) 
  2. เปนผูที่มีช่ือตามทะเบียนบานอยูในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล โดยให
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบรายชื่อจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของสํานักงานทะเบียน
อําเภอ และสํานักงานทะเบียนทองถ่ิน 
  3. ไมไดรับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เชน 
เงินบํานาญ และผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพเดิม  เปนตน 
  4. ไมเปนผูดํารงตําแหนงดังนี้  กํานัน/ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล  ขาราชการการเมืองระดับชาติและทองถ่ินทุกรูปแบบ เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
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4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
  ขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับลงทะเบียนผูสูงอายุโดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑขางตนไปพลางกอน หากมีการกําหนดหลักเกณฑอยางเปนทางการแลว  จึงใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแจงยืนยันสิทธิใหกับผูแสดงความจํานงขอลงทะเบียนผูสูงอายุทราบอีกครั้งหนึ่ง 
5. ขอเสนอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ 4       เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 

 
  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) จํานวน 9 เร่ือง  ดังนี้ 

 
4.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ม.ค.  2551  (สน.ปส.) 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
 4.2 สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ในรอบเดือน ต.ค. – ธ.ค.  2551)  (กตภ.)  
    
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 

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

  4.3 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.) 
 
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 

  4.4 โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก  (สน.สส.) 
       
มติท่ีประชุม........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
4.5 การดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํอุปโภคบริโภคใหแกประชาชน  (สน.สส.) 

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

/ 4.6 ซักซอม .... 
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   4.6  ซักซอมแนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการจัดสรรเงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน และภาษี             
ธุรกิจเฉพาะ  (สน.คท.) 
       
มติท่ีประชุม................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
 
   4.7 การจัดงานกาชาด  ประจําป  2552  (สล.) 
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
   4.8 การดําเนนิโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ                           
         พระเจาอยูหวั  (สล.)  
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
    4.9 การดําเนินการของศนูยบริการขอมลูขาวสารของราชการ สถ.  (สล.)   
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 



ระเบียบวาระที่ 4.1   สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ม.ค.  2552  (สน.ปส.) 
                                
                                  
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ม.ค.  2552   

(สน.ปส.) 
***************** 

 



ระเบียบวาระที่ 4.1       สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ม.ค.  2552 
 
 

เสนอที่ประชุมเปนเรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ. ประจําเดือน ม.ค.  2552 

(สน.ปส.) 
***************** 

 
1.  ตรวจติดตาม การเรงรัดการใชจายงบประมาณของ  อปท.ในปงบประมาณ  2551 กรณีการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ 2551  และการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 

1.1  อปท. ไดกันเงินไวเบกิเหล่ือมป   ทั้งกรณี มหีนีแ้ละไมมีหนี้ และสวนใหญไดกอหนี้ผูกพนัแลว          
อยูระหวางการดําเนินการตามโครงการ 

1.2. เงนิกนัไวเบิกเหล่ือมป   โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานของ อบต. หวยบง จังหวดัสระบุรี 
(ประปาบาดาลขนาดใหญ)ผูรับจางขอยกเลกิสัญญา  ไดเรงรัดให อบต. รีบดําเนินการประกวดราคาและหาผู
รับจางโดยเร็ว 

1.3  เงินกันไวเบิกเหล่ือมปโครงการกอสรางอาคารเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของ ทม.ทาโขลง จังหวัด
ปทุมธานี  ยังไมไดดําเนนิการ   เนื่องจากอยูระหวางการหารือเร่ืองเงินสมทบ        
ปญหา/อุปสรรค 
   1. โครงการประปาหมูบาน  ผูรับจาง  รับงานหลายแหงจงึทํางานไมทันตามระยะเวลาในสัญญา  
   2. อปท.บางแหงไมไดใหขอมูลแก สถจ.วาไดมกีารดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว  เพื่อที่  สถจ.  
จะไดใชเปนฐานขอมูลในการติดตามและรายงานผล  
 ขอเสนอแนะ 

-  ไดกําชับให สถจ.ไดติดตามและดูแลการดําเนินการของ อปท. ในพื้นที่ใหมีการเบิกจายงบประมาณเปนไป
ดวยความถูกตองเรียบรอย  และแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาที่กําหนด  ตลอดจนถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ระเบียบ
ฯ  และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
2. การตรวจตดิตามใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
  -   อปท. สวนมากไดมีการตัง้ศูนยชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภยัในพื้นที่  โดยไดมกีารเตรยีม
ความพรอมทัง้ดานบุคลากรและงบประมาณ   โดยไดจดัตั้งงบประมาณหมวดเงนิสํารองจายเตรียมการปองกัน
และแกไขปญหาสาธารณภัยตางๆ  ที่เกิดขึ้น เชนอุทกภัย  ภัยหนาว  อัคคีภัย  เปนตน   สําหรับ อปท. ที่ประสบภัยไดมี
การแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่  ทีไ่ดรับความเดอืนรอนโดยไดแจกถุงยังชีพ  อาหารชวยเหลือ
ประชาชนและหลังจากนัน้ไดมีการบูรณะซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย 
ปญหา/อุปสรรค 

- อปท.บางแหงไมไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเมื่อเกิดปญหาแลวทําใหไมสามารถชวยเหลือ/
แกไขปญหาใหกับประชาชนในพืน้ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะ 

- ควรใหหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงเขามาดูแลแกไขปญหาอยางจรงิจัง  เชน  ปภ. แตปจจุบนันีก้าร
ดําเนินการสวนใหญ  อปท.จะเปนหนวยงานหลัก 
 

3. การติดตามผลการขับเคล่ือนการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อปท. 
  3.1   อปท.ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฯ และแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฯ ครบทุกแหงและไดดําเนนิการ
ตามแนวทางที ่สถ.ไดแจงไว  ซ่ึงสวนใหญจะตั้งงบฯไวสําหรับโครงการดานกฬีาและอดุหนุนหนวยงานอื่น  
          3.2   อปท. ไดมกีารประสานกบั ศตส. อําเภอและหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของในการออกตรวจพืน้ทีเ่พื่อแกไขปญหา
ยาเสพตดิ  บางแหงมีการประชุมคณะกรรมการ  ศตส.  อปท.  ทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนการทํางานของ ศตส. อปท.  
ปญหา/อุปสรรค 
     -  ขาดการบรูณาการในพืน้ที่  และ อปท.บางแหงไมไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว  
ขอเสนอแนะ 

  -  ควรมีแนวทางดําเนินการใหชัดเจน และกรณีการตั้งงบประมาณอดุหนุนหนวยงานตางๆ ก็ควรให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
  
4. ตรวจติดตามโครงการกอสรางระบบประปา 
  4.1  อปท. สวนมากไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายแลว และมบีางสวนอยูระหวางการ
ดําเนินการกอสราง และในสวนที่กอสรางเสร็จแลวไดจายน้ําใหกับราษฎรผูใชน้ําแลว  สวนโครงการที่ยังไม
สามารถใชน้ําไดเนื่องจาก 
               -  อยูระหวางการประชุมกลุมผูใชน้ํา 
               -  อยูระหวางการติดตั้งระบบไฟฟา 
               -  ชาวบานคดัคานไมใหจายน้ําเกรงวาจะทาํใหบอบาดาลของชาวบานแหงได 
               -  อยูระหวางการขยายเขตประปา               
  4.2  ไดกําชับให สถจ. ติดตามและกําชับให อปท. ไดดแูลและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานให
ตอบสนองความตองการของประชาชน  เพื่อที่จะใหประชาชนในพื้นที่ไดมีน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาด 
              4.3  สําหรับประเดน็ขอสังเกตและขอทักทวงของ สตง. ไดกําชับใหจังหวดัไดหาขอมูลขอเท็จจริง  
และเปนหนวยงานที่ปรึกษา  ชวยแกไขปญหาใหแก อปท.  และใหดําเนนิการใหถูกตองตามหนังสอืส่ังการ              
ขอระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของดวย 
               4.4   ปญหาที่ไมสามารถใชประโยชนสวนใหญเนื่องจากไมมีระบบไฟฟา  ซ่ึง  อปท.ไดเรงดาํเนินการแกไข
ปญหาดังกลาวแลว  
ปญหา/อุปสรรค      
               -  การดําเนินการของ อปท. เกี่ยวกับโครงการดังกลาว  บางแหงมีขอผิดพลาดจริงและประปาบางแหงที่ 
สตง.เขาไปตรวจมีความเขาใจไมตรงกับ อปท. ทําใหเกิดความเคลื่อนกบัขอเท็จจริง 
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ขอเสนอแนะ 
  -  สถ. ควรแจงให  อปท. เตรียมความพรอมในพื้นทีเ่กีย่วกับระบบการผลิต  การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา   
และการบริหารกิจการประปา  
 
5. การตรวจตดิตามการถายโอนสถานีอนามัยและสถานศึกษาใหแก อปท.   
  5.1  ขาราชการที่ถายโอนมาปฏิบัติหนาที่ใน อบต.  ไมแนใจในความกาวหนา เนื่องจากขาราชการที่
ไมไดถายโอนไดเขาสูระบบราชการใหมแตขาราชการสวนทองถ่ินยังอยูในราชการระบบเดิม 
  5.2  ไดแจง สถจ./สถอ. และ อปท.  ประชาสัมพันธใหหนวยงานและบคุลากรที่ถายโอน  มีความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่หนวยงานที่จะรับโอนและสิทธิประโยชน  ความกาวหนา  ความมั่นคงของผูโอน  และ
ศึกษาขอระเบยีบฯ  กฏหมายที่เกีย่วของ        
ปญหา/อุปสรรค  

1. ขาราชการในสวนภูมิภาคไมคอยไดรับทราบผลการประชุม ของ ก.กลาง วาในแตละครั้งไดมีมตเิปน
อยางไร  มกีารแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร  หรือไม  ตลอดจนหนังสือส่ังการทีเ่กีย่วของกับเรื่องตางๆ  เชน   
การเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลของขาราชการสวนทองถ่ิน  เปนตน จึงไมสามารถใหคําแนะนําขาราชการสวน
ทองถ่ินได 

2. ขาดความชดัเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาหลังจากถายโอน  เจาหนาที่ของ อบจ. ไมสามารถ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและประสานกับ สพฐ.ได 
 3.  เจาหนาที่ของกองการศึกษาที่ตองประสานงานกับโรงเรียนมีไมเพียงพอและบางตาํแหนงยังไมมี
เชน ตําแหนงศึกษานิเทศก  เปนตน 
 4.  กอนถายโอนมาสังกัด อปท.บุคลากรทางดานการศึกษาไดรับสิทธใินการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล
แตเมือ่ถายโอนมาแลวไมไดรับสิทธิดังกลาว ทัง้ที่เงนิเดือน และสิทธิประโยชนตางๆกไ็ดจากรัฐบาลเชนเดียวกัน 
              5.  หลักเกณฑแนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
      ขอเสนอแนะ 
    1. ควรแจง ใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบแจง อปท. ที่มีการถายโอนภารกิจดานการศึกษาไดเห็น
ความสําคัญของการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรูโดยตรง 
    2. สถ. ควรมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบจดัอบรมสัมมนาชีแ้จงทําความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ 
การถายโอนใหแกหนวยงาน/บุคลากร  ที่ถายโอนและรบัโอน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกีย่วกับขอระเบียบ/
กฏหมาย  สิทธิประโยชน  ความมั่นคงและความกาวหนาของอาชีพ หลังจากถายโอนมาสังกัด อปท. 

  3. สิทธิสวัสดิการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดโอนมาสังกัดสถานศึกษาของอปท.
ในภายหลังวาจะไดรับสิทธคิวามเปนสมาชิก กบข.ตอเนือ่งหรือไม  และจะมแีนวทางปฏิบัติในการเบิกจายเงิน
ชดเชย เงนิสมทบใหแก กบข.อยางไร เนื่องจาก สถ.ยังไมมีการสั่งการใหชัดเจน  เหน็ควร ให สน.บค.พิจารณา
กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและแจงขาราชการ สถ. และอปท.ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

  4.  เหน็ควรให สน.บค.นํามตทิี่ประชมุ ก.กลางและขอมูลตางๆที่เกีย่วของกบัการปฏิบัติงานของขาราชการทั้ง 
ของ สถ. และ  อปท. ลงในเวบไซด  ของ สถ. เพื่อจะไดศึกษาคนควาและสามารถใหคําแนะนําแก อปท.ได 
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5. เห็นควรให สน.ปศ. ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา

เงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดเปนคาใชจายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั อปท. พ.ศ. 2551 
              6. เหน็ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของหามาตรการ วิธีการ ใหบคุลากรที่ถายโอนไดรับสิทธิในการเบกิจาย
ตรงคารักษาพยาบาล และสทิธิประโยชนอ่ืน 
  
 6.  การเรงรัดจดัเก็บรายได 

-  อบต. สวนใหญยังไมไดจัดทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ปญหา/อุปสรรค 

-  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบยังไมคอยมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนที่ภาษี เมื่อเกิดปญหาไมรุจะ
แกปญหาอยางไร 
ขอเสนอแนะ 

-  เนื่องจากการจัดทําแผนทีภ่าษีเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจอยางละเอียด สถ. ควรจัดอบรมใหความรู 
กับ อปท. อยางทั่วถึง และใหเจาหนาที่ ของ สถจ.ไดเขารวมรับฟงดวยเพ่ือจะไดติดตามการจัดทําแผนที่ภาษีของ 
อบต. ได 
 
7. ตรวจสอบขอเท็จจริง เร่ืองราวรองทุกข  การประพฤตมิิชอบ  ตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

-  สถจ.แตละแหงมีเร่ืองรองเรียนเปนจํานวนมากจงึทําใหการดําเนินการคอนขางลาชา   แตก็ไดแจงให
ทองถ่ินจังหวดักําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  เรงดําเนินการใหแลวเสร็จ และใหความเปนธรรมกับทุกฝายโดยให
ยึดขอระเบยีบฯ กฏหมาย หนังสือส่ังการ  และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่  
ปญหา/อุปสรรค 
  -  บุคลากรไมเพียงพอในการดําเนินการ    
ขอเสนอแนะ 

-  สถ. ควรทาํความเขาใจกบัผูวาราชการจงัหวัด / นายอําเภอ ที่ควบคมุกํากับดูแล อปท.  ในการแกไขปญหา
เร่ืองรองเรียน ทีค่ั่งคางในจังหวดัเปนจาํนวนมาก   ซ่ึงเรื่องรองเรียนบางเรื่องนาจะยุตไิดในระดบัอําเภอ  กข็อใหนายอําเภอ 
ทําความเหน็ยุตเิร่ือง  และในจังหวดักเ็ชนเดียวกัน  เพื่อใหการทาํงานเกิดความรวดเร็ว  มีประสิทธภิาพมาก ขึ้น 
 
8. เร่ืองอ่ืนๆ 

-  เทศบาลนครภูเก็ตเสนอเกีย่วกับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการศึกษาของโรงเรียนตางๆในสงักัด 
อปท. ขอใหพจิารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนในแตละโรงเรียนตามจํานวนครูที่สอนในแตละโรงเรยีน 

-  นายก อบต.ปากพูน จังหวดันครศรีธรรมราช  เสนอใหมีการปรับปรุงการตั้งงบประมาณสนับสนนุ
ดานการศึกษาใหสอดคลองกับขอเท็จจริง เชน  ทุนการศกึษา  คาอาหารกลางวัน  เปนตน 
ขอเสนอแนะ 

-  เห็นควรให สน.ปศ. นําไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการศึกษาตอไป 
  



ระเบียบวาระที่ 4.2   สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ในรอบเดือน ต.ค. – ธ.ค.   
                                 2551)  
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

(ในรอบเดือน ต.ค. – ธ.ค.  2551) 
(กตภ.) 

***************** 
1. ความเปนมา 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  ของหนวยตรวจสอบภายใน โดยกําหนดหนวยรับตรวจทั้งสิน้  46  หนวย ประกอบดวย หนวยงาน
สวนกลาง (สํานัก/กอง) จํานวน 16 หนวย หนวยงานที่มสํีานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค จํานวน 36 หนวย ไดแก 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 30 จังหวดั  ซ่ึงไดกําหนดเรื่องที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

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

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

3. ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการ 
สนับสนนุแผนปฏิบัตกิารจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอมการกอสรางระบบกําจดัขยะมูลฝอย และโครงการเงินอดุหนนุ
เฉพาะกจิสําหรับการจัดการศึกษาปฐมวยั (คาสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
  ผลการตรวจสอบในรอบไตรมาสที่ 1 (เดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2551) ไดตรวจสอบหนวยรับตรวจ
รวมทัง้สิ้น 6 หนวย ไดแก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดับุรีรัมย  สํานกังานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวดัยะลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัปตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดชยัภมูิ และสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน
จังหวดัมหาสารคาม ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี ้
 1. ดานการเงนิ 
  (1) ไมไดนําดอกเบี้ยเงนิทดรองราชการสงเปนรายไดแผนดิน จํานวน 1 หนวย 
  (2) ไมไดจัดทาํคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจสอบเงินทดรองราชการ จํานวน 2 หนวย 
 2. ดานการรับเงิน 
     - บันทึกการรับเงินในระบบ GFMIS ไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 
 
 

/3. ดานการจายเงิน.. 
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 3.  ดานการจายเงิน 
     (1) ไมไดคํานวณเงินคาปรบัหักหนาฎีกาตามระบบ GFMIS จํานวน 2 หนวย 
     (2)  เอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน จํานวน 2 หนวย 
     (3)  ไมไดแนบ E-Banking เสนอทองถ่ินจังหวัดในการขออนุมัติเบิกจายเงิน  
จํานวน 1 หนวย 
 4. ดานการบัญชีและทะเบียน 
     (1) จัดทําสมุดบันทึกรายการขั้นตนไมเปนปจจุบัน จํานวน 2 หนวย 
     (2) จัดทําสมุดบันทึกรายการขั้นปลายไมเปนปจจุบนั จํานวน 3 หนวย 
     (3) ไมไดจดัทํางบทดลอง จํานวน 4 หนวย 
  (4) ไมไดปดบญัชีส้ินปงบประมาณ จาํนวน  2  หนวย 
  (5) ไมไดจัดทาํทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน จํานวน 1 หนวย 
  (6) ไมไดจัดทาํทะเบียนคุมคาใชจายงบกลาง จํานวน 1 หนวย 
  (7) ไมไดจัดทาํทะเบียนคุมการรับเช็คจากบุคคลภายนอก จํานวน 1 หนวย 
  (8) การจดัเก็บเอกสารการเบิกจายไมถูกตองตามระบบ GFMIS จํานวน 1 หนวย  
 5. ดานการบรหิารพัสดุและทรัพยสิน 
     (1) ไมไดรายงานผลการตรวจสอบการรับ – จายพัสดปุระจําป จํานวน 1 หนวย 
  (2) ไมไดจัดทาํคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป จํานวน 1 หนวย 
     (3) จัดทําทะเบียนคุมวัสด ุและใบเบกิวสัดุ ไมครบถวนเปนปจจุบัน จํานวน  3 หนวย 
     (4) จัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และบันทึกการใชรถสวนกลาง 
(แบบ 4) ยังไมเปนปจจุบนั  จํานวน 3 หนวย 
 6. ดานการควบคุมภายใน 
     (1) เจาหนาที่ที่มีคําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จายเงินประจําวัน  
ไมปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 หนวย 
     (2) ไมไดจดัทําคําสั่งเจาหนาที่ผูมีสิทธิถือบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart Card) 
จํานวน 3 หนวย 
  (3) ไมไดปรับปรุงคําสั่งใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯ จํานวน 1 หนวย  
     (4) การประเมินระบบควบคุมภายในของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สวนใหญยงัไมครอบคลุมทกุกลุมงาน จํานวน 1 หนวย 
 
 
 

/7.  ดานการตรวจ... 
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 7. ดานการตรวจดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
     7.1 โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอมการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
รวม 5 โครงการ   
            ยงัไมไดเขาตรวจสอบ จะเขาตรวจสอบใน ไตรมาสที่ 2  
  7.2 โครงการเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิสําหรับการจัดการศกึษาปฐมวยั (คาสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่าํกวา 
10 ลานบาท) รวม 15 จังหวัด 23 โครงการ ไดออกตรวจสอบ จํานวน 1 โครงการ คือ เทศบาลตําบลนางรอง อําเภอนางรอง 
จังหวดับุรีรัมย 
        ไมพบปญหาอุปสรรคแตอยางใด 
 
 

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



ระเบียบวาระที่ 4.3   รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.) 
 
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2552   

(สน.พส.) 
***************** 

ความเปนมา 
 1. สถ. ไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 136,126,263,700 บาท 
  - งบดําเนินงาน สถ.       1,541,843,700 บาท 
  - งบเงินอุดหนุน     134,584,420,000 บาท 
 2. เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายในภาพรวมของประเทศไวในอัตรารอยละ 94 
ของวงเงินงบประมาณรายจาย จํานวน 1,835,000 ลานบาท และจําแนกเปาหมายการเบิกจายสะสมเปนราย
ไตรมาสในอัตรารอยละ ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 51)  รอยละ   22.50 
  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 52)  รอยละ   46.00 
  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 52)  รอยละ   70.00 
  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 52)  รอยละ   94.00 
 ในสวนของงบประมาณรายจายลงทุนไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน ณ ส้ิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไวไมนอยกวารอยละ 74 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละสวนราชการ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(หนวย : ลานบาท)

ไตรมาส งบประมาณ ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ เปาหมาย สูง/ต่ํากวา

สะสม ของงบประมาณ การเบิกจาย เปาหมาย

ท่ีไดรับ รอยละ

1 (ต.ค. - ธ.ค.51) 136,126.264 1,646.742 1.21 22.50 -21.29

2 (ม.ค. - มี.ค.52) 136,126.264 42,628.990 31.32 46.00 -14.68

3 (เม.ย. - มิ.ย.52) 136,126.264 0.00 70.00 -70.00

4 (ก.ค. - ก.ย.52) 136,126.264 0.00 94.00 -94.00

* หมายเหต ุ ขอมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.52 
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 2.  การเบิกจายเงินกันเหลื่อมป  ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2551  

        ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2552 ผลการเบิกจายเงินกันเหลื่อมป  ปงบประมาณ 2547 - 2551  
จํานวน  3,985.925 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 31.27 

หนวย : ลานบาท

โครง จํานวนเงิน

การ  จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

พ.ศ. 2547 3 82.901           -                0.00 82.901           100     

พ.ศ. 2548 2 143.437         -                0.00 143.437         100     

พ.ศ. 2549 322 792.259         191.216         24.14 601.043         75.86  

พ.ศ. 2550 310 1,186.625      202.936         17.10 983.689         82.90  

พ.ศ. 2551 1,468 10,385.015    3,591.034      34.58 6,793.981      65.42  

รวมเงินอุดหนุน 2,105 12,590.236    3,985.186      31.65 8,605.051      68.35  

งบกลาง 47 - 51 5 155.521         0.739             0.48 154.782         99.52  

รวมเงินอุดหนุน/

งบกลาง 47 - 51

เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย คงเหลือ

2,110 12,745.758    3,985.925      31.27  8,759.833      68.73  

 
 



ระเบียบวาระที่ 4.4   โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก   
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก 

(สน.สส.) 
***************** 

1. ความเปนมา 
รัฐบาลไดมีนโยบายเรงดวนที่จะสงเสริมบทบาทของ อสม. ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก            

ในการสงเสริมสุขภาพในทองถ่ินและชุมชน รวมถึงการดูแลเดก็ ผูสูงอายุ  คนพิการ  การดแูลผูปวยในโรงพยาบาล 
และการเฝาระวังโรคในชุมชน โดยใหมีการจัดสวัสดิการใหแก อสม. เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริมในการ
ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  และมติ ครม. เมื่อวันที่  13 มกราคม 2552 ไดเห็นชอบหลักการ
การจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เชิกรุก วงเงินงบประมาณ 3,000 ลานบาท  โดยจะจัดสรรงบประมาณใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามจํานวน อสม. ที่มีอยูในพื้นที่ ประมาณ 833,300 คน  เพื่อเปนคาใชจายในการให อสม. ชวย
ปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยให อสม. ไดเรียนรูควบคูไปกับการฝกปฏิบัติจริงที่สถานี
อนามัย/โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงการดําเนินงานสํารวจขอมูล วิเคราะหปญหาสาธารณสุขของชุมชน  การ
วางแผนแกไขปญหา  การจัดกิจกรรมและใหบริการดานสุขภาพในชุมชน การรณรงคดานสุขภาพ การประเมินผล 
และอ่ืนๆ ที่จําเปน (ตามหลักเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) อยางนอยเดือนละ 4 วัน  จํานวน 6 เดือน 
(ตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2552) เดือนละ 600 บาทตอคน เปนเงินทั้งสิ้น 3,000,000,000 บาท   ทั้งนี้ใน
การดําเนินงานใหประสานการทํางานรวมกับหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ 

 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
  -  อยูในระหวางการพิจารณา (ราง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  ของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา  ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จและประกาศใช ภายในเดือนกุมภาพันธ  
2552 
 

3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
  -  ประสานกระทรวงสาธารณสุขในการกาํหนดหลักเกณฑการดําเนนิงาน  เพื่อแจงเปน
หลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตอไป 
4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
  -  ในเบื้องตนขอใหจังหวัดประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิกรุก  และเมื่อไดกําหนด
หลักเกณฑที่ชัดเจนแลวจะแจงใหทราบตอไป 
5. ขอเสนอ 
     - 



ระเบียบวาระที่ 4.5    การดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํอุปโภคบริโภคใหแกประชาชน   
 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
การดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํอุปโภคบริโภคใหแกประชาชน   

(สน.สส.) 
***************** 

1.  ความเปนมา 

                 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพื่อดําเนนิโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภค  (การกอสรางระบบประปาหมูบาน  ขยาย
เขตบริการประปา  และซอมแซมระบบประปา)  ปงบประมาณ  พ.ศ.2547-2550  รวม 9,818  โครงการ 
งบประมาณรวม20,979.104 ลานบาท  เพือ่แกไขปญหาในพื้นที่  10,817  หมูบาน 

2.  ผลการดําเนินการ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.)  สรุปผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภคใหแกประชาชน  (การกอสรางระบบประปาหมูบาน)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2547 - 2550  จํานวน  28  จังหวัด  พรอมขอเสนอแนะใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ                    
โดยขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาดาํเนินการตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินในสวนที่เกี่ยวของ  แลวแจงผลใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายใน  60  วัน  ตามมาตรา             
44  แหง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ  พ.ศ.2542  (สรุปตามเอกสารแนบ)     

 3.  ขอเสนอ 

                    3.1  ขอใหจังหวดั  28  จังหวัด  (ตามบัญชีแนบทาย 1)  ที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ                       
เขาตรวจสอบโครงการเพื่อดําเนินการ  ดงันี้    

 1 )  เรงรัดติดตามและตรวจสอบผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดตามที่จังหวัดไดรับแจงขอบกพรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
โดยตรงใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
   2)  รายงานผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนรายโครงการ       
ให  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ  ทุกวันที่  20  ของเดือนโดยครั้งแรกใหรายงานภายในวันที่  
20  มีนาคม  2552  เพื่อรวบรวมแจงสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิทราบภายในกําหนด 
                           3)  ใหจังหวัดตรวจสอบโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแตยังไมไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินวามีการกอสรางอยางถูกตองและใชประโยชนโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ
หรือไม  การบริหารกิจการประปาเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและ 
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บํารุงรักษาประปาหมูบาน  พ.ศ.2548  หรือไม  หากพบวามีขอบกพรองขอใหจังหวัดแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแกไขใหถูกตองและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

       3.2  ขอใหจังหวัด  47  จังหวดั  (ตามบัญชีแนบทาย 2)  ที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ                      
ยังไมได เขาตรวจสอบโครงการดําเนินการตรวจสอบโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานที่
ได รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวามีการกอสรางอยางถูกตอง
และใชประโยชนโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม   การบริหารกิจการประปาเปน         
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบาน  พ.ศ.2548  
หรือไม  หากพบวามีขอบกพรองขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแกไขใหถูกตอง
และปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   

 



ระเบียบวาระที่ 4.6   ซักซอมแนวทางการปฏิบตัิ เร่ืองการจัดสรรเงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน             
                                  และภาษีธุรกิจเฉพาะ   

 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
ซักซอมแนวทางการปฏิบตัิ เร่ืองการจัดสรรเงินภาษแีละคาธรรมเนียมรถยนต 

และลอเล่ือน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(สน.คท.) 

***************** 
1. ความเปนมา 
       ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหจังหวัดจัดสรร
เงินภาษีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
การจัดสรรเงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

จังหวัดจะตองนํายอดเงินในบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10910 ณ วันสิ้นเดือน ซ่ึงขนสงจังหวัดไดจัดเก็บและ
นําสงเขาในบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10910 มาจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ฯ และโอน
เงินใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 

การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดจะตองนํายอดเงินใน 
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10933 ณ วันสิ้นเดือน ซ่ึงสรรพากรจังหวัดและที่ดินจังหวัด ไดจัดเก็บและนําสงเขา
บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10933 มาจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ฯ และโอนเงินใหแก
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวัด 

2. การดําเนินการที่ผานมา 
      สํานักบริหารการคลังทองถ่ินขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดั ดําเนินการดังนี ้

1. ตรวจสอบยอดเงินในระบบ GFMIS ใหตรงกับยอดเงินที่ 
ขนสงจังหวัด ที่ดินจังหวัด และสรรพากรจังหวัด แจงแลวจึงนําไปจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หาก
พบวามีรายการโอนเงินจากจังหวัดอื่นมาเขาบัญชีดังกลาวขอใหสอบถามรายละเอียดจากคลังจังหวัดและสวน
ราชการที่นําสงเงินเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดการจัดสรรเงินสวนที่มิไดจัดเก็บ
ภายในจังหวัดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตองดําเนินการโอนคืนใหแกจังหวัดที่จัดเก็บภายหลัง 

2. ประสานกบัสวนราชการในจังหวดั ไดแก  
- ขนสงจงัหวดั (ภาษีและคาธรรมเนยีมรถยนตและลอเล่ือน) 
- ที่ดินจังหวดั  (ภาษีธุรกจิเฉพาะ) 
- สรรพากรจังหวัด (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 
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โดยขอใหสวนราชการรีบแจงรายการนําสงยอดเงินในระบบ GFMIS  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดทุกสิ้นเดือน  

3. เมื่อขนสงจังหวัด ทีด่ินจังหวัด และสรรพากรจังหวัด ไดแจง 
ยอดเงินที่จัดเก็บใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบแลวและยอดเงินตรงกับที่ปรากฏในระบบ 
GFMIS ขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดรีบดําเนินการจัดสรรเงินภาษีดังกลาวใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็วเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรเงินภายในกําหนดเวลาไม
กระทบตอการบริหารงบประมาณทองถ่ิน 

3. ขอเสนอ 
    เพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ 4.7   การจัดงานกาชาด  ประจําป  2552   
 
 

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 
การจัดงานกาชาด  ประจําป  2552 

(สล.) 
***************** 

 

                            ดวยกองอํานวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย กําหนดจัดงานกาชาด ประจําป 2552 ระหวาง
วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงมา            ถนนศรีอยุธยา 
ถนนราชดําเนินนอก เพื่อเผยแพรกจิการของสภากาชาดไทยในดานการสาธารณสุข การแพทยและการบรรเทา
ทุกข พรอมทั้งหารายไดโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ซ่ึงมีแนวคิดในการจัดงาน “หัวใจใสสะอาด 

กาชาดชวยปวงชน”  โดยสมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี จะเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปด
งานและเยี่ยมชมราน      ในวันจนัทรที่ 30 มีนาคม 2552 ตั้งแตเวลา 16.30 น. เปนตนไป     

                    ในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทยไดกําหนด ใหมีกิจกรรม
การประกวดตางๆ ประกอบดวย การประกวดกุลบุตร กลุธิดา  การประกวดผูสูงอายดุีเดน           การประกวด
รานกาชาด โดยเนนการเทดิพระเกยีรตแิละพระอจัฉรยิภาพของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
องคอุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย ในดานตางๆ 4 ดานคือ ดานการศึกษา , ดานการตางประเทศ , ดาน
การบรรเทาทุกขและดานสาธารณสุข 

                     กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดจัดกิจกรรมรวมกับสภากาชาดไทย ประกอบดวย 
                      (1) การออกสลากบํารุงกาชาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําป 2552 จํานวน 90,000 
ฉบับ จําหนายในราคาฉบับละ 100 บาท ซ่ึงไดขอความรวมมือจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
ทุกจังหวัดและทุก สํานัก/กอง ชวยจําหนาย 
                       (2) การออกรานการละเลนเสี่ยงโชคภายในรานกาชาดตลอดระยะเวลาการจัดงาน 9 วัน เหมือนเชน
ทุกปที่ผานมา  
                       ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีคําสั่งที่ 86/2552 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 แตงตั้ง
คณะกรรมการกาชาดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําป 2552 ซ่ึงไดนําเรียนใหผูบริหารและทองถ่ิน
จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อโปรดทราบแลว 
  
  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4.8  การดําเนินโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                  
                               พระเจาอยูหัว   
                                  

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

การดําเนินโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(สล.) 
***************** 

1. ความเปนมา   
           1.1 สถาบันพระปกเกลา    ไดดําเนินโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียงฯ    โดยเปนการสานตอ 

โครงการไถชีวิตโค – กระบือ    ปลูกปาชายเลน    และบวชสามเณรจํานวน 84,000 รูป     เพื่อถวายพระราช         
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา   5 ธ.ค.  
2550  ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี  มีเงินรายไดนําขึ้นทูลเกลาฯ เปนจํานวนเงนิ 125 ลานบาท     

                                1.2 คณะอนุกรรมการฝายประสานงานทั่วไปโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียง                     
          รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั     เมือ่คราวประชุมในวนัอังคารที่ 6 ม.ค.  2552                  
          ไดกําหนดแนวทางในการดําเนนิโครงการฯ  ดังนี้ 

                              1.2.1 กําหนดดําเนินกิจกรรมใน 4 กิจกรรมยอย   ประกอบดวยกิจกรรมไถถอนโค – 
กระบือ  กิจกรรมปลูกปาชายเลน ,  กิจกรรมบวชพระภิกษุ สามเณร และชีพราหมณ ถวายเปนพระราชกุศล 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการถวายความจงรักภักดี  
                               1.2.2 เหน็ชอบใหดําเนนิกิจกรรมไถถอนโค – กระบือ เปนลําดับแรกสําหรับกจิกรรมอื่นๆ              
จะไดมกีารหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดาํเนินงานในการประชุมครั้งตอๆ ไป  
                               1.2.3 การดําเนินกิจกรรมไถถอนชีวิตโค – กระบือ  ประจําป 2552  มีเปาหมายการไถชีวิตโค 
– กระบือ  จากโรงฆาสัตวสัปดาหละ 83 ตวั และกําหนดจัดพิธีการไถถอนชีวิตโค – กระบือ  สัปดาหละ 1 คร้ัง  
เปนระยะเวลา 1 ป  (ตั้งแตวนัที่ 9 ธ.ค.  2551  ถึงวันที่ 30  พ.ย.  2552)       โดยกําหนดจัดทุกวันจนัทรของ
สัปดาห  เวลา14.00 น.  ณ  วดัพระศรีมหาธาตุฯ  บางเขน  เมื่อทําพิธีเสร็จแลวกรมปศุสัตว  โดยธนาคารโค – 
กระบือฯ  จะนําโค – กระบอื ไปใหเกษตรกรซึ่งมาขึ้นทะเบียนไวไปใชประโยชน โดยมีคําสาบานปฏิญาณของ
ผูยืมวาจะไมนาํไปฆาหรือขายตอ  ปจจุบนัมีการสงมอบโค – กระบือ ใหเกษตรกรในพื้นที่ตางๆ ไปแลวจํานวน 
236 ตัว  สําหรับวิธีการดําเนนิ งานเนนเรื่องการประชาสัมพันธไปยังกระทรวง ทบวง กรมตางๆ  อยางเต็มที่  
โดยใหผูบริจาคกระทําดวยความสมัครใจ ทั้งนี้มิใหมกีารเรี่ยไรโดยเดด็ขาด  
                               1.2.4  ขอความรวมมือ สถ. ดังนี้ 
                                           (1)  แจง อปท. ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนในพื้นที่รวมบริจาคทรัพยตาม
กําลังศรัทธาและสมัครใจ  และรวมเปนเจาภาพในพิธีไถชีวิตโค – กระบือ ในพื้นที่   
                                           (2) ใหถือวาโครงการดังกลาวเปนนโยบายสําคัญ และใหบรรจุอยูในระเบียบวาระ
การประชุมของหนวยงาน 
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            2. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
                       สถ. ไดมีหนังสือขอความรวมมือจังหวดัแจง อปท.   ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ โดยดําเนนิการดงันี้ 

2.1 ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการใหสวนราชการ  หนวยงาน  ภาคเอกชน  และ 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบและเชิญชวนรวมบริจาคตามกําลังศรัทธาและสมัครใจ 

2.2 รวมเปนเจาภาพพิธีไถชีวิตโค – กระบือ  โดยใหประสานการดําเนนิการกับปศุสัตว 
จังหวดัและวัดในพื้นที่      

                    3. ขอเสนอ  
                        เพื่อโปรดทราบ  และขอความรวมมือทองถ่ินจังหวดัเปนผูประสานการดําเนินโครงการฯ ภายใน
จังหวดั ตอไป 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4.9   การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.   
                                    

 
 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร) 

การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.   
  (สล.)  

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

                              ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดตั้ง “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. 2551)   มีผูมาใชบริการ  จํานวน    7   ราย 
      - ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.  – ก.พ. 2552)  มีผูมาใชบริการ  จํานวน    3   ราย 
                           ** ในไตรมาสที่ 2 ขอรายงาน ณ วันท่ี 17  ก.พ.. 2552 กอน **  
รวมผูมาใชบริการ ตั้งแตวนัที่ 1 ต.ค. 2551 – 17 ก.พ. 2552 จํานวน 10 ราย  

                      2. ผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร สถ. ผานเว็ปไซต สถ. www.thailocaladmin.go.th ตั้งแตวันที่ 17 
เมษายน 2551 เปนตนมา มีจํานวนทั้งสิ้น 63,008 ราย 

                    3. ขณะนี้ เว็ปไซตของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. อยูระหวางการปรับปรุง ดังนั้น หากมีผูประสงค
จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแนะนําการใหบริการ สามารถดําเนินการผานชองทางอื่นๆ เชน ทาง
โทรศัพทหมายเลข 0-2241-9000 ตอ 5102 , ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2243-2281 หรือสงจดหมายมาที่ 
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 ทั้งนี้ 
จะไดเรงประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศนทองถ่ินในการเปดใชบริการตอไป 
      
  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบริการของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5        เร่ืองอ่ืนๆ จํานวน 2 เร่ือง  ดังนี้  
 
 

  เร่ืองอื่นๆ  จํานวน 2 เร่ือง  ดังนี ้
 
5.1 อัตรากําลังขาราชการ   (สถจ.ตาก) 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
 5.2 การแตงตัง้หัวหนาศูนยพัฒนาเดก็เล็กของ อปท.   (สถจ. ตาก)  
    
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................             
5.1 ความเปนมา 

ตามที่มีการจัดตั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และใหมีสํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินจังหวดั อําเภอ  ปฏิบัติงานในสวนภมูิภาค  โดยมกีารจัดสรรอัตราไปใหแลวนัน้ 

1. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
สํานักงานทองถ่ินจังหวดัไดปฏิบัติภารกิจภายในภาวะจาํกัดของจํานวนบุคลากร 

โดยบุคลากรตองมีภารกิจเขาประชุม  เขารับการอบรมความรู  การออกตรวจราชการทั้งของตนเองและรวมกับ
หนวยงานอืน่ๆ จํานวนมาก  จากการปฏิบตัิงานที่ผานมาสํานักงานทองถ่ินจังหวดัมีภารกิจที่ปฏิบัติเปนจํานวน
มาก และมแีนวโนมเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ อปท.ไดรับการถายโอน   ทําใหงานนโยบายบางเรื่องไมอาจทํางานเชิง
รุกไดและบางเรื่องมีความลาชาไมทันการ 

2. งานที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 
สํานักงานทองถ่ินจังหวดัมีภารกิจที่ตองดําเนินการเพิ่มมากขึ้นจากการถายโอน 

ภารกิจของ อปท. โดยทุกสวนราชการตางขอความรวมมือประสานงานมา  และขณะนี้เมื่อไดรับการ 
แบงสวนราชการแลว  ตองรับภารกิจตามตวัช้ีวดัของจังหวัดดวยเกือบทกุนโยบาย 

3. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง  กรม  บรรลุตามเปาหมาย 

อยางแทจริงและประชาชนไดรับการบริการที่ดีจาก อปท. ตามที่คาดหวงัไว   จึงขอความอนุเคราะห 
ในการจดัหาบคุลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานทองถ่ินจังหวัดมากขึ้น 

4. ขอเสนอ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก  ไดพิจารณาวา  หากปลอยให 

สถานการณยังคงเปนอยูโดยไมมีการปรับปรุงอัตรากําลังใหเหมาะสม  อาจสรางความเสียหายตอการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายมากขึ้นและสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของราชการ  จึงขอ 
เสนอแนะการดําเนินงานดานอัตรากําลังภายใตภาวะนโยบายการจํากดัอัตรากําลังขาราชการ 



ของรัฐบาลดังนี้      
1) เกลี่ยอัตรากําลังขาราชการใหเหมาะสมกับปริมาณงาน สภาพพืน้ที่ของจังหวดั 
2) อัตรากําลังที่เกนิในจังหวัดใด  ใหเกลีย่ใหจงัหวัดที่ขาดแคลนใกลเคียง 

(เพื่อลดปญหาความเดือดรอนของครอบครัว) หรืออาจสอบถามความสมัครใจที่จะไป 
3) เนื่องจากการขออัตรากําลังเพิ่มขึ้นเปนเรื่องยากยิง่ (ตามที่ ก.จ.เคยแจงทุกครั้ง)   

การแกไขปญหาคนชวยทํางานอีกทางหนึ่งนาจะเหมาะสมที่สุดคือ  การจัดบุคคลภายนอกที่มีวุฒ ิ
การศึกษา ระดบั ปวส. หรือ ปริญญา  มาทํางานในลักษณะเหมาจายเปนรายเดือนเปนปๆ  ไป  
ในงานเฉพาะ  เชน  การพิมพหนังสือ  การขับรถยนต  งานจัดทําขอมลูทั่วไป   แนวทางนี้จะชวย 
ลดคาใชจายดานสวัสดิการ  เชน  คารักษาพยาบาล  คาเบี้ยเล้ียง  หรือคาตอบแทนลงจํานวนมาก   
ซ่ึงเอกชนจะใชอยูมาก  แตทัง้นี้ควรมีการสาํรวจปริมาณงานและขอมูลเพื่อประกอบดวย 
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 5.2 การแตงตัง้หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.   (สถจ. ตาก) 
1. ความเปนมา 

อปท.ไดรับการถายโอนศูนยพัฒนาเดก็เล็กจากกรมพัฒนาชุมชน  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ  ตั้งแต ป 2544 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
อปท. ไดรับโอนอาคาร  ครุภัณฑและบุคลากรที่มีอยูเดมิมาสังกัด อปท. ซ่ึงการ 

ดําเนินงานดานบุคลากรไดมีการสงเสริมใหมีความรูเพิม่เติมมากยิ่งขึน้  และใหมีการแตงตั้งผูมี 
วุฒิการศึกษาปริญญา  เปนหัวหนาศูนยแตละแหง  โดยกําหนดใหมีครูผูดูแลเด็กเล็ก 1: 20 คน 
ในแตละศูนย 

3. งานที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 
จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตรพบวา  เด็กเล็กในวยั 0 – 3 ขวบ  

เปนวยัที่มีการพัฒนาสูงที่จะเปนพื้นฐานสําคัญในวยัที่สูงขึ้นตอไป  จําเปนตองไดรับการดูแล  
เอาใจใสที่ดแีละเหมาะสม  ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินก็ไดเหน็ความสําคัญในขอนี้และ 
ถือเปนนโยบายดานการศึกษาที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง 

4. การขอรับการสนับสนุน 
     เพื่อใหดําเนินการตามแนวนโยบายการพัฒนาเด็กเล็กเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด   

ซ่ึงเห็นวาควรมีการปรับปรุงแกระเบยีบใหสอดคลองกับขอเท็จจริงมากขึ้น  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดูแลศูนยเดก็เล็กใหดียิ่งขึ้น 

5. ขอเสนอแนะ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก  ไดพิจารณาวา  ตามที่ ก.อบต. 

กําหนดใหศนูยพัฒนาเด็กเลก็ของ อปท. ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีการปฐมวัยเทานั้น และอัตราผูดูแล
เด็ก : จํานวน 1: 20  คน  เปนปญหาในการปฏิบัติมากเพราะ 

1. กรณีผูดูแลเด็กตองมีวุฒิปริญญาตรีปฐมวัย บางคนแมจบปริญญา แตขาดวุฒ ิ



ภาวะ (EQ)  ทําใหเกดิปญหาในการดแูลเดก็  แต อปท.จําเปนตองใหเปนหัวหนาศนูยเด็กเล็ก  ทั้งๆ  
ที่มีผูอ่ืนที่เหมาะสมกวา  ประเด็นนี้จึงควรมีระเบียบทีย่ืดหยุนกวานี้  โดยไมยดึเพยีงวฒุิการศึกษาเพยีงอยางเดียว 

2. กรณีจํานวนเดก็เล็ก : ครูผูดูแลเด็ก  ซ่ึงไดเกดิเหตุเศราสลดขึ้นเมื่อเร็วนี้   เมื่อ 
ครูผูดูแลเด็กไปทําธุระ  แลวเด็กเล็กมีความซุกซนมาก  ดแูลคอนขางยาก และครูผูดูแลเด็กอาจตองมีเวลาทําธุระ
สวนตัวบาง  หรือบางคนลมปวยตองมีผูดูแลแทน จึงเห็นวา  ควรกําหนดเปนมาตรฐานวา  ศูนยเด็กเล็กแตละ
แหงตองมีครูผูดูแลเด็ก 2 คน  หากมีเดก็มากเกิน 20 คน  จงึคอยกําหนดสัดสวนวาควรจะเพิ่มจํานวนเทาใด  
ทั้งนี้  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตองจัดหาคนใหดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5.1       อัตรากําลังขาราชการ  (สถจ. ตาก)   
 
 

1. ความเปนมา 
ตามที่มีการจัดตั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และใหมีสํานักงานสงเสริม 

การปกครองทองถ่ินจังหวดั อําเภอ  ปฏิบัติงานในสวนภมูิภาค  โดยมกีารจัดสรรอัตราไปใหแลวนัน้ 
2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 

สํานักงานทองถ่ินจังหวดัไดปฏิบัติภารกิจภายในภาวะจาํกัดของจํานวนบุคลากร 
โดยบุคลากรตองมภีารกิจเขาประชุม  เขารับการอบรมความรู  การออกตรวจราชการทั้งของตนเองและรวมกับ
หนวยงานอืน่ๆ จํานวนมาก  จากการปฏิบตัิงานที่ผานมาสํานักงานทองถ่ินจังหวดัมีภารกิจที่ปฏิบัติเปนจํานวน
มาก และมแีนวโนมเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ อปท.ไดรับการถายโอน   ทําใหงานนโยบายบางเรื่องไมอาจทํางานเชิง
รุกไดและบางเรื่องมีความลาชาไมทันการ 

3. งานที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 
สํานักงานทองถ่ินจังหวดัมีภารกิจที่ตองดําเนินการเพิ่มมากขึ้นจากการถายโอน 

ภารกิจของ อปท. โดยทุกสวนราชการตางขอความรวมมือประสานงานมา  และขณะนี้เมื่อไดรับการ 
แบงสวนราชการแลว  ตองรับภารกิจตามตวัช้ีวดัของจังหวัดดวยเกือบทกุนโยบาย 

4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง  กรม  บรรลุตามเปาหมาย 

อยางแทจริงและประชาชนไดรับการบริการที่ดีจาก อปท. ตามที่คาดหวงัไว   จึงขอความอนุเคราะห 
ในการจดัหาบคุลากรเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานทองถ่ินจังหวัดมากขึ้น 

5. ขอเสนอ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก  ไดพิจารณาวา  หากปลอยให 

สถานการณยังคงเปนอยูโดยไมมีการปรับปรุงอัตรากําลังใหเหมาะสม  อาจสรางความเสียหายตอการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายมากขึ้นและสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของราชการ  จึงขอ 
เสนอแนะการดําเนินงานดานอัตรากําลังภายใตภาวะนโยบายการจํากดัอัตรากําลังขาราชการ 
ของรัฐบาลดังนี้      

1) เกลี่ยอัตรากําลังขาราชการใหเหมาะสมกับปริมาณงาน สภาพพืน้ที่ของจังหวดั 
2) อัตรากําลังที่เกนิในจังหวัดใด  ใหเกลีย่ใหจงัหวัดที่ขาดแคลนใกลเคียง 

(เพื่อลดปญหาความเดือดรอนของครอบครัว) หรืออาจสอบถามความสมัครใจที่จะไป 
3) เนื่องจากการขออัตรากําลังเพิ่มขึ้นเปนเรื่องยากยิง่ (ตามที่ ก.จ.เคยแจงทุกครั้ง)   

การแกไขปญหาคนชวยทํางานอีกทางหนึ่งนาจะเหมาะสมที่สุดคือ  การจัดบุคคลภายนอกที่มีวุฒ ิ
การศกึษา ระดบั ปวส. หรือ ปริญญา  มาทํางานในลักษณะเหมาจายเปนรายเดือนเปนปๆ  ไป  
ในงานเฉพาะ  เชน  การพิมพหนังสือ  การขับรถยนต  งานจัดทําขอมลูทั่วไป   แนวทางนี้จะชวย 
ลดคาใชจายดานสวัสดิการ  เชน  คารักษาพยาบาล  คาเบี้ยเล้ียง  หรือคาตอบแทนลงจํานวนมาก   
ซ่ึงเอกชนจะใชอยูมาก  แตทัง้นี้ควรมีการสาํรวจปริมาณงานและขอมูลเพื่อประกอบดวย 



ระเบียบวาระที่ 5.2       การแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.   (สถจ. ตาก) 
 
 

1. ความเปนมา 
อปท.ไดรับการถายโอนศูนยพัฒนาเดก็เล็กจากกรมพัฒนาชุมชน  สํานักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ  ตั้งแต ป 2544 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
อปท. ไดรับโอนอาคาร  ครุภัณฑและบุคลากรที่มีอยูเดมิมาสังกัด อปท. ซ่ึงการ 

ดําเนินงานดานบุคลากรไดมีการสงเสริมใหมีความรูเพิม่เติมมากยิ่งขึน้  และใหมีการแตงตั้งผูมี 
วุฒิการศึกษาปริญญา  เปนหัวหนาศูนยแตละแหง  โดยกําหนดใหมีครูผูดูแลเด็กเล็ก 1: 20 คน 
ในแตละศูนย 

3. งานที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 
จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตรพบวา  เด็กเล็กในวยั 0 – 3 ขวบ  

เปนวยัที่มีการพัฒนาสูงที่จะเปนพื้นฐานสําคัญในวยัที่สูงขึ้นตอไป  จาํเปนตองไดรับการดูแล  
เอาใจใสที่ดแีละเหมาะสม  ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินก็ไดเหน็ความสําคัญในขอนี้และ 
ถือเปนนโยบายดานการศึกษาที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง 

4. การขอรับการสนับสนุน 
     เพื่อใหดําเนินการตามแนวนโยบายการพัฒนาเด็กเล็กเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด   

ซ่ึงเห็นวาควรมีการปรับปรุงแกระเบยีบใหสอดคลองกับขอเท็จจริงมากขึ้น  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดูแลศูนยเดก็เล็กใหดียิ่งขึ้น 

5. ขอเสนอแนะ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก  ไดพิจารณาวา  ตามที่ ก.อบต. 

กําหนดใหศนูยพัฒนาเด็กเลก็ของ อปท. ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีการปฐมวัยเทานั้น และอัตราผูดูแล
เด็ก : จํานวน 1: 20  คน  เปนปญหาในการปฏิบัติมากเพราะ 

1. กรณีผูดูแลเด็กตองมีวุฒิปริญญาตรีปฐมวัย บางคนแมจบปริญญา แตขาดวุฒ ิ
ภาวะ (EQ)  ทาํใหเกดิปญหาในการดแูลเดก็  แต อปท.จําเปนตองใหเปนหัวหนาศนูยเด็กเล็ก  ทั้งๆ  
ที่มีผูอ่ืนที่เหมาะสมกวา  ประเด็นนี้จึงควรมีระเบียบทีย่ืดหยุนกวานี้  โดยไมยดึเพยีงวฒุิการศึกษาเพยีงอยางเดียว 

2. กรณีจํานวนเดก็เล็ก : ครูผูดูแลเด็ก  ซ่ึงไดเกดิเหตุเศราสลดขึ้นเมื่อเร็วนี้   เมื่อ 
ครูผูดูแลเด็กไปทําธุระ  แลวเด็กเล็กมีความซุกซนมาก  ดแูลคอนขางยาก และครูผูดูแลเด็กอาจตองมีเวลาทําธุระ
สวนตัวบาง  หรือบางคนลมปวยตองมีผูดูแลแทน จึงเห็นวา  ควรกําหนดเปนมาตรฐานวา  ศูนยเด็กเล็กแตละ
แหงตองมีครูผูดูแลเด็ก 2 คน  หากมีเดก็มากเกิน 20 คน  จงึคอยกําหนดสัดสวนวาควรจะเพิ่มจํานวนเทาใด  
ทั้งนี้  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตองจัดหาคนใหดวย  
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