
 
ระเบียบวาระการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ครั้งที่ 5/2552  
วันจันทรท่ี 12 ตุลาคม  2552  เวลา 09.30 น. 

ณ   หองประชุม  5501 
**************************  

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชมุทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของ อสถ.  

ระเบียบวาระที่ 3 ขอสั่งการของ ร.อสถ. 
 - ร.อสถ.(นายวสันตฯ) 
 - ร.อสถ.(นายจรินทร) 
 - ร.อสถ.(นายวีระวัฒนฯ) 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  คร้ังท่ี 4/2552                      
                                         เม่ือวันพุธท่ี 23 กันยายน  2552    

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
                                         5.1 สรุปขอส่ังการจากการประชุม มท. คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวนัที่ 18 ก.ย.  2552 และครั้งที่  
                                               9/2552  เมื่อวนัที่ 8 ต.ค.  2552  (สน.พส.) 
  5.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจํา  2552 (สน.พส.) 
  5.3 สรุปภาพรวมความกาวหนาของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553    
                                               (สน.พส.)  
  5.4 สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ   
                                               และการควบคุมภายใน อปท. เดือน ก.ย.  2552 (ตบ.) 
  5.5 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจําป 2552 (กตภ.) 
  5.6 ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจดัการที่ดี  ประจําป 2552  (สน.มท.)  
  5.7 การดําเนนิการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ. (สล.)   
  5.8 การจัดสรรเงินอุดหนนุเพื่อเปนรางวัลสํารับ อปท.ที่มีความพยายามในการจดัเกบ็   
                                               ภาษี ปงบประมาณ พ.ศ.2552 (สน.คท.)   
                                          5.9 แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยสินของ อปท.  (สน.คท.) 
 

ระเบียบวาระที่ 6             เร่ืองอ่ืนๆ (ถาม)ี 

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



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  :  
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ระเบียบวาระที่ 2  การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิราชการของ อสถ. 
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ระเบียบวาระที่ 3  ขอสั่งการของรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ระเบียบวาระที่ 4 การรับรองรายงานการประชุม  สถ. คร้ังท่ี 4/2552  เม่ือวันพุธท่ี 23  
กันยายน  2552 

 
 เลขานุการท่ีประชุม :    ฝายเลขานุการที่ประชุม      ไดจัดทํารายงานการประชุม สถ.    

คร้ังที่ 4/2552     เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน  2552      ใหผูเขารวมประชุมทุกทาน    ไดพิจารณาลวงหนาทาง 
www.thailocaladmin.go.th  และไดแกไขตามที่มีผูขอแกไขเรียบรอยแลว   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงาน
การประชุม สถ.  ครั้งที่4/2552  เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2552  จํานวน 17 หนา  ตามที่แนบมาพรอมนี้ 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 4/ 2552 

วันพุธที่ 23 กันยายน  2552   เวลา 14.00 น. 
ณ   โรงแรมรอยัลริเวอร  กทม. 

ผูมาประชุม 
 1. นายมานิต  วัฒนเสน  อสถ. 

2. นายวสันต  วรรณวโรทร  ร.อสถ. 

 3. นายจรนิทร  จักกะพาก  ร.อสถ. 

              4. นายสุรพล  วาณิชเสน ี  ผอ.สพบ. 

5. นายพิษณุ  พรหมจารีย  ผอ.สน.บค. 

6. นายวินชยั  อุยางกูร   ผอ.สน.พส. 

7. นายสกล  ลีโนทยั   ผอ.สน.คท. 
8. นายอํานวย  ต้ังเจริญชัย  ผช.ผอ.ศอ.บต. สถ. 

9. นายนิกร  สุกใส      ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

10. นายบุญสบื  แชมชอย  ผชช. เฉพาะดานพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาทองถิ่น 

11. นายวิรัตน    ทํานุราศรี  ผชช. ดานการบริหารงานทองถิ่น 
12. นายศรีพงศ  บุตรงามด ี  ผชช.เฉพาะดานการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น 

13. นางลกัขณา  ปสนานนท                       ผชช. เฉพาะดานการคลงัทองถิ่น       

14. นายรังสรรค  เอี่ยมบุตรลบ  ผชช. ดานกฎหมายและระเบียบทองถิน่  

15. นายวันชยั  จันทรพร  ผอ.สน.กร. 

 16.  นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร  ผอ. สน.พร. 

 17. นายธนา  ยันตรโกวิท  ผอ. สน.สส.  

18. น.ส.อัจฉรา  วงษเอก   ผอ.สน.มท. 

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

20. นายประเสริฐ มุยแกว   หน.ผต.สถ. 

21. น.ส.อนงค  โตโพธิ์ไทย  ผต.สถ. 
22. นายวรพจน  เอี่ยมรักษา  ผต.สถ. 

23. นายพงศศักดิ์ ชนะสทิธิ ์  ผต.สถ. 

24. นายชยัสิทธิ์  พานิชพงศ  ผต.สถ. 
25. นายพีระพงษ มีขันทอง  ผต.สถ. 



              26. นายสันต ิ  ผินเจริญ  ผต.สถ. 

              27. นายสธิิชัย  จินดาหลวง  ล.สถ. 

             28. นายธงชยั  กิตติคุณานนท  ผอ.กค. 

             29. นายชลธ ี  ยังตรง   ผอ.กจ. 

             30. นางชฎารักษ  แกวสีปลาด  ผอ.ตบ.   

31 นายธนิศร  วงศปยะสถิตย  ผอ.ศส. 

32. นางประภสัสร ศิริแสงชัยกุล  ผอ.ตภ. 

33. นางสาวอโรชา นันทมนตรี  ผอ.ก.พร. 

34. นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา   ผอ.สพศ. สน.สส. 

35. นายชยัพฒัน ไชยสวัสด์ิ  ผอ.สสร. สน.สส. 

36. นายธีรพฒัน  คัชมาตย  ผอ.สสส. สน.สส. 

37. นางวัฒนา  ไผสุรัตน   ผอ.สวท. สน.พส. 

38. นายศิริชัย  มานะชัย  ผอ.สตป. สน.พส. 

39. นางรุงรัชน ี  รุงมณี   ผอ.สผง. สน.พส. 

40. นายชานน  วาสิกศิริ   ผอ.สพถ. สน.พส. 

41. นายวรพฒัน  พงศบุตร               ผอ.สจง. สน.คท. 

42. นายศุภโชค  เลาหะพนัธ  ผอ.สคร. สน.คท. 

43. นางราตรี  รัตนไชย   ผอ.สบส. สน.คท. 

44. นางจิรพฒัน  เธียรพานิช  ผอ.สพช. สน.คท. 

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

 46. นายประพนัธ สุวรรณ              ผอ.สบล.   สน.บค. 

47. นายประวทิย เปร่ืองการ  ผอ.สมอ. สน.บค. 

48. นายศิริวฒัน  บุปผาเจริญ  ผอ.สมบ. สน.บค. 

              49. นายสมศักดิ ์ พนากิจสุวรรณ  ผอ.สสบ. สน.บค. 

 50. นายเลอสรร  เทพชวย   ผอ.สคด. สน.กร. 

 51. นายสัญจติ  พวงนาค  ผอ.สวก. สน.กร. 

52. นายบรเมศร  ธีระคําศรี  ผอ.สกร. สน.กร. 

53. นายมน ู  โชติเสน   ผอ.สรท. สน.กร. 

54. นางวิภา  ธูสรานนท  ผอ.สพร. สน.พร. 

 55. นายอภิชาติ  สุทธิสอาด  ผอ.สลต. สน.พร. 

56. นายศศนิ  พัฒนภิรมย  แทน ผอ.สกถ. สน.พร. 



57. นายวีระชาติ  ทศรัตน   ผอ.สศน. สน.ปศ. 

58. นายภูเบศร  จูละยานนท  ผอ.สวศ. สน.ปศ. 

59. นายวัชรินทร  ปญญาประเสริฐ  ผอ.สบด. สน.มท. 

60. นางณัฐกมล  เจริญพานิช  ผอ.สมท. สน.มท. 

61. นายสชุาต ิ  สุขดี   ผอ.สมถ. สน.มท. 

62. นายศตพงษ  สุนทรารกัษ  ผอ.สบอ. สพบ. 

63. นายอภิสิทธิ ์  วรรณตุง  ผอ.สวช. สพบ. 

64. นายศกัดิ์ชัย   เผือกศิริวิบูลย  ผอ.สนฝ. สพบ. 

65. นายอมร  กีรติสุนทร  ผอ.ศบฝ. สพบ. 

66. วาที ่ร.ต.สมศักดิ์ เกษมวัฒนา  ทองถิน่จงัหวดักาญจนบุรี 

 67. นายอมรภัณฑ เรืองเดช   ทองถิน่จงัหวดัจันทบุรี 

 68. นายสมศักดิ์  กูเกียรติกาญจน  ทองถิน่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 69. นายพรพจน  บัณฑิตยารักษ  ทองถิน่จงัหวดัชลบุรี 

 70. นายพรศักดิ์  เสียงสมบัติ  ทองถิน่จงัหวดัชัยนาท 

 71. นายฉัตรชยั  คุมสติ   ทองถิน่จงัหวดัตราด 

 72. นายณวัฒน  โตศักดิ์   ทองถิน่จงัหวดันครนายก 

 73. นายพทุธดาํรงค คุณารักษ  ทองถิน่จงัหวดันครปฐม 

74. นายวรเทพ  วิโรจนพันธ  ทองถิน่จงัหวดันครสวรรค 

 75. นายอภิศักดิ์  พฤกษชาต ิ  ทองถิน่จงัหวดันนทบุรี 

 76. นายจรัญ  พุมพวง   ทองถิน่จงัหวดัปทุมธาน ี

 77. นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  ทองถิน่จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 78. นายรุงโรจน  รุงรัศมี   ทองถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 79. นายสุรินทร  ธีรจามรนนัท  ทองถิน่จงัหวดัเพชรบุรี 

 80. นายทรงวฒุิ  จันทรผองศรี  ทองถิน่จงัหวดัระยอง 

 81. นายดนัย  ยอดนิล   ทองถิน่จงัหวดักําแพงเพชร 

 82. นายเอกชยั  แยมพินจิ  ทองถิน่จังหวดัเชียงราย 

 83. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย  ทองถิน่จงัหวดัเชียงใหม 

 84. นายสงกรานต ไมยวงษ   ทองถิน่จงัหวดัตาก 

 85. นายชัยเดช  ฝายนนัชยั  ทองถิน่จงัหวดันาน 

 86. นายเลือดไท  วงศใหญ  ทองถิน่จงัหวดัพะเยา 

 87. นายสมบติั  เฟองปรางค  ทองถิน่จงัหวดัพิษณุโลก 



 88. นายธวัชชยั  เลี้ยงประเสริฐ  ทองถิน่จงัหวดัพิจิตร 

 89. นายประโดม  รัชเวทย   ทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ 

 90. นายยุทธนา  สายสิงหทอง  ทองถิน่จงัหวดัแพร 

 91. นายประดิษฐ ทะยะมหา  ทองถิน่จงัหวดัแมฮองสอน 

 92. นายบุญทวี  ฉิมพลีย   ทองถิน่จงัหวดัลําปาง 

 93. นายสดดีุ  ภูมิบุตร   แทนทองถิน่จงัหวัดลําพนู 

 94. นายวนัชัย  เล็กประเสริฐ  ทองถิน่จงัหวดัสุโขทัย 

 95. นายณัชชนนท สุรัตนชัยการ  ทองถิน่จงัหวดัอุตรดิตถ 

 96. นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ ์  ทองถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ 

 97. นายเมธา  รุงฤทยัวัฒน  ทองถิน่จงัหวดัขอนแกน 

 98. นายสุชาต ิ  สบาย   ทองถิน่จงัหวดัชัยภูมิ 

 99. นายปญญา  มีธรรม   ทองถิน่จงัหวดันครพนม 

 100. นายชัยวฒัน ชื่นโกสมุ  ทองถิน่จงัหวดันครราชสีมา 

 101. นายพิชัย  ประยูรเมธา  ทองถิน่จงัหวดับุรีรัมย 

 102. นายสรรเพชร พลอยสังวาลย  ทองถิน่จงัหวดัมหาสารคาม 

 103. นายพงษเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร 

 104. นายประพัฒน หวลถนอม  ทองถิน่จงัหวดัยโสธร 

 105. นายโรจนพงษ แกนจันทน  ทองถิน่จงัหวดัรอยเอ็ด 

 106. นายผดงุศักดิ์ หาญปรีชาสวสัด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัเลย 

 107. นายภคภมูิ  บุตรโพธิ ์  ทองถิน่จงัหวดัศรีษะเกษ 

 108.นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ  ทองถิน่จงัหวดัสกลนคร 

 109. นายนรชยั  ภาควรรธนะ  ทองถิน่จงัหวดัสุรินทร 

 110. นายสวุทิย    จันทรหวร  ทองถิน่จงัหวดัหนองคาย 

 111. นายทนธรรม แกวภิรมย  ทองถิน่จงัหวดัหนองบัวลาํภู 

 112. นายวรงค  คลังเงนิ   ทองถิน่จงัหวดัอุดรธาน ี

 113. นายสมพงษ ฎาราณุท  ทองถิน่จงัหวดัอุบลราชธาน ี

 114. นายวทิยา  ใจแกว   ทองถิน่จงัหวดัอํานาจเจริญ   

 115. นายอมร  วงศวรรณ  ทองถิน่จงัหวดักระบี่ 

116. นายพิชิต  ชื่นจิตร   ทองถิน่จงัหวดัชุมพร 

117. นายสเุทพ  มลสวัสด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัตรัง 

 118. นายสาธติ  กลิ่นภักด ี  ทองถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช 



 119. นายธารนิทร พลายดวง  ทองถิน่จงัหวดันราธิวาส 

 120. นายชมุสาย  เทพลิบ   ทองถิน่จงัหวดัปตตาน ี

 121. นายราเชนทร ฤกษเกษม  ทองถิน่จงัหวดัพังงา 

 122. นายโชคชัย  คําแหง   ทองถิน่จงัหวดัพัทลุง 

 123. นายสรวชิญ ไชยสวัสด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัภูเก็ต 

 124. นายสมปราชญ จงจติ   ทองถิน่จงัหวดัยะลา 

 125. นายพิชัย  พิชญชยานนท  แทนทองถิน่จงัหวัดระนอง 

 126. นายวิญญ  สิทธิเชนทร  ทองถิน่จงัหวดัสงขลา 

 127. นายวีรวฒัน วุฒิสาร   ทองถิน่จงัหวดัสตูล 

 128. นายธีระ  อนันตเสรีวทิยา  ทองถิน่จงัหวดัสุราษฎรธาน ี

 129. นายเจริญชัย นพชาตสิถิตย  ทองถิน่จงัหวดัราชบุรี 

 130. นายนวิฒัน  ภาตะนันท  ทองถิน่จงัหวดัลพบุรี 

 131. นายชัยสทิธิ ์ อาศิระวิชัย  ทองถิน่จงัหวดัสมุทรปราการ 

 132. นายนเรศ  วงศาโรจน   ทองถิน่จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 133. นายอิศเรศ  ฐิติมานะกูล   ทองถิน่จงัหวดัสมุทรสาคร 

 134. นายไพฑรูย  สมบูรณพงศ  ทองถิน่จงัหวดัสระแกว   

 135. นายพิเชษฐ  จันทรสง  ทองถิน่จงัหวดัสระบุรี 

 136. นายสุขเกษม สําราญประภัสสร ทองถิน่จงัหวดัสิงหบุรี 

 137. นายเสฐยีรพงศ มากศิริ   ทองถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 138. นายตอลาภ เลขธรากร  ทองถิน่จงัหวดัอางทอง 

 139. นายประจักษ ทักษณา  ทองถิน่จงัหวดัอุทัยธาน ี  

ผูมารวมประชุม  
 1. น.ส. เพชรดาว   คํากลอนลือชา  นทบ.ชก.  
 2. นายสวุิชชา  เพ็งไพบลูย  นก.ชพ 
 3. นายยอด    กลิ่นเกษร  นก.ชพ.  
 4.. น.ส. นิลวรรณ บัวแยม   นทง.ปก. 
 5. นายปริญญา   กฤษณา   นก.ชพ. 
 6. นายนิพนธ  คชกาญจน  นทบ.ชก.  
 7. นายเอกพจน  แสงดาว   นสก.ชก.  
 8. น.ส. ณิชชาภัทร  ขวัญแกว  สน.บค. 
 9. นางจนัทรรัตน  อาวุธปญญากุล  นวผ.ชก. 



 10. น.ส. อรชร    ทรัพยเมลือง  สน.พร. 
 11.น.ส.พัชรพรรณ  บุญมา   นปชส.ปก. 
 12. นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน  นพบ.ปก. 
 13.น.ส.สิริกร    กังวานวรกุล  จธก.ชง. 
 14.นายภานพุงษ ประสมแกว  กจ. 
 15. นายอวยชยั   พัสดุรักษา  นสก.ชก 
 16. น.ส.นิม่นวล  มงคลวัจน   นปชส.ปก. 
 17.นายคณิต  คงชวย   นิติกร 
 18. น.ส. จฑุาพร  ละอองขวัญ  นกง.ปก. 
 19.น.ส. ฉัตรวลัย ลาภคลอยมา  นทบ.ชก. 
 20. นายสุนิต   โสภาประดิษฐ  นจท.ปก. 
 21.นายจกัรพนัธ  เพชรช ู   นจท.ปก. 
 22 น.ส.เนาวรตัน รักธรรม   นสก.ปก. 
 23.นายกิริณี  จาระนุน   นก.ชก. 
 24.นางพิไลวรรณ คําพวงเพชร   นทบ.ปก. 
 25. นายศุภลักษณ กลั่นประทุม  นทบ. 
 26. นายเสวก  แกวเมา   นักทรัพยากรบุคคล 
 27.น.ส.สรัญญา  แปะทอง  ทน.ฝ.บช. 
 28.น.ส.ปุญญตา รักษมณี   จพง.กง.บช.ธง. 
 29. นางรัชน ี  ศรีสมบัติ  จธก.ชง. 
 30. น.ส.บุรณี  แพรโรจน  นทบ. 
 31. น.ส.รมณ  มโนรส   นทบ. 
 32.นายปยะ  คังกัน   นทบ.ปก. 
 33.น.ส. ตติยา  นอยเพ็ง   นสส. 
 34. น.ส.ณัฐกานต  จันทรภู   จกง.ชง. 
 35.นายไพบูลย  ระวัง   นก.ปก. 
 36.นางวรพรรณ  ใจยิ้ม   นวช.กง.บช. 
 37.น.ส.พทัธานันท ยังตรง   นวช.กง.ธก. 
 38. นายจิราย ุ  ยอดเพชร  นวผ.ปก. 
 39.น.ส.อัจฉรา  เกษสมเกียรติ  นวผ.ชก. 
 40.น.ส.มายณีุ  เย็นใจมา  นวผ.ปก. 
 41.นายอาํนวย  ทองนุน   นจก.ธก. 



 42. นายราม   จิตรมาศ  นวผ.ธก. 
 43.น.ส.ศรีพรเพ็ญ ศรีชาติ   จธก. 
 44. นายธนนติิ  บุญปก   นสถ.ปก. 
 45. น.ส.อัญชลี  เสียงระฆงั  นกช.คพ. 
 46. นายประธาน จันทรโพธิ ์  นวช.ปก. 
 47. น.ส. สุจิตรา  ดาวเรือง  นสถ.ชก. 
 48. นายเสนอ  คํามุกชิก  หน.ฝ.สน.คท. 
 49.น.ส.มาฆสริิ  เลี่ยวปรีชา  จนท.วผ. 
 50.นางอรอุมา  การเกง   นจก.ปก. 
 51. น.ส.ศิริมา  เมี่ยงมุกข  จธก.ปง. 
 52.นายศศิน  พัฒนภิรมย  นสก.ชพ. 
 53.นายศักดา  ชูวงศสุนทร  นทบ.ชก. 
 54.นายสุรพันธ  อัศวนนท  นสก.ปก. 
 55.น.ส.กรรณิการ สาสงเคราะห  จพง.ธก. 
 56.นายสุรเดช  เปรมปรี   สน.มท. 
 57.นายธิติวัฒน  สังขทอง   นทบ.ปก. 
 58.น.ส.ศุภลักษณ มีศรีรอด  นสถ.ปก. 
 59.นายธรรมรัฐ  ใจหนกั   นทป.ชก. 

 60. วาที่ ร.ต.ชยุต พรมเทศ   หน.ฝ.ชอ. 
 61. นางกชพร  ไกยสุทธ ิ  นจท.ชก. 
 62.นายกิติศักดิ์  สุดพิมศรี  นวผ.ปก. 

      

ผูติดราชการ 
1. นางยิษฐา  แววศรี   ผอ.สบศ. สน.บค. 
2. นายสุรเกยีรติ  ฐิตะฐาน  ผอ.สกบ.   สน.บค. 

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

 4. นายรณรงค  ศิริพันธ   ทองถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 

 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 



ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                            - ไมมี -  

ระเบียบวาระที่ 2  ขอสั่งการของผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

                 - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันศกุรที่ 26 มิถุนายน  
2552 

                    มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ  (นาํเสนอโดยเอกสาร) 
                              4.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.)  
                                     

(หนวย : ลานบาท)

ไตรมาส งบประมาณ ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ เปาหมาย สูง/ตํ่ากวา

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) 148,685.162 69,443.257 46.70 46.00 0.70

3 (เม.ย. - มิ.ย.52) 148,812.498 115,780.524 77.80 70.00 7.80

4 (ก.ค. - ก.ย.52) 148,859.152 122,052.261 81.99 94.00 -12.01
 

 (ขอมูล ณ วันที่ 3 ส.ค.52) 

                                   มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.2 สรุปผลการตรวจสอบภายในรอบเดือนมิ.ย. – ก.ค.  2552  (กตภ.)                                 

                                         ผลการตรวจสอบรอบเดือน มิถนุายน  –  กรกฎาคม 2552 ไดตรวจสอบหนวยรับตรวจ               

รวมทัง้สิน้ 5 หนวย ไดแก สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิน่จงัหวดันครพนม  กาฬสนิธุ  เพชรบูรณ 
อุทัยธาน ีและชัยนาท ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี้ 

1. ดานการเงนิ 
  - ไมไดนาํดอกเบี้ยเงนิทดรองราชการสงเปนรายไดแผนดนิ จาํนวน 3 แหง 

2. ดานการรบัเงนิ 
- ไมไดบันทึกขอมูลการรับเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS  จํานวน 1 แหง 



3. ดานการจายเงิน 
-  

4. ดานการบญัชีและทะเบยีน 
   (1) จัดทําบัญชีไมเปนปจจุบัน ตามระบบบญัชีเกณฑคงคาง จาํนวน 2 แหง 
                            (2) ไมไดจัดทําสมุดเงินฝากคลัง จํานวน 1 แหง  
      (3) ไมไดจัดทาํทะเบียนคมุหลักฐานขอเบิกเงนิ จํานวน 2 แหง   

(4) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการรับเช็คจากบุคคลภายนอก จํานวน 1 แหง 

5. ดานการบริหารพสัดุและทรัพยสิน 
         (1) จัดทําทะเบียนคุมวัสดุและใบเบิกวัสดุไมครบถวน จํานวน 1 แหง   

         (2) กําหนดรหัสที่ตัวครุภัณฑไมครบถวน  จํานวน 1 แหง  
          (3) ไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีพัสดุชํารุด จํานวน 1 แหง  
       (4) จัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และบันทกึการใชรถสวนกลาง (แบบ 4)    
                           ไมครบถวน จาํนวน 4 แหง  

6. ดานการควบคุมภายใน 
(1) คําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบไมเปนปจจบัุน จาํนวน 1 แหง  
(2) ไมไดจัดทําการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ จาํนวน 1 แหง 
      และจัดทาํการประเมนิระบบการควบคุมภายไมครบถวน จาํนวน 1 แหง  

(3) จัดทําคําสัง่เจาหนาที่ผูมสิีทธิถือบัตรกาํหนดสิทธกิารใช (GFMIS Smart Card) รหัส 

      ผูใชงาน (user name) และรหัสผาน (password) ไมเปนปจจุบัน จาํนวน 1 แหง 
ผลการตรวจสอบดําเนินงาน จาํนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการสนับสนนุแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมการกอสรางระบบกาํจัด 

ขยะมูลฝอย  ไดตรวจสอบแลว จาํนวน 2 แหง  
                               - โครงการกอสรางระบบกาํจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงกระบี ่วงเงนิตามสญัญา99,950,000 บาท 

ดําเนนิการกอสรางเสร็จแลว  
        ปญหาอุปสรรค  จะมีปริมาณขยะเพิม่ในชวงเทศกาลทองเที่ยว และในชวงฤดูฝนจะตองกองขยะ

ทิ้งไว เพื่อรอการคัดแยกขยะตองใชเวลานาน ทาํใหเกิดกลิน่เหมน็ และอาจมีเชื้อโรคแพรไปในอากาศได มีผลกระทบ

ตอประชาชนในพืน้ที่บริเวณใกลเคยีง  

        2. โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจสําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย   (คาสิง่กอสรางที่มีราคา 
ตอหนวยต่าํกวา 10 ลานบาท) ไดออกตรวจสอบ  2  จงัหวัด  ไดแก นครพนม จาํนวน 2 แหง  และกาฬสนิธุ   
จํานวน 1 แหง  กอสรางเสร็จแลว  1 แหง อยูระหวางการกอสราง  2  แหง  

                                         มติที่ประชมุ  รับทราบ 



                                   4.3 สรุปผลการดําเนนิงานตรวจสอบการปฏิบตังิานดานการเงิน  

การบัญชี  การพัสดุและ 
 การควบคุมภายใน  อปท.  ระหวางเดือนก.ค. – ส.ค.  2552  (ตบ.)  
                                          งานการตรวจสอบ   
                                        ปงบประมาณ 2552  จัดทําแผนการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ไดรับอนุมัติแผนการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทย จํานวน  56  จงัหวัด  อปท. 600  หนวย 
 ผลดําเนินงาน 
                    (1)  ตบ. ไดตรวจสอบการคลัง อปท. ต้ังแตเดือนพฤศจกิายน 2551 – กรกฎาคม 2552  จํานวน  

32 จังหวัด  จาํนวน 422  หนวย  ไดแก   อบจ. 9  หนวย  เทศบาล 103 หนวย  และ อบต. 310 หนวย                  

พบขอบกพรองโดยสรุป ดังนี ้
   (1.1) เงินขาดบัญชี  2  หนวย                        เปนเงนิ         202,400  บาท 
                (1.2) เบิกจายเงนิไมเปนไปตามระเบียบฯ อปท.ไดรับความเสียหาย 
                                                                                           เปนเงิน         4,592,661  บาท 
                (1.3) ดําเนนิการดานพัสดุไมเปนไปตามระเบียบ อปท. ไดรับความเสยีหาย 
                                                                                           เปนเงิน             56,810  บาท  
                (1.4) เรงรัดใหจัดเก็บรายไดคางชําระ                 เปนเงนิ             12,875,246..50  บาท  

                (2)  ขอบกพรองที่ ตบ. ตรวจพบ จากการตรวจสอบการคลัง อปท. สรุปในสาระสําคญั ดังนี ้
                      (1) การจายขาดเงนิสะสม  ไมเปนไปตามระเบียบฯ  เชน 
                     - จายขาดเงนิสะสมโดยไมใชอํานาจหนาที่ หรือไมใชเปนกิจการที่เพิ่มพูนรายไดของ อปท. 
หรือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน 
                     - จายขาดเงนิสะสมโดยไมมโีครงการกาํหนดไวในแผนพฒันา อปท. 
                      (2) จายเงนิอดุหนนุใหกบัหนวยงานภายนอก  โดยไมเปนไปตามที่หนังสือส่ังการกาํหนด เชน 
                     - จายเงนิอุดหนุนใหกับหนวยงานภายนอก ในโครงการที่ อปท. สามารถดําเนนิการเองได 
                     - จายเงนิอุดหนุนใหกับหนวยงานที่มีงบประมาณตนสงักัดจัดสรรมาใหแลว 
                     - จายเงนิอุดหนุนใหกับหนวยงานภายนอก โดยไมใชโครงการทีเ่ปนอาํนาจหนาที ่
                     - ไมติดตามผลการใชจายเงนิ และโครงการที่ขอรับเงินอดุหนนุ 
                (3) เบิกจายเงินโดยไมมีกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการกําหนด เชน 
                     - ซื้อกระเชาของขวัญปใหม แจกบุคคลภายนอก 
                     - ซื้อเสื้อแจกผูเขาประชุม สัมมนา 
                     - แจกเงนิสดเปนทนุการศึกษา โดยไมมีการประชาคม 
                     - จายเงนิคาชวยทาํศพใหกบัประชาชนในเขต อปท. 
                     - จายเงนิงบประมาณเปนคาทอดกฐนิ 



                (4) เบิกจายเงินโดยไมมีกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการกําหนด เชน 
                     - จายเงนิคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)  ประจําป 2552  โดยทีย่ังไมไดปดบัญชี                       
                       และจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  
                     - ออกคําสั่งเลือ่นขั้นเงินเดือน (งวด 2) ปงบประมาณ 2551  ต้ังแตยังไมส้ินปงบประมาณ 

          
                งานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
                สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดี โดยให อปท.วิเคราะห                   

คนหาความเสีย่งเฝาระวงั และบริหารความเสี่ยงตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย        การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544       

 

             ผลดาํเนินงาน   
1.  ขอมูล ณ  วันที่ 30 ธนัวาคม 2551  อปท. จํานวน 2,548 แหง ประกอบดวย   

- อบจ.        75    แหง 

- เทศบาล  1,161  แหง 

- อบต.      1,312  แหง 
มีระบบการควบคุมภายใน ผานเกณฑมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ฯ แลว 
                     2.  ในปงบประมาณ 2552  กําลังดาํเนนิการให อปท. จาํนวน 3,000 แหง แยกเปน  
ทต. 201 แหง อบต. 2,799 แหง มีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน                   

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ในป 2553  จะดําเนนิการกับ อปท. จาํนวน 2,303  แหง             

ครบจํานวน อปท. 7,851  แหง คาดหวังมุงเปาประสงคให อปท.นํามาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ 

คตง. ไปปฏิบัติเพื่อบริหาร            ความเสี่ยงในภารกิจหนาที ่เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการทุจริต  

            ซึง่ตั้งแตปงบประมาณ 2552  เปนตนไป หนาที่การตรวจสอบรายงานการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ อปท. จะเปนหนาที่ของทองถิ่นจังหวัด ในฐานะผูวาราชการจังหวัด 

และทองถิน่อาํเภอในฐานะนายอาํเภอ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ฯ 

       
             งานติดตามผลการตรวจสอบ   
             การติดตามผลการดําเนนิการตรวจสอบ กรณ ีอปท. มีการทจุริตหรือผิดปกติทางดานการเงินและ

ประสานงานกบั สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย

ดําเนนิการทางวนิัย ทางแพง และทางอาญา ลงโทษผูกระทําผิดและผูเกี่ยวของโดยเร็ว  

 
                ผลดําเนินงาน  



               เร่ืองที่อยูระหวางการติดตามผลการดําเนินการ ปงบประมาณ 2551 จํานวน 570 เร่ือง รับเขาใหม

ปงบประมาณ 2552 จํานวน 36 เร่ือง รวมทั้งสิน้ 606 เร่ือง แยกเปน     

          
                                         -  องคการบริหารสวนจงัหวดั   จํานวน    33 เร่ือง 
        -   เทศบาลนคร     จํานวน    21   เร่ือง 
          -   เทศบาลเมอืง   จํานวน    55   เร่ือง 

 -   เทศบาลตาํบล                จํานวน  138  เร่ือง 
                             -   องคการบรหิารสวนตําบล    จํานวน   359   เร่ือง   

                                รวมทัง้สิ้น      606   เร่ือง 

เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางวนิัย    จาํนวน  497   เร่ือง 
เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางแพง     จาํนวน  450   เร่ือง 
เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางอาญา    จํานวน  536   เร่ือง 

คิดเปนมูลคาความเสยีหายทั้งสิน้  553,674,717.95  บาท 
ไดรับการชดใชแลว     21,467,193.28  บาท 
คงเหลือยอดเงินที่ตองติดตามคืน                     532,207,524.67  บาท 

มติที่ประชุม      รับทราบ และขอใหทองถิ่นจงัหวัดชวยติดตามดําเนนิการทางวนิัย แพง 

อาญา และ ติดตามเรงรัด อปท.      เพื่อนาํสงคืนคลงั จาํนวน 532,207,524.67 บาท สงคืนคลังดวย 

                           4.4 การดําเนินงานการสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยกระบวนการแผนชุมชน  

(สน.สส.) 
     กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ มีหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 1015          

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2552 ถึงผูวาราชการจังหวัดทกุจงัหวัด เพื่อแจงแนวทางการดาํเนนิงานใหองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ทราบแนวทางการดาํเนนิงานการจัดทําแผนชุมชน ดังนี ้
     1) แจงเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ทุกแหง สงเสริมสนับสนนุใหมกีารจัดทําแผน

ชุมชน     ใหครบทุกหมูบาน/ชุมชน  กรณทีี่หมูบาน/ชมุชน มกีารจัดทาํแผนชุมชนไวกอนแลวในปงบประมาณ 

2551         ใหดําเนนิการเพือ่ใหมีการทบทวนปรับปรุงแผนดวยกระบวนการประชาคม  

       2) แจงองคการบริหารสวนจังหวัด ใหการสนับสนุนความรูดานกระบวนการแผนชุมชน                     

โดยพิจารณาจัดหรือสนับสนุนการจัดการอบรมความรูเกี่ยวกบัแผนชมุชนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

คณะกรรมการชุมชน และผูนําชุมชน เพื่อใหผูนาํการพฒันาเปนกําลงัสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับ

หมูบาน/ชุมชน ซึง่จะสงผลตอการพัฒนาจังหวัดโดยรวม 

        3) มอบใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัด/อําเภอ ทําหนาที่เปนกลไกการ

เชื่อมประสานภาคีการพัฒนาและสนับสนนุการดําเนนิการตามขอ 1 และ 2 โดยกําหนดเปาหมายในการ



ดําเนนิงาน สําหรับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ใหมีการจัดทําแผนชมุชนไมนอยกวารอยละ 50 ของชุมชน   

ในเขตเทศบาล  เทศบาลตําบล แหงละอยางนอย 1 หมูบาน หรือ 1 ชมุชน  
                                 4)  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัด จัดสงสาํเนาแผนชุมชน จังหวัดละ 

1 หมูบาน/ชุมชน 
        5)  ใหสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิน่จงัหวดั รายงานผลการดําเนินงาน ภายใน

วันที่ 20 ของทกุเดือน คร้ังแรกวันที ่20 มิถนุายน และรายงานครั้งสุดทายภายในวนัศกุรที่ 18 กนัยายน 2552            

                    6) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มหีนงัสือ ที ่มท 0891.4/ว 1519 ลงวนัที ่3 สิงหาคม 

2552 เร่ือง การติดตามผลการจัดทําแผนชมุชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล ถึงผูวา

ราชการจงัหวดัทุกจังหวัด เพื่อกําชบัใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดั ใหความสําคัญละเรงรัด

ติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลอยางใกลชิด และขอความรวมมือเทศบาลใหความสาํคัญในการ

ดําเนนิงาน 
                     7) ปจจุบันมีจังหวัดที่รายงานผลการดําเนินงานแลว 19 จงัหวัด ไดแก จงัหวัด

ขอนแกน  จนัทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชยัภูมิ  เชยีงราย  นครราชสีมา  นครสวรรค  พิจิตร  ยะลา  ลพบุรี  เลย                    

ศรีสะเกษ  สมทุรปราการ  สิงหบุรี  สุโขทยั  สุพรรณบุรี  สุราษฎรธาน ี และอํานาจเจริญ   

                                    มติที่ประชุม รับทราบ      

                                 4.5 การดําเนนิการของศูนยบริการขอมลูขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
                                      

ตามที ่สถ. ไดจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. ณ อาคาร 5 ชัน้ 1 และไดแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารขอมูลขาวสาร สถ. ตามคําสัง่ สถ. ที่ 67/2551 ลงวนัที ่31 ม.ค. 2551 โดย อสถ. ไดโปรดเห็นชอบใหการ

ประชุมผูบริหาร สถ. เปนการประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในคราวเดียวกัน 

ศูนยบริการขอมูลขาวสารจงึขอเรียนผลการดําเนนิงานของศูนยฯ ต้ังแตวนัที ่  1 ต.ค. 2551 – 10 

ส.ค. 2552 ซึ่งเปนผลการดําเนินการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ สถ. ประจําป 2552  ตามรายละเอยีด ดังนี้  
คําอธิบาย ความสาํเร็จของการดําเนนิการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่จะดําเนนิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่ 28 ธนัวาคม 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัการประกวด

ราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ รวมทัง้การใหบริการ

ขอมูลขาวสารตางๆแกประชาชนดวยความรวดเรว็ ซึง่พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนนิงานตาม

เปาหมายที่กาํหนดไวในแตละระดับ 
                     ขั้นตอนที่ 1       

ดําเนนิการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
 จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสาํหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให



ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และต้ังอยูในบริเวณที่ประชาชนเขาไปใชบริการไดงาย 

 มีเจาหนาทีรั่บผิดชอบประจําศูนยขอมลูขาวสาร ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการขอมูล    

ขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 
 มีปายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับการให

บริการขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงายและมองเหน็ไดชัดเจน 
ขั้นตอนที่ 2   
จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี ้

 ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ มขีอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) - (8)  ครบถวน เปน 

ปจจุบัน และเก็บไวเผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 จัดทาํดัชนขีอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลอยางชัดเจนและสามารถสบืคนได

สะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 3   
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ โดยมีการดําเนนิการ ดังนี ้

 มอบหมายใหมีผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏบัิติตามกฎหมายขอมูล       

ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 
                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  รายงานใหผู

บริหารของราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
  มีการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2547 ในการใหบริการขอมูลขาวสาร

แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยเรื่องที่สามารถตอบสนองหรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนด รอย

ละ 100 โดยไมมีเร่ืองรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 มีการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ที่ส่ังตามมาตรา 32 โดยเครงครัด (ถามี) 

ขั้นตอนที่ 4  
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการและ

ประชาชนทราบ ดังนี้ 
 จัดอบรมใหความรู เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขอมูล 

ขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวน

ราชการอยางทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนเจาหนาที่ในสวนราชการนั้น และไมตํ่ากวาครั้งละ  

3 ชั่วโมง 

เดือนสิงหาคม 



  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตางๆ อยางนอย 5  ชองทาง โดย  

2 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส และบอรดประชาสัมพันธ 
 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทาง  

ตางๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชน (ถามี) มาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผย

หรือใหบริการขอมูลขาวสาร 
ขั้นตอนที่ 5    

 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคา ที่หวัหนาสวนราชการลงนาม

แลวบนเว็บไซตของสวนราชการโดยเร็ว 
 จัดทาํสรุปผลการจัดซื้อจดัจางเปนรายเดือน โดยแยกประเภทเปนหมวดหมูใหชัดเจน และ

เผยแพรบนเวบ็ไซตของสวนราชการ โดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :                             

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

1 - จัดสถานที่ / จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตาม ม.9 ในการ 
   เขาตรวจสอบไดงายที่ อาคาร 5 ช้ัน 1 หองสารบรรณ  
- จัดทําปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ที่มองเห็นไดงาย จํานวน 2 แหง คือ 
   1. บริเวณรัว้ดานหนาทางเขา สถ. ใกลกับปายรถเมล 
   2. บริเวณอาคาร 5 ช้ัน 1 หองสารบรรณ  

 
                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

2 รวบรวมขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) - (8)  ครบถวน เปนปจจุบัน และเก็บไว

เผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ดังนี ้

1. สน.พร. สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 3 รายการ 
2. สน.กร. สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 3 รายการ 

3. ตบ.สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 3 รายการ 

    3.1 งบประมาณการอาํนวยการฯ 

    3.2 โครงการตรวจนิเทศงาน 

    3.3 โครงการฝกอบรมฯ ทองถ่ินอําเภอ และกลุมงานการเงิน 
4. สน.พส. สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 3 รายการ 
5. นตภ.สงเอกสารเผยแพรความรูเกีย่วกับการควบคุมภายใน จํานวน 2 ฉบับ 

เดือนสิงหาคม 



6. สน.คท.สงขอมูลตามมาตรา 9  ตามภารกิจ จํานวน 3 รายการ 
7. กจ.สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 2 รายการ 
8. ก.พ.ร.สถ. สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จาํนวน 5 รายการ 

3            กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ขอมูลขาวสารกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ที่ 67/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 
          รายงานสถิติผูมาขอรับบริการศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ตั้งแตวนัที ่1 ต.ค.2551- 10 สิงหาคม 2552) มีจํานวน 12 ราย 

4         1. จัดอบรมใหความรูและพัฒนาความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารแก
บุคลากรในสังกัด โดยแยกเปน 2 กลุม คือ 
            1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   จัดอบรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2552  ณ หองประชมุ 5501 สถ. จํานวน 100 ราย  และสรุป
ภาพถายการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
            1.2 บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานกังานทองถ่ินจงัหวัด และสํานักงานทองถ่ิน
อําเภอ โดยบรรจุความรูเกีย่วกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใน
หลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดดําเนนิการ 
        2. ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการแลว  
4 ชองทาง ดังนี้ 
             2.1 ทางเว็บไซต www.thailocaladmin.go.th โดยแจงสถานที่ตัง้ของ
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร กฎหมาย ระเบียบ ขาวการจัดซื้อจัดจาง สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจางรายเดือน ของ สถ. และมีสถิติผูเขาชมเว็บไซต 

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

              2.2 จัดทําแผนพับสาระนารูเกีย่วกบัการบริการขอมูลขาวสาร สถ. เพื่อแจกจาย   
             2.3 ลงหนังสือพิมพมติชน ฉบับวนัที่ 20 พฤษภาคม 2552  
             2.4 เผยแพรทางสถานีวิทยุ มิราเคิล ออฟ ไลฟ เครือขายวิทยุศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี
             2.5 เอกสารเผยแพร “ความคิดสรางสรรคทางบวก”  
         3. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมลูขาวสารของ
ราชการผานทางเว็บบอรด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และกลองรับฟงความ
คิดเห็น  

5           ประสาน กค.นําขอมลูเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่

เดือนสิงหาคม 



หัวหนาสวนราชการลงนามแลว ลงเว็บไซต www.thailocaladmin.go.th ขอมูลขาวสาร 
“ขาวการจัดซือ้จัดจาง” ซ่ึงจะไดปรับปรุงขอมูลดังกลาวทุกครั้งที่ไดมกีารประกาศ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคา การสรุปขอมูลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน ถึง
เดือนมกราคม 2552   

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลฯ 3 5 5 0.15 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ               
               นอกจากที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนขางตนแลว ยังไดดําเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้ 
                1. จัดใหมีปายแสดงสถานที่ต้ังและติดตอขอรับขอมูลขาวสาร โดยติดตั้งที่ริมร้ัวขางทางเขาดานหนา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                2. ทําความเขาใจกับผูที่ปฏิบัติงานในศูนยขอมูลขาวสารโดยไดรับความรวมมืออยางดี 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  ผูบริหารสวนราชการ และทุกสํานัก/กอง ใหความสําคัญเปน

อยางดีโดยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ 

คณะกรรมการดังกลาวไดประชุมกันในวันที่ 8 เมษายน 2551 รวมทั้งไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขอมูล

ข า ว ส า ร ข อ ง 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อศึกษาแนวทาง และดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีภารกิจกวาง 
และสวนใหญเปนการขอความรวมมือแตละกระทรวง กรม ซึ่งบางขอมูลมีจํานวนมาก และสถานที่จัดตั้ง

ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. มีขนาดเล็ก ไมเพียงพอตอการจัดเก็บเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของไวไดหมด  

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการจัดตั้งศูนยบริการ

ขอมูลขาวสารยอย แบงเปน สํานัก/กอง/สวน และทองถิ่นจังหวัด รวมจัดเจาหนาที่บริการขอมูลขาวสารของแต

ละสํานัก/กอง/สวน และทองถิ่นจังหวัด เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

เดือนสิงหาคม 



 
                                  มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่5 เรื่องอื่นๆ 

                           - ไมมี -                   

เลิกประชุมเวลา  16.00  น.                 
                                                                                                                         นายกิติศักดิ์  สุดพิมศรี 

                                                                                                                      นวผ. ปฏิบัติการ 

                                                                                                                           ผูจดรายงานการประชุม 

                                                                                                            
                                                                                                                       นายสิธิชัย  จินดาหลวง 

                                                                                                                            ล.สถ. 
                                                                                                                         ผูตรวจรายงานการประชุม                   

                   

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ 5       เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 

 
  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) จํานวน 7 เร่ือง  ดังนี้ 

 
5.1 สรุปขอส่ังการจากการประชุม มท. คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 18 ก.ย.  2552 และครั้งที่ 9/2552  เมื่อวันที่ 8 ต.ค.   
      2552  (สน.พส.) 

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
 5.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจํา  2552 (สน.พส.) 

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

............................................................................................................................................................             
 
 5.3 สรุปภาพรวมความกาวหนาของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   (สน.พส.)  
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ระเบียบวาระที่ 5.1       สรุปขอสั่งการจากการประชุม มท. คร้ังท่ี 8/2552  และครั้งท่ี 9/2552 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5.2       รายงานผลการเบกิจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.)  
 
 
 
ความเปนมา 
 1. สถ. ไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 136,126,263,700 บาท และงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําป พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,552,673,000 บาท รวมเปนเงิน 
148,678,936,700 บาท 

 2. สถ. ไดรับโอนงบประมาณระหวางป พ.ศ. 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     ขั้น
พื้นฐาน และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 7 คร้ัง รวมเปนเงิน 182,684,973 บาท รายการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร 

 3.  สถ .  ได รับงบประมาณรายจายประจําป  พ .ศ .  2552 รวมทั้ งสิ้น  (ขอ  1.+ ขอ  2.)  จํานวน 
148,861,621,673 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
  - งบดําเนินงาน สถ.       1,541,843,700 บาท 
  - งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป)    116,652,454,400 บาท 
  - งบเงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)     30,667,323,573 บาท 

 4. 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 
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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) 148,685.162 69,443.257 46.70 46.00 0.70

3 (เม.ย. - มิ.ย.52) 148,812.498 115,780.524 77.80 70.00 7.80

4 (ก.ค. - ก.ย.52) 148,861.622 129,366.652 86.90 94.00 -7.10
 

* หมายเหตุ  ไตรมาสที่ 1 ยังไมรวมงบประมาณรายจายเพิ่มเติม กับงบประมาณที่ไดรับโอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไตรมาสที่ 2-4 ยังไมรวมงบประมาณที่ไดรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ขอมูล ณ วันที่ 5 ต.ค.52) 
 

 



ระเบียบวาระที่ 5.3      สรุปภาพรวมความกาวหนาของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553    
                                     (สน.พส.)  
 
1.  ความเปนมา 
  คณะรัฐมนตรไีดนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2552  ตอสภาผูแทนราษฎร  และสภาผูแทนราษฎรไดใหความเหน็ชอบผานวาระที่ 2 และ 3  ไปเมื่อวันที่  3 - 6 
กันยายน  2551  ที่ผานมา  และจะนําเขาสูการพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่  16  กนัยายน  2551  ตอไป 

2.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา(ความคบืหนา) 
  สําหรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลวไดรับงบประมาณรายจาย  จํานวน
ทั้งสิ้น  136,126.26   ลานบาท  เพิ่มขึ้น จากป  2551 จํานวน  3,582.65 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ  2.70)  จําแนกตามงบรายจายดังนี ้
  1.  งบบุคลากร    จํานวน   890.15  ลานบาท 
  2.  งบดําเนินงาน  จํานวน 618.84  ลานบาท 
  3.  งบลงทุน  จํานวน    27.00 ลานบาท 
  4.  งบเงินอุดหนุน จํานวน      134,584.42 ลานบาท 
       -  เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน      104,099.78 ลานบาท 
       -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน        30,484.64 ลานบาท                             
                            5.  งบรายจายอื่น จํานวน      5.85 ลานบาท 
3.  งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  โดยสํานกัพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน
(นโยบายและแผน)  จะดําเนนิการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของกรม เพื่อพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ  แนวทางการจัดสรร  การปฏิบัติและวงเงินงบประมาณ  ในสวนงบอํานวยการกรม  ใหแก  สํานกั/
กอง  สํานักงานทองถ่ินจังหวัด  และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ  ในชวงระหวางวนัที่  22 -  26  กันยายน  2551   
  สําหรับเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองใหคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักเกณฑการจัดสรร(เงินอดุหนุน
ทั่วไป)  เปนทีเ่รียบรอยกอนแลวกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงจะเริ่มโอนจัดสรรเงินงบประมาณใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

4.  การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
  ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัด  และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ  สํารวจขอมูล  ที่มีความจําเปน  
หรือไดรับความเสียหายจากภัยพิบตัิตางๆ  ของอาคารสํานักงาน ครุภณัฑ และมีความประสงคจะขอรับ
งบประมาณเพือ่เปนคาปรับปรุงสํานักงาน  ขอใหจัดสงขอมูลโครงการ  ประมาณการ  และรูปแบบรายการ  
ใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเพื่อจะไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตอไป 
  นําเสนอเพื่อทราบ 



ระเบียบวาระที่ 5.4      สรุปผลการดําเนนิงานตรวจสอบการปฏิบตัิงานดานการเงนิ การบัญชี การพสัดุ   
                                     และการควบคุมภายใน อปท. เดือน ก.ย.  2552 (ตบ.) 

1. ความเปนมา  
กองตรวจสอบระบบการเงนิบัญชีทองถ่ิน  มีบทบาทภารกิจที่สําคัญในการวางระบบ                  

ตรวจสอบและวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการเงิน  การบญัชี  การคลัง  การงบประมาณ                             
และการพัสดุ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความเขมแข็ง และมีศักยภาพ ในการใหบริการสาธารณะ                
ตามภารกิจหนาที่ที่ราชการกําหนด และติดตามผลดําเนินและประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของ กรณีองคกร                  
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการทุจริตหรือผิดปกติเกีย่วกับการเงิน โดยแยกภารกจิงานออกเปน ดังนี ้

1.1  งานการตรวจสอบ  
1.2  งานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
1.3  งานติดตามผลการตรวจสอบ 

2.  ผลการดําเนินการ 
     2.1  งานการตรวจสอบ   
          ปงบประมาณ 2552  จดัทําแผนการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดรับอนุมัติแผน                
การตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทย จํานวน  56  จังหวัด  อปท. 600  หนวย 
 ผลดําเนินงาน 
          (1)  ตบ. ไดตรวจสอบการคลัง อปท.  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 – กันยายน 2552  จํานวน                   
56 จังหวดั  จํานวน 657  หนวย  ไดแก   อบจ. 14  หนวย  เทศบาล 131 หนวย  และ อบต. 512 หนวย 
และจัดทํารายงานการตรวจเสร็จแลว  33  จังหวดั  พบขอบกพรองโดยสรุป ดังนี ้
     (1.1) เงินขาดบัญชี  2  หนวย     เปนเงิน  202,400.00  บาท 
                 (1.2) เบิกจายเงินไมเปนไปตามระเบยีบฯ อปท.ไดรับความเสียหาย 
                                                                                                 เปนเงิน       21,194,031.00  บาท 
                 (1.3) ดําเนนิการดานพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบ อปท. ไดรับความเสียหาย 
                                                                                                             เปนเงิน             56,810.00  บาท  
                 (1.4) เรงรัดใหจัดเก็บรายไดคางชําระ                                 เปนเงิน       26,851,862.36  บาท  

          (2)  ขอบกพรองที่ ตบ. ตรวจพบ จากการตรวจสอบการคลัง อปท. สรุปในสาระสําคัญ ดังนี้ 
                (1) การจายขาดเงนิสะสม  ไมเปนไปตามระเบยีบฯ  เชน 
                     - จายขาดเงนิสะสมโดยไมใชอํานาจหนาที่ หรือไมใชเปนกิจการที่เพิ่มพนูรายไดของ อปท. 
หรือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน 
                     - จายขาดเงนิสะสมโดยไมมีโครงการกําหนดไวในแผนพฒันา อปท. 
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                (2) จายเงินอดุหนนุใหกับหนวยงานภายนอก  โดยไมเปนไปตามที่หนังสือส่ังการกําหนด เชน 
                     - จายเงินอดุหนนุใหกับหนวยงานภายนอก ในโครงการที่ อปท. สามารถดําเนินการเองได 
                     - จายเงินอดุหนนุใหกับหนวยงานที่มีงบประมาณตนสังกดัจัดสรรมาใหแลว 
                     - จายเงินอดุหนนุใหกับหนวยงานภายนอก โดยไมเปนอํานาจหนาที ่
                     - ไมติดตามผลการใชจายเงิน และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 
                (3) เบิกจายเงินโดยไมมีกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือส่ังการกําหนด เชน 
                     - ซ้ือกระเชาของขวัญปใหม แจกบุคคลภายนอก 
                     - ซ้ือเสื้อแจกผูเขาประชุม สัมมนา 
                     - แจกเงนิสดเปนทุนการศึกษา โดยไมมีการประชาคม 
                     - จายเงินคาชวยทําศพใหกับประชาชนในเขต อปท. 
                     - จายเงินงบประมาณเปนคาทอดกฐิน 
                (4) เบิกจายเงินโดยไมมีกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือส่ังการกําหนด เชน 
                     - จายเงินคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษ (โบนสั)  ประจําป 2552  โดยที่ยังไมไดปดบัญช ี                      
                       และจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  
                     - ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (งวด 2) ปงบประมาณ 2551  ตั้งแตยังไมส้ินปงบประมาณ 
          
       2.2  งานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
              สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการบริหารจัดการทีด่ี โดยให อปท.วิเคราะหคนหาความ
เสี่ยงเฝาระวังและบริหารความเสี่ยงตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544       

             ผลดําเนินงาน   
1.  ขอมูล ณ  วนัที่ 30 ธันวาคม 2551  อปท. จํานวน 2,548 แหง ประกอบดวย   

- อบจ.        75    แหง 
- เทศบาล  1,161  แหง 
- อบต.      1,312  แหง 

มีระบบการควบคุมภายใน ผานเกณฑมาตรฐานตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ฯ แลว 
             2.  ในปงบประมาณ 2552  กําลังดําเนินการให อปท. จํานวน 3,000 แหง แยกเปน  
ทต. 201 แหง อบต. 2,799 แหง มีการจดัวางระบบควบคมุภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ  
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ในป 2553  จะดําเนินการกับ อปท. จํานวน 2,303  แหง  ครบจํานวน อปท. 
7,851  แหง คาดหวังมุงเปาประสงคให อปท.นํามาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ไปปฏิบัติเพื่อ
บริหารความเสี่ยงในภารกิจหนาที่ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกนัการทุจริต  
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  ซ่ึงตั้งแตปงบประมาณ 2552  เปนตนไป หนาที่การตรวจสอบรายงานการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ อปท. จะเปนหนาที่ของทองถ่ินจังหวดั ในฐานะผูวาราชการจังหวัด 
และทองถ่ินอําเภอในฐานะนายอําเภอ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ ฯ 
       
        2.3  งานติดตามผลการตรวจสอบ   
             การติดตามผลการดําเนินการตรวจสอบ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมกีารทุจริตหรือผิดปกต ิ
ทางดานการเงนิและประสานงานกับ สํานกังานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี และ 
กระทรวงมหาดไทยดาํเนินการทางวินัย ทางแพง และทางอาญา ลงโทษผูกระทําผิดและผูเกี่ยวของโดยเร็ว  
                ผลดําเนินงาน  
             เร่ืองที่อยูระหวางการติดตามผลการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 608 เร่ือง แยกเปน   
                -  องคการบริหารสวนจังหวดั    จํานวน    34 เร่ือง 
        -   เทศบาลนคร      จํานวน    20   เร่ือง 
          -   เทศบาลเมือง     จํานวน    57   เร่ือง 

 -   เทศบาลตําบล                 จํานวน  136  เร่ือง 
                              -   องคการบริหารสวนตําบล     จํานวน   361   เร่ือง   

                                รวมทั้งสิ้น      608   เร่ือง 

เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางวินยั  จํานวน   503   เร่ือง 
เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางแพง   จํานวน   455   เร่ือง 
เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางอาญา จํานวน   540   เร่ือง 
คิดเปนมูลคาความเสียหายทัง้สิ้น              582,846,521.24  บาท 
ไดรับการชดใชแลว    21,648,759.31  บาท 
คงเหลือยอดเงนิที่ตองติดตามคืน                     561,197,761.93  บาท 

ขอความรวมมือ  
ขอใหทองถ่ินจังหวดัชวยติดตามดําเนินการทางวินัย แพง อาญา และ ตดิตามเรงรัด อปท.      

เพื่อนําสงคืนคลัง จํานวน 561,197,761.93  บาท สงคืนคลังดวย 
 

3. ขอเสนอ      
       เพื่อโปรดทราบ  

 



ระเบียบวาระที่ 5.5       สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจําป 2552  (กตภ.) 
 
 
1. ความเปนมา 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  ของกลุมตรวจสอบภายใน โดยกําหนดหนวยรับตรวจทั้งสิ้น  46  หนวย ประกอบดวย หนวยงาน
สวนกลาง (สํานัก/กอง) จํานวน 16 หนวย และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 30 จงัหวัด  ซ่ึงได
กําหนดเรื่องทีต่รวจสอบ 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 และโครงการ 
เงินอดุหนนุเฉพาะกจิสําหรับการจัดการศกึษาปฐมวยั (คาสิ่งกอสรางที่มรีาคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท) 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
 2.1 การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และตรวจติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงานสวนกลาง และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  
       กลุมตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานดานการตรวจสอบหนวยงานสวนกลางในสังกัด สถ.รวม 16 
หนวยงาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 30 จังหวัด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดมีการ
ออกตรวจสอบครบตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2552 โดยมีผลการตรวจสอบพอสรุปไดดังนี้ 
       1) การตรวจสอบดานการบริหารงบประมาณ พัสดุ และตรวจติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในหนวยงานในสวนกลาง ไดแก สํานัก/กองตาง ๆ รวม 16 หนวยงาน มีขอบกพรอง 
            - ดานการเงิน และบัญชี จํานวน 1 หนวย  
     - ดานงบประมาณ จํานวน 6 หนวย 
            - ดานการเบิกจายเงิน จํานวน 1 หนวย 
            - ดานพัสดุ และทรัพยสิน จํานวน 6 หนวย 
            - ดานการควบคุมภายใน จํานวน 4 หนวย 
            - คํารับรองการปฏิบัติราชการ สถ. จํานวน 2 หนวย 
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        2) การตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสดุ และการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย(Financial & 
Compliance Audit) และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สถจ. รวม 30 จังหวัด   มีขอบกพรอง พอสรุปได
ดังนี้ 
            - ดานการเงิน จํานวน 19 หนวย 
             - ดานการรับเงิน จํานวน 4 หนวย 
            - ดานการเบิกจายเงิน จํานวน 14 หนวย 
            - ดานบัญชีและทะเบียน จํานวน 20 หนวย 
            - ดานพัสดุ และทรัพยสิน จํานวน 20 หนวย 
            - ดานการควบคุมภายใน จํานวน  15 หนวย 
 2.2 การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) รวม 2 โครงการ คือ 

1) โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมการกอสรางระบบกําจัด 
ขยะมูลฝอย  ไดตรวจสอบครบแลว จาํนวน 5 แหง ประกอบดวย อบจ.เชยีงใหม จ.เชยีงใหม ทม.พิบูลมังสาหาร  
จ.อุบลราชธานี ทม.กระบี่ จ.กระบี่ ทม.นครนายก จ.นครนายก และ ทม.กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 
         ผลการดาํเนินการ 
         - การกอสรางดําเนนิการแลวเสรจ็ และเบกิจายครบถวนทุกแหง 
             - มีความลาชาบางแหง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง และแบบเปลน 
             - การบริหารจัดการสวนใหญจดัทําโครงการความรวมมือระหวาง อปท. 
         - มีการกําหนดอตัราคาธรรมเนยีม แตยงัขาดความพรอมในการจดัทําแผนบรหิารจดัการดานบคุลากร 
ประมาณการรายรับ – รายจาย 
         - การใชประโยชน มีบางแหงอยูระหวางการทดสอบระบบ ยงัไมไดเก็บคาธรรมเนยีม และมีบางแหงใช
ประโยชนจากอาคารไมเตม็ที่ เชน โรงหมกัปุย 
          2) โครงการเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิสําหรับการจดัการศกึษาปฐมวยั   (คาสิ่งกอสรางที่มรีาคา 
ตอหนวยต่าํกวา 10 ลานบาท)  ไดออกตรวจสอบ  23  แหง  15  จงัหวดั ไดแก  บุรีรัมย   สุรินทร  ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  
ขอนแกน  อุดรธานี  เลย  หนองคาย  รอยเอ็ด  กาฬสินธุ  นครพนม  นครสวรรค  นราธิวาส  ภูเก็ต  
และ ตาก   
         ผลการดาํเนินการ 
         กอสรางแลวเสรจ็ จํานวน 7 แหง ยงัไมแลวเสรจ็ จาํนวน 16 แหง เนื่องจาก มกีารเปลีย่นแปลงสถานที่
กอสราง และขอเปลีย่นแบบแปลนในการกอสราง 
       
  สําหรับขอเสนอแนะดังกลาวไดมีการแจงใหหนวยรับตรวจดําเนินการแกไข และหนวยรับตรวจ
ไดมีการรายงานผลการแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว 
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3. งานที่จะดาํเนินการในชวงตอไป 
 กลุมตรวจสอบภายใน ไดรับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 จาก อสถ. โดยกาํหนดหนวยรับตรวจทั้งสิ้นรวม 46 หนวย ประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง (สํานัก/
กอง) จํานวน 16 หนวย และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 30 จังหวดั   
 กําหนดหวัขอที่ตรวจสอบ 3 ดาน ไดแก 
                     (1) การตรวจสอบดานการเงนิ การบัญชี (Financial & Audit)   

       (2) การตรวจสอบติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. 
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  (Compliance Audit)   

        (3) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ปละจํานวน 2 โครงการ ไดแก 
 1) โครงการตรวจติดตามการถายโอนสถานีอนามัย  จํานวน  10  แหง 

                            2) โครงการตรวจติดตามการถายโอนโรงเรียน  จํานวน  10  แหง 
 
 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5.6       ผลการคัดเลือก อปท. ท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  ประจําป 2552  (สน.มท.)  
 
 
 

1. ความเปนมา 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รวมกับคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. จัดใหมกีารคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีด่ี ประจําป 2552 เพื่อรับเงินอุดหนุน
เปนเงินรางวัลสําหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 300 ลานบาท แยกเปน 4 ประเภท ไดแก 
อปท.ที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 3 ปติดตอกัน อบจ. เทศบาล ระดับภาค และอบต.ระดับจังหวัด 

2. ผลการดําเนนิงาน 

2.1 การดําเนินการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2552 ไดเสร็จสิ้นและ
คณะอนกุรรมการกําหนดหลักเกณฑการจดัสรรเงินอุดหนุนเพื่อใชเปนรางวัลสําหรับ อปท.ได
เห็นชอบผลการคัดเลือก อปท.ดังกลาวแลว จํานวน 227 รางวัล รวมเปนเงินทั้งสิ้น 289 ลานบาทซึ่ง
แยกประเภทไดดังนี้ (เอกสารประกอบ) 

1. อปท.ที่ไดรับรางวัล 3 ป ติดตอกัน จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 5 ลานบาท และรางวัลชมเชย จํานวน 
13 รางวัลๆ ละ 1 ลานบาท 

2. อบจ. จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 5 ลานบาท 

3. เทศบาล จํานวน 34 รางวัลๆ ละ 2 ลานบาท 

4. อบต. จาํนวน 173 รางวัล ๆ ละ 1 ลานบาท 

2.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดโอนจดัสรรงบประมาณรายจายประจําป 2552 และใหจังหวัด
เบิกจายใหแก อปท. ที่ไดรับรางวัลฯ ดังกลาว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 
0808.2/19198-19272 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 

3. ดําเนินการในชวงตอไป 

จัดพิธีมอบรางวัลใหแก อปท.ที่ไดรับรางวลัการบริหารจัดการที่ดี ณ ตกึสันติไมตรี ทาํเนียบ
รัฐบาล ขณะนีอ้ยูระหวางนําเสนอ รมว.มท. เพื่อเรียนเชิญนายกรัฐมนตรเีปนประธานในพิธีมอบรางวัล
ใหแก อปท. 

4. ขอเสนอ 

นําเสนอใหทีป่ระชุมรับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ 5.7       การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
 
 

                                                    รายงานการดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. 

ตามที่ สถ. ไดจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. ณ อาคาร 5 ช้ัน 1 และไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารขอมูลขาวสาร สถ. ตามคําสั่ง สถ. ที่ 67/2551 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2551 โดย อสถ. ไดโปรดเห็นชอบใหการ
ประชุมผูบริหาร สถ. เปนการประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในคราวเดยีวกัน 

ศูนยบริการขอมูลขาวสารจึงขอเรียนผลการดาํเนินงานของศนูยฯ ตั้งแตวันที่  1 ต.ค. 2551 – 10 ส.ค. 
2552 ซ่ึงเปนผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถ. ประจําป 2552  ตามรายละเอียด ดังนี้  
คําอธิบาย ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจะดําเนินการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 
ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รวมทั้งการใหบริการขอมูล
ขาวสารตางๆแกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่
กําหนดไวในแตละระดับ 
                     ขั้นตอนที่ 1       

ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี ้
 จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให

ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และตั้งอยูในบริเวณที่ประชาชนเขาไปใชบริการไดงาย 
 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสาร ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัการใหบริการขอมูล    

ขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 
 มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับการให

บริการขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 
ขั้นตอนที่ 2   
จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้ 

 ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ มขีอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) - (8)  ครบถวน เปน 
ปจจุบัน และเก็บไวเผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 จัดทําดัชนขีอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลอยางชัดเจนและสามารถสืบคนได
สะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 3   
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ โดยมีการดําเนินการ ดังนี ้

 มอบหมายใหมีผูบริหารระดับรองหวัหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 

  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดแูลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล         
ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 
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  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  รายงานใหผู
บริหารของราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

  มีการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2547 ในการใหบริการขอมูลขาวสาร
แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยเรื่องที่สามารถตอบสนองหรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนด รอย
ละ 100 โดยไมมีเร่ืองรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 มีการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ที่ส่ังตามมาตรา 32 โดยเครงครัด (ถามี) 
ขั้นตอนที่ 4  
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการและ

ประชาชนทราบ ดังนี้ 
 จัดอบรมใหความรู  เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขอมูล 

ขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวน
ราชการอยางทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนเจาหนาที่ในสวนราชการนั้น และไมต่ํากวาครั้งละ  
3 ช่ัวโมง 

  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตางๆ อยางนอย 5  ชองทาง โดย  
2 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส และบอรดประชาสัมพันธ 

 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทาง  
ตางๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชน (ถามี) มาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผยหรือ
ใหบริการขอมูลขาวสาร 

ขั้นตอนที่ 5    
 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคา ที่หัวหนาสวนราชการลงนาม

แลวบนเว็บไซตของสวนราชการโดยเรว็ 
 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดอืน โดยแยกประเภทเปนหมวดหมูใหชัดเจน และ

เผยแพรบนเวบ็ไซตของสวนราชการ โดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :                             

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

1 - จัดสถานที่ / จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตาม ม.9 ในการ 
   เขาตรวจสอบไดงายที่ อาคาร 5 ช้ัน 1 หองสารบรรณ  
- จัดทําปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ที่มองเห็นไดงาย จํานวน 2 แหง คือ 
   1. บริเวณรัว้ดานหนาทางเขา สถ. ใกลกับปายรถเมล 
   2. บริเวณอาคาร 5 ช้ัน 1 หองสารบรรณ  

 

เดือนสิงหาคม 



 
                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ 
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

2 รวบรวมขอมลูขาวสารตามมาตรา 9 (1) - (8)  ครบถวน เปนปจจุบัน และเก็บไว
เผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ดังนี ้
1. สน.พร. สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 3 รายการ 
2. สน.กร. สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 3 รายการ 
3. ตบ.สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 3 รายการ 
    3.1 งบประมาณการอํานวยการฯ 
    3.2 โครงการตรวจนิเทศงาน 
    3.3 โครงการฝกอบรมฯ ทองถ่ินอําเภอ และกลุมงานการเงิน 
4. สน.พส. สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 3 รายการ 
5. นตภ.สงเอกสารเผยแพรความรูเกีย่วกับการควบคุมภายใน จํานวน 2 ฉบับ 
6. สน.คท.สงขอมูลตามมาตรา 9  ตามภารกิจ จํานวน 3 รายการ 
7. กจ.สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จํานวน 2 รายการ 
8. ก.พ.ร.สถ. สงขอมูลตามมาตรา 9 (3) จาํนวน 5 รายการ 

3            กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ขอมูลขาวสารกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ที่ 67/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 
          รายงานสถิติผูมาขอรับบริการศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ตั้งแตวนัที ่1 ต.ค.2551- 30 กันยายน 2552) มีจํานวน 12 ราย 

4         1. จัดอบรมใหความรูและพัฒนาความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารแก
บุคลากรในสังกัด โดยแยกเปน 2 กลุม คือ 
            1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   จัดอบรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2552  ณ หองประชมุ 5501 สถ. จํานวน 100 ราย  และสรุป
ภาพถายการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
            1.2 บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานกังานทองถ่ินจงัหวัด และสํานักงานทองถ่ิน
อําเภอ โดยบรรจุความรูเกีย่วกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใน
หลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดดําเนนิการ 
        2. ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการแลว  
4 ชองทาง ดังนี้ 
             2.1 ทางเว็บไซต www.thailocaladmin.go.th โดยแจงสถานที่ตัง้ของ
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร กฎหมาย ระเบียบ ขาวการจัดซื้อจัดจาง สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจางรายเดือน ของ สถ. และมีสถิติผูเขาชมเว็บไซต 

เดือนสิงหาคม 
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              2.2 จัดทําแผนพับสาระนารูเกีย่วกบัการบริการขอมูลขาวสาร สถ. เพื่อแจกจาย   
             2.3 ลงหนังสือพิมพมติชน ฉบับวนัที่ 20 พฤษภาคม 2552  
             2.4 เผยแพรทางสถานีวิทยุ มิราเคิล ออฟ ไลฟ เครือขายวิทยุศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี
             2.5 เอกสารเผยแพร “ความคิดสรางสรรคทางบวก”  
         3. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมลูขาวสารของ
ราชการผานทางเว็บบอรด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และกลองรับฟงความ
คิดเห็น  

5           ประสาน กค.นําขอมลูเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่
หัวหนาสวนราชการลงนามแลว ลงเว็บไซต www.thailocaladmin.go.th ขอมูลขาวสาร 
“ขาวการจัดซือ้จัดจาง” ซ่ึงจะไดปรับปรุงขอมูลดังกลาวทุกครั้งที่ไดมกีารประกาศ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคา การสรุปขอมูลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน ถึง
เดือนมกราคม 2552   

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาว 
สารของราชการ 

3 5 5 0.15 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ               
               นอกจากที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนขางตนแลว ยังไดดําเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้ 
                1. จัดใหมีปายแสดงสถานที่ตั้งและติดตอขอรับขอมูลขาวสาร โดยติดตั้งที่ริมร้ัวขางทางเขาดานหนา
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                2. ทําความเขาใจกับผูที่ปฏิบัติงานในศูนยขอมูลขาวสารโดยไดรับความรวมมืออยางดี 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  ผูบริหารสวนราชการ และทุกสํานัก/กอง ใหความสําคัญเปนอยาง
ดีโดยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ คณะกรรมการ
ดังกลาวไดประชุมกันในวันที่ 8 เมษายน 2551 รวมทั้งไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขอมูลขาวสารของ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพื่อศึกษาแนวทาง และดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

เดือนสิงหาคม 



                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ 
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีภารกิจกวาง และ
สวนใหญเปนการขอความรวมมือแตละกระทรวง กรม ซ่ึงบางขอมูลมีจํานวนมาก และสถานที่จัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลขาวสาร สถ. มีขนาดเล็ก ไมเพียงพอตอการจัดเก็บเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของไวไดหมด  
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีการจัดตั้งศูนยบริการขอมูล
ขาวสารยอย แบงเปน สํานัก/กอง/สวน และทองถ่ินจังหวัด รวมจัดเจาหนาที่บริการขอมูลขาวสารของแตละ
สํานัก/กอง/สวน และทองถ่ินจังหวัด เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 

หลักฐานอางอิง :  
       1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 67/2551  ลงวันที่ 31 
มกราคม 2551 
       2. เอกสารการประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
       3. เอกสารประกอบการฝกอบรมเจาหนาที่บริการศูนยขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
       4. ภาพถายปายแสดงการติดตอขอรับขอมูลขาวสารตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.2540 
       5. ภาพถายการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
       6. ทางเว็บไซต www.thailocaladmin.go.th 
       7. แผนพบัสาระนารูเกีย่วกับการบริการขอมูลขาวสาร สถ. เพื่อแจกจาย 
       8. หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่  20 พฤษภาคม 2552 

 
 
 
จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาใหคําแนะนาํเพื่อนําไปประกอบการปรับปรุงการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดือนสิงหาคม 



ระเบียบวาระที่ 5.8       การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลสํารับ อปท.ท่ีมีความพยายามในการจัดเก็บ   
                                     ภาษี ปงบประมาณ พ.ศ.2552   (สน.คท.)   
 
1.  ความเปนมา 

     1.1  สถ.ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลสําหรับ อปท. ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี  
ปงบประมาณ พ.ศ.2552  จํานวน 200 ลานบาท 

     1.2  โดยทีก่ารจัดสรรเงินอุดหนนุฯ ในปงบประมาณที่ผานมาไดกําหนดหลักเกณฑการจดัสรรเงินอุดหนนุ
ดังกลาว  โดยพิจารณาคัดเลอืก อปท.ที่ไดรับรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษจีากการใหคะแนนในหวัขอ 
การบริหารจัดการ  การจัดทาํแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยสิน  และผลการจัดเก็บภาษี 
 

2.  ผลการดําเนินการที่ผานมา 

     2.1  คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใชเปนรางวัลสําหรับ อปท.  ไดเห็นชอบให
ปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ใหม  ตามขอเสนอของ ศ.ดิเรก  ปทมศิริวัฒน  
กรรมการการกระจายอํานาจฯ ซ่ึงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.
2552 

     2.2  คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให สถ.แจง กค. กันเงินอุดหนุนฯ จํานวน 200 ลานบาท ไปใชในปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ซ่ึง สถ.ไดแจง กค.เพื่อขอกันเงินอุดหนุนฯไวแลว 

     2.3  ปจจุบัน  สกถ. อยูระหวางการจัดทําแบบสํารวจขอมูลการวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ อปท. และ
ออกประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ซ่ึงจะไดจัดสงให สถ. เพื่อสงแบบสํารวจ ฯ และประกาศหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุนดังกลาว ให อปท. กรอกขอมูลตามแบบสํารวจฯ สงให สถ. เพื่อสงให สกถ.ใหคะแนน
คัดเลือก อปท. โดยใชแบบจําลอง Data Envelopment Anatysis  ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

3.  งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 

     3.1 สถ.จะไดสงแบบสํารวจขอมูลฯ และประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให อปท. ดําเนินการกรอก
ขอมูลฯ สงให สถ. เพื่อรวบรวมสงให สกถ. ประมวลผลใหคะแนนคัดเลือก อปท. ตอไป 

     3.2  สถ.จะไดจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลฯ ให อปท. ตามผลการคัดเลือกของ สกถ. 

4.  การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 

     ขอความรวมมือ สน.ปส. แจง ผต.สถ. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามแบบสํารวจขอมูลฯ ที่อปท. สงให 
สถ. ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือความไมชัดเจนของขอมูล รวมทั้งตรวจติดตาม อปท.ที่ไดรับรางวัลความพยายามในการ
จัดเก็บภาษี ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

5.  ขอเสนอ 

     ไมมี 



ระเบียบวาระที่ 5.9       แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิของ อปท.  (สน.คท.) 
 

 

1. ความเปนมา 
มท. ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อปท. พ.ศ. 2550 
เพื่อให อปท. ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และนําไปใชเปนฐานขอมูลในการ
จัดเก็บภาษีที่ อปท. จัดเก็บเอง และ สถ. มีหนาที่สงเสริมสนับสนุน อปท. ในการดําเนินการดงักลาว 
 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
2.1 ป 2552 ไดจัดอบรมโครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและการจัดเกบ็รายได

ของ อปท. จํานวน 20 รุน เพื่อใหความรูความเขาใจ อปท. ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และการเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินดวยระบบ
คอมพิวเตอร   

2.2 ไดพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000) โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX GIS) เพื่อพัฒนาระบบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและ               
การจัดเก็บรายไดสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนการประยุกตเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน 

  

3. งานที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 
 สน.คท. (สคร.) จะดําเนินการดังนี้ 

3.1 ฝกอบรมใหความรู อปท. ในการใชโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000)  
3.2 ฝกอบรมใหความรู อปท. ในการจัดทําแผนที่ภาษีโดยใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(LTAX GIS) ของ สถ. 
 

4. การขอสนับสนุนและใหความชวยเหลือ 
 ขอความรวมมอืจาก สถจ. ดําเนินการดังนี ้

4.1 ประชาสัมพันธให อปท. ทราบวา สถ. มีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000) 
และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) ไวเพื่อแจกใหกับ อปท. นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน โดยไมมีคาใชจายใดๆ  

4.2 ทําความเขาใจกับ อปท. วาในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยใชโปรแกรมที่กรมฯ 
พัฒนาขึ้นมานั้น จะมีการฝกอบรมขั้นตอนและวิธีการดําเนินการให อปท. โดยบุคลากรของ อปท.                   
ที่จะเขารับการฝกอบรมไมจําเปนตองจบการศึกษาทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) หรือ
ภูมิศาสตร เพราะโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นเปนโปรแกรมสําเร็จรูป แตใหคัดเลือกบุคลากร           
ที่เขารับการฝกอบรมแลวสามารถกลับไปปฏิบัติงานตอใน อปท. ได    

    

5. ขอเสนอ 
 ไมมี 

 



ระเบียบวาระที่ 6       เร่ืองอ่ืนๆ  
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