


รายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 1/ 2552 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 กุมภาพันธ  2552   เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม  5501 

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

5. นายวนิชัย  อุยางกูร   ผอ.สน.พส. 
6. นายพษิณ ุ  พรหมจารีย  ผอ.สน.บค. 
7. นายสกล  ลีโนทัย   ผอ.สน.คท. 
8. นายบุญสืบ  แชมชอย  ผชช. เฉพาะดานพฒันาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาทองถิน่ 

9. นายวิรัตน    ทํานุราศรี  ผชช. ดานการบริหารงานทองถ่ิน 
10. นายศรีพงศ  บุตรงามดี  ผชช.เฉพาะดานการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น 
11. นางลักขณา  ปสนานนท                       ผชช. เฉพาะดานการคลังทองถ่ิน       
12. นายรังสรรค  เอี่ยมบุตรลบ  ผชช. ดานกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน  
13. นายวนัชัย  จันทรพร  ผอ.สน.กร. 

 14.  นายดษุฎ ี  สุวัฒวิตยากร  ผอ. สน.พร. 
 15. นายธนา  ยันตรโกวิท  ผอ. สน.สส.  

16. วาที่ ร.ต. ธานินทร ร้ิวธงชัย   ผอ.สน.ปศ. 
17. น.ส.อัจฉรา  วงษเอก   ผอ.สน.มท. 
18. น.ส.อนงค  โตโพธิ์ไทย  ผต.สถ. 
19. นายวรพจน  เอี่ยมรักษา  ผต.สถ. 
20. นายพงศศกัดิ ์ ชนะสิทธิ์  ผต.สถ. 
21. นายพีระพงษ  มีขันทอง  ผต.สถ. 
22. นายสันต ิ  ผินเจริญ   ผต.สถ. 

             23. นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ล.สถ. 
             24. นายธงชัย  กิตติคณุานนท  ผอ.กค. 
             25. นายชลธี  ยังตรง   ผอ.กจ. 
             26. นางชฎารักษ  แกวสีปลาด  ผอ.ตบ.   

27. นายธนิศร  วงศปยะสถิตย  ผอ.ศส. 
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28. นางประภสัสร ศิริแสงชัยกุล  ผอ.ตภ. 
29. นางสาวอโรชา นันทมนตร ี  ผอ.ก.พร. 
30. นายวีระศกัดิ ์ ศรีโสภา   ผอ.สพศ. สน.สส. 
31. นายชัยพัฒน  ไชยสวัสดิ ์  ผอ.สสร. สน.สส. 
32. นางวัฒนา  ไผสุรัตน  ผอ.สวท. สน.พส. 
33. นายศิริชัย  มานะชัย  ผอ.สตป. สน.พส. 
34. นายชานน  วาสิกศิริ   ผอ.สพถ. สน.พส. 
35. นายวรพฒัน  พงศบุตร               ผอ.สจง. สน.คท. 
36. นายศุภโชค  เลาหะพนัธ  ผอ.สคร. สน.คท. 
37. นางราตรี  รัตนไชย  ผอ.สบส. สน.คท. 
38. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช  ผอ.สพช. สน.คท. 
39. นายศิริวัฒน  บุปผาเจริญ  ผอ.สมบ. สน.บค. 

 40. นายสมศักดิ์  พนากิจสวุรรณ  ผอ.สสบ. สน.บค. 
 41. พ.จ.อ.ชนนิทร ราชมณี   ผอ.สบม. สน.บค.  
 42. นายประพนัธ สุวรรณ                ผอ.สบล.   สน.บค. 

43. นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน  ผอ.สกบ.   สน.บค. 
44. นายประวทิย  เปรื่องการ  ผอ.สมอ. สน.บค. 

 45. นายเลอสรร  เทพชวย   ผอ.สคด. สน.กร. 
 46. นายสัญจิต  พวงนาค  ผอ.สวก. สน.กร. 

47. นายบรเมศร  ธีระคําศรี  ผอ.สกร. สน.กร. 
48. นางวภิา  ธูสรานนท  ผอ.สพร. สน.พร. 

 49. นายอภิชาติ  สุทธิสอาด  ผอ.สลต. สน.พร. 
50. น.ส.สมรักษ  กิ่งรุงเพชร  ผอ.สผศ. สน.ปศ. 
51. นายวีระชาติ  ทศรัตน   ผอ.สศน. สน.ปศ. 
52. นายภเูบศร  จูละยานนท  ผอ.สวศ. สน.ปศ. 
53. นายวัชรินทร  ปญญาประเสริฐ  ผอ.สบด. สน.มท. 
54. นางณัฐกมล  เจริญพานิช  ผอ.สมท. สน.มท. 
55. นายสุชาต ิ  สุขดี   ผอ.สมถ. สน.มท. 
56. นายศตพงษ  สุนทรารักษ  ผอ.สบอ. สพบ. 
57. นายอภิสิทธิ์  วรรณตุง  ผอ.สวช. สพบ. 
58. นายศักดิ์ชัย   เผือกศิริวิบูลย  ผอ.สนฝ. สพบ. 
59. นายอมร  กีรติสุนทร  ผอ.ศบฝ. สพบ. 
60. วาที่ ร.ต.สมศักดิ ์ เกษมวัฒนา  ทองถ่ินจังหวดักาญจนบุรี 
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 61. นายอมรภณัฑ เรืองเดช   ทองถ่ินจังหวดัจันทบุรี 
 62. นายสมศักดิ์  กูเกยีรติกาญจน  ทองถ่ินจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 63. นายพรพจน  บัณฑิตยารักษ  ทองถ่ินจังหวดัชลบุรี 
 64. นายพรศักดิ์  เสียงสมบัติ  ทองถ่ินจังหวดัชัยนาท 
 65. นายฉัตรชยั  คุมสติ   ทองถ่ินจังหวดัตราด 
 66. นายสมชาย  รุงเรือง   แทนทองถ่ินจงัหวัดนครนายก 
 67. นายพุทธดาํรงค คุณารักษ  ทองถ่ินจังหวดันครปฐม 

68. นายวรเทพ  วิโรจนพันธ  ทองถ่ินจังหวดันครสวรรค 
 69. นายอภิศกัดิ์  พฤกษชาต ิ  ทองถ่ินจังหวดันนทบุรี 
 70. นายจรัญ  พุมพวง   ทองถ่ินจังหวดัปทุมธาน ี
 71. นายรณรงค  ศิริพันธ   ทองถ่ินจังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 72. นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  ทองถ่ินจังหวดัปราจนีบุรี 
 73. นายรุงโรจน  รุงรัศมี   ทองถ่ินจังหวดัพระนครศรอียุธยา 
 74. นายสุรินทร  ธีรจามรนันท  ทองถ่ินจังหวดัเพชรบุรี 
 75. นายฉัตรชฎา  สมสะอาด  แทนทองถ่ินจงัหวัดระยอง 
 76. นายดนัย  ยอดนิล   ทองถ่ินจังหวดักําแพงเพชร 
 77. นายเอกชยั  แยมพนิิจ  ทองถ่ินจังหวดัเชียงราย 
 78. นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย  ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
 79. นายสงกรานต ไมยวงศ   ทองถ่ินจังหวดัตาก 
 80. นายชัยเดช  ฝายนันชัย  ทองถ่ินจังหวดันาน 
 81. นายเลือดไท  วงศใหญ  ทองถ่ินจังหวดัพะเยา 
 82. นายสมบัต ิ  เฟองปรางค  ทองถ่ินจังหวดัพิษณุโลก 
 83. นายธวัชชัย  เล้ียงประเสริฐ  ทองถ่ิยจังหวัดพิจิตร 
 84. นายประโดม  รัชเวทย   ทองถ่ินจังหวดัเพชรบูรณ 
 85. นายยุทธนา  สายสิงหทอง  ทองถ่ินจังหวดัแพร 
 86. นายประดษิฐ  ทะยะมหา  ทองถ่ินจังหวดัแมฮองสอน 
 87. นายบุญทว ี  ฉิมพลีย   ทองถ่ินจังหวดัลําปาง 
 88. นายอภวิัฒน  สิทธิใหญ  แทนทองถ่ินจงัหวัดลําพนู 
 89. นายเทยีนชัย  วงศักดิ ์   แทนทองถ่ินจงัหวัดสุโขทัย 
 90. นายณัชชนนท สุรัตนชัยการ  ทองถ่ินจังหวดัอุตรดิตถ 
 91. นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ์  ทองถ่ินจังหวดักาฬสินธุ 
 92. นายเมธา  รุงฤทัยวัฒน  ทองถ่ินจังหวดัขอนแกน 
 93. นายศุภกร  ขยันตรวจ  แทนทองถ่ินจงัหวัดชยัภูม ิ
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 94. นายเสร ี  หายกลา   แทนทองถ่ินจงัหวัดนครพนม 
 95. นายชัยวัฒน  ช่ืนโกสุม  ทองถ่ินจังหวดันครราชสีมา 
 96. นายพิชัย  ประยูรเมธา  ทองถ่ินจังหวดับุรีรัมย 
 97. นายศิริพันธ  ศรีกงพล  แทนทองถ่ินจงัหวัดมหาสารคาม 
 98. นายพงษเทพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ทองถ่ินจังหวดัมุกดาหาร 
 99. นายประพฒัน หวลถนอม  ทองถ่ินจังหวดัยโสธร 
 100. นายโรจนพงษ แกนจันทน  ทองถ่ินจังหวดัรอยเอ็ด 
 101. นายผดุงศักดิ ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  ทองถ่ินจังหวดัเลย 
 102 นายจําลักษ  กันเพช็ร   แทนทองถ่ินจงัหวัดศรษีะเกษ 
 103 นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ  ทองถ่ินจังหวดัสกลนคร 
 104. นายนรชยั  ภาควรรธนะ  ทองถ่ินจังหวดัสุรินทร 
 105. นายสมาน  เวียงอนิทร  ทองถ่ินจังหวดัหนองคาย 
 106. นายทูนธรรม แกวภิรมย  ทองถ่ินจังหวดัหนองบวัลําภ ู
 107. นายวรงค  คลังเงิน   ทองถ่ินจังหวดัอุดรธาน ี
 108. นายสมพงษ  ฎาราณุท  ทองถ่ินจังหวดัอุบลราชธานี 
 109. นายวิทยา  ใจแกว   ทองถ่ินจังหวดัอํานาจเจริญ   
 110. นายอมร  วงศวรรณ  ทองถ่ินจังหวดักระบี ่
 111. นายสุเทพ  มลสวัสดิ์  ทองถ่ินจังหวดัตรัง 
 112. นายสาธิต  กล่ินภกัด ี  ทองถ่ินจังหวดันครศรีธรรมราช 
 113. นายธารินทร พลายดวง  ทองถ่ินจังหวดันราธิวาส 
 114. นายชุมสาย  เทพลิบ   ทองถ่ินจังหวดัปตตาน ี
 115. นายราเชนทร ฤกษเกษม  ทองถ่ินจังหวดัพังงา 
 116. นายโชคชัย  คําแหง   ทองถ่ินจังหวดัพัทลุง 
 117. นายสรวชิญ  ไชยสวัสดิ ์  ทองถ่ินจังหวดัภูเก็ต 
 118. นายสมปราชญ จงจิต   ทองถ่ินจังหวดัยะลา 
 119. นายวิชัย  จําปา   ทองถ่ินจังหวดัระนอง 
 120. นายวิญญ  สิทธิเชนทร  ทองถ่ินจังหวดัสงขลา 
 121. นายวีรวฒัน  วุฒิสาร   ทองถ่ินจังหวดัสตูล 
 122. นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  ทองถ่ินจังหวดัสุราษฎรธานี 
 123. นายเจริญชัย นพชาติสถิตย  ทองถ่ินจังหวดัราชบุรี 
 124. นายนวิัฒน  ภาตะนันท  ทองถ่ินจังหวดัลพบุรี 
 125. นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย  ทองถ่ินจังหวดัสมุทรปราการ 
 126. นายนเรศ  วงศาโรจน   ทองถ่ินจังหวดัสมุทรสงคราม 
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 127. นายอิศเรศ  ฐิติมานะกูล   ทองถ่ินจังหวดัสมุทรสาคร 
 128. นายไพฑรูย  สมบูรณพงศ  ทองถ่ินจังหวดัสระแกว   
 129. นายพิเชษฐ  จันทรสง  ทองถ่ินจังหวดัสระบุรี 
 130. นายสุขเกษม สําราญประภัสสร ทองถ่ินจังหวดัสิงหบุรี 
 131. นายเสฐียรพงศ มากศิริ   ทองถ่ินจังหวดัสุพรรณบุรี 
 132. นายนิพนธ  ทัดเทียม   แทนทองถ่ินจงัหวัดอางทอง 
 133. นายประจักษ ทักษณา   ทองถ่ินจังหวดัอุทัยธาน ี
  

ผูมารวมประชมุ  
              1. นายธีระ  พัฒนากูล  หน.ฝ.บห.  สล. 
 2. นายอํานวย  ทองนุน   เลขานุการ ผชช.ดานการบรหิารงานทองถ่ิน 
 3. นายสุวรรณชัย สมปอง   นวผ.  ชํานาญการ 
 4. นายธีรยุทธ  สําราญทรัพย  นวค.  ชํานาญการพิเศษ 
 5. นายสุรัตน  นุชอุทัย   นวผ. ปฏิบัติการ 
 6. น.ส.ปญญา  จินตกะวงศ  หน.ฝ.งบประมาณฯ  สน.คท. 
 7. นางวรพรรณ  ใจยิ้ม   นกง. ชํานาญการ 
 8. นางกฤติยา  ศิริสุข   นกง.ชํานาญการ 
 9. นางสุวิมล  สุพรรณวิบูล  นกง. ชํานาญการ 

10. นางอุษณยี  ทอย   นกง.ชํานาญการ 
11. นายวัลลภ  วลัยศรี   นก. ปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุดธิดา สุวรรณะ  นวผ.ปฏิบัติการ 
13. นายประสตูร  เหลืองสมานกลุ  นพบ. ชํานาญการพิเศษ 
14. น.ส.เนาวรตัน รักธรรม   นสถ.  ปฏิบัติการ 
15. น.ส.พรวิภา  คําพันธ   พนักงานบนัทกึขอมูล 
16. นางสาวนนัทนา ชัยตันติกุล  นทบ. ชํานาญการ 
17. นางสาวฉตัรวลัย ลาภคลอยมา  นทบ. ปฏิบัติการ 
18. นายพนมเทียน เสงวั่น   หน.ฝายสรรหาฯ 
19. น.ส.กัลยา  อุบลเพ็ง   นสถ.  ชํานาญการ 
20. น.ส.เบญจมาภรณ มวงกําพนัธ  จนท.วผ. 
21. น.ส.ศรีพรเพ็ญ ศรีชาติ   จนท.บข. 
22. น.ส.สิริกร  กังวานวรกุล  จพง.ธก. 
23. น.ส.รัตนาภรณ หนูกล่ิน   นพบ. 
24. วาที่ ร.ต.กองเกียรต ิ นัยนาประเสริฐ  นบค. 
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25. น.ส.พรสวรรค สงวนศักดิ ์  นพบ. 
26. น.ส.มณีจนัทร โคตรบรรเทา  นพบ. 
27. นายเสวก  แกวเมา   นพบ. 
28. น.ส.ตติยา  นอยเพ็ง   นพบ. 
29. นายนิพนธ  คชกาญจน  นพบ. 
30. น.ส.บานชื่น  วิจิตรกานวงศ  นวช.กง.บช. 
31. นายรณชยั  วงษศิลปะกุล  จพง.ธก. 
32. น.ส.ธัญมาศ  บริบูรณ   นพบ. 

              33. นายอดิเรก  อุนโอสถ  หน.ฝ.ชอ.      สล.  
34. นางกชพร  ไกยสุทธ ิ  นทบ.         ชํานาญการ 

 35. นายกิติศกัดิ์    สุดพิมศรี  นวผ.         ปฏิบัติการ 

ผูตดิราชการ 
1. นายวัลลภ  พร้ิงพงษ  ร.อสถ. 
2. นายอํานวย  ตั้งเจริญชัย  ผช.ผอ.ศอ.บต. สถ. 
3. นายนิกร  สุกใส      ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
4. นายประเสริฐ  มุยแกว   ผอ.สน.ปส. 
5. นายชัยสิทธิ ์  พานิชพงศ  ผต.สถ. 
6. นายธีรพัฒน  คัชมาตย  ผอ.สสส. สน.สส. 
7. นางรุงรัชนี  รุงมณี   ผอ.สผง. สน.พส. 
8. นางยิษฐา  แววศรี   ผอ.สบศ. สน.บค. 
9. นายมน ู  โชติเสน   ผอ.สรท. สน.กร. 
10. นายยงยุทธ  สิงหธวัช  ผอ.สกถ. สน.พร. 
11. นายพิชิต  ช่ืนจิตร   ทองถ่ินจังหวดัชุมพร 

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. การขับเคลื่อนการดําเนนิการตามนโยบายของ มท.  

                                  ขอให  สํานัก / กอง / สถจ.  ดําเนนิการขับเคลื่อนนโยบายของ มท.  ตามภารกจิในสวนที่
เกีย่วของ  ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
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2. การจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท. 
                                 สถ. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0893.4/ว 327     ลงวนัที่ 18 ก.พ.  2552  แจงทุกจังหวดั
เพื่อซักซอมหลักการและแนวปฏิบัตใินการจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท.  ดังนี ้
                                          (1) มติ ครม. เมื่อวนัที่ 29 พ.ย.  2548 รับทราบและเหน็ชอบการบริหารจดัการนม                
ทั้งระบบตามทีก่ระทรวงเกษตรฯ เสนอ  โดยกําหนดใหองคการสงเสริมกจิการโคนมฯ  เปนหนวยงานหลัก
รับผิดชอบในการกําหนดสดัสวนน้ํานมดบิและนมโรงเรยีนใหเหมาะสม   และใหจดัโชนพืน้ที่การผลติและ
โรงเรยีนใหอยูในแหลงเดยีวกันหรือใกลเคยีงกัน เพือ่แกไขปญหาการจดัสงนมลาชา และแกไขปญหาน้ํานมดบิ
ลนตลาด 
                                          (2)  ผูมีอํานาจกําหนดหลกัเกณฑและบัญชีรายช่ือผูประกอบการฯ ที่มีสิทธิจาํหนายนม
คือคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑนม  ซ่ึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปนประธาน โดยแบงโซนผูผลิต/ผูประกอบการ 
และโรงเรียนใหอยูในโซนเดียวกัน แบงเปน 3 โซน ไดแก โซนที่ 1 ภาคเหนือ 17 จังหวัด  ผูมีสิทธิจําหนาย 18 ราย  
โซนที่ 2 ภาคตะวนัตก/ภาคใต 22 จังหวดั  ผูมีสิทธิจําหนาย 18 ราย  โซนที่ 3 ภาคกลาง/ภาคตะวนัออก/                      
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 37 จังหวดั ผูมีสิทธิจําหนาย 40 ราย 
                                          (3) สถ. ไดรับแจงขอความรวมมอืจากคณะกรรมการโคนมฯ (ตามขอ 2)  ใหแจง
หลักเกณฑและบัญชีรายชือ่ของผูประกอบการที่มีสิทธิจําหนายนมให อปท. ถือปฏิบัติ ในการจดัซื้อนม                 
ภาคเรยีนที ่2/2551  ซ่ึงแนวทางการปฏิบัตใินเรื่องนีไ้ดดาํเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบนั  กรณ ี         
ของโรงเรยีนในเขตพืน้ที่ อ.พะโตะ จ.ชุมพร  สามารถเลือกซื้อนมจากผูประกอบการทีม่ีสิทธิจําหนายไดจาํนวน              
18 ราย ไมใช 2 ราย ตามทีเ่ปนขาว       
                                         (4) กาํหนดแนวทางให อปท. ปฏิบัติ ในภาคเรยีนที่ 2/2551  ดังนี ้     
                                               1) ใหโรงเรียนในสังกดั อปท. แตงตัง้คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) ของแตละ
โรงเรยีน  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพกอนทีจ่ะรับมอบอาหารเสริม (นม) รวมทัง้ตดิตามการแจกจาย และ
เก็บรักษานมของโรงเรียน เพือ่ใหนมโรงเรียนมีคณุภาพตามหลกัเกณฑทีก่ําหนด กรณีทีอ่าหารเสรมิ (นม)          
มีปญหาหรือไมมีคุณภาพ  คณะกรรมการดงักลาวก็มีอํานาจทีจ่ะโตแยงและปฏิเสธการรับมอบได 
                                              2) กําหนดขอปฏิบัติในการขนสง  การเก็บรักษา  จนถึง  ณ  จุดตรวจรับนมพรอมดืม่ 
                                              3) หากตรวจพบหรือสงสยัวานมที่ผูประกอบการจัดสงไมไดคุณภาพ  ให อปท. 
รายงานโดยตรงไปทีอ่งคการสงเสริมกจิการโคนมฯ และ อ.ย. 
                                          (5) การดําเนนิการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังกลาว  เปนอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 
อปท. ซ่ึงจะตองถือปฏิบัติตามระเบยีบ มท. วาดวยการพัสดุของ อปท. โดยจะเลือกซื้อจากผูประกอบการรายใด        
ก็ไดทีก่ําหนดไวในขอ 2  ฉะนั้น ปญหาการจัดซื้อมนมทีไ่มไดคณุภาพ  หากเกดิขึ้นที่โรงเรียนใดในสงักัด อปท. 
ใด ก็ขอใหจงัหวดัพจิารณาดาํเนนิการสอบสวนหาผูกระทําผิดและพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณ ี
ทั้งนี้ขอให ทถจ. ทาํความเขาใจ และชวยช้ีแจงตามแนวทางการปฏิบัติดังกลาวขางตนดวย 
     



 - 8 - 

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

                    มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
                            3.1 การดําเนินงานนโยบายเรงดวนของรฐับาลในการจายเบี้ยยงัชพีผูสงูอาย ุ (นําเสนอโดย  
ผอ.สน.สส.) 
                                     ครม. เมื่อวนัที่ 13 ม.ค.  2552    เห็นชอบในหลกัการอนุมัตจิัดสรรงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ วงเงิน
งบประมาณ 9,000 ลานบาท  ในอตัราคนละ 500 บาท ตอเดือน โดย สถ. ไดมหีนังสือแจงแนวทางการดําเนินการ
ดังกลาวไปยังทุกจังหวดัแลว  สําหรับคุณสมบัติเบื้องตนของผูมีสิทธิ ไดแก บุคคลที่มีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป 
(ตองเกดิกอน 1 เม.ย.  2492)  มีสัญชาติไทย  และไมไดรับสวัสดกิารหรือสิทธิประโยชน อ่ืนใดจากหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ   กาํหนดเปดรับลงทะเบยีนระหวางวันที ่26 ก.พ. – 15 มี.ค.  2552 

                                     มติท่ีประชุม  รับทราบ  และมอบ สน.คท. ประสานกรมบญัชีกลาง  เพื่อใหได
งบประมาณมาดําเนินการโครงการดังกลาวโดยเรว็     

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
                            4.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ.  ประจําเดือน ม.ค.  2552  (สน.ปส.) 
                                 1.  ตรวจติดตาม การเรงรัดการใชจายงบประมาณของ  อปท.ในปงบประมาณ  2551 
กรณีการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 2551  และการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 

1.1  อปท. ไดกันเงินไวเบกิเหล่ือมป   ทั้งกรณี มีหนีแ้ละไมมีหนี้ และสวนใหญได 
กอหนี้ผูกพนัแลว  อยูระหวางการดําเนนิการตามโครงการ 

1.2. เงนิกนัไวเบิกเหล่ือมป   โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานของ อบต. หวยบง  
จังหวดัสระบุรี (ประปาบาดาลขนาดใหญ)ผูรับจางขอยกเลิกสัญญา  ไดเรงรัดให อบต. รีบดําเนินการประกวด
ราคาและหาผูรับจางโดยเร็ว 

1.3 เงินกันไวเบกิเหล่ือมปโครงการกอสรางอาคารเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของ ทม. 
ทาโขลง จังหวัดปทมุธานี  ยังไมไดดําเนนิการ   เนื่องจากอยูระหวางการหารือเร่ืองเงินสมทบ        
ปญหา/อุปสรรค 
   1. โครงการประปาหมูบาน  ผูรับจาง  รับงานหลายแหงจงึทํางานไมทันตามระยะเวลาในสัญญา  
   2. อปท.บางแหงไมไดใหขอมูลแก สถจ.วาไดมกีารดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว  เพื่อที่  สถจ.  
จะไดใชเปนฐานขอมูลในการติดตามและรายงานผล  
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 ขอเสนอแนะ 
   ไดกําชับให สถจ.ไดติดตามและดูแลการดําเนินการของ อปท. ในพื้นที่  ใหมีการเบิกจายงบประมาณ

เปนไปดวยความถูกตองเรยีบรอย  และแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาที่กําหนด  ตลอดจนถือปฏิบัติตามหนังสือ            
ส่ังการ ระเบียบฯ  และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

        2. การตรวจติดตามใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
                            อปท. สวนมากไดมีการตั้งศูนยชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยในพื้นที่           
โดยไดมกีารเตรยีมความพรอมทั้งดานบุคลากรและงบประมาณ   โดยไดจัดตั้งงบประมาณหมวดเงนิสํารอง
จายเตรียมการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยตาง  ๆ ที่เกิดขึ้น เชนอุทกภัย  ภัยหนาว  อัคคีภัย  เปนตน สําหรับ 
อปท. ที่ประสบภัยไดมีการแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่  ที่ไดรับความเดือนรอนโดยไดแจกถุงยังชีพ  
อาหารชวยเหลือประชาชนและหลังจากนัน้ไดมีการบูรณะซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย 
ปญหา/อุปสรรค 

    อปท.บางแหงไมไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเมื่อเกิดปญหาแลวทําใหไมสามารถชวยเหลือ/
แกไขปญหาใหกับประชาชนในพืน้ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ 

    ควรใหหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงเขามาดูแลแกไขปญหาอยางจรงิจัง  เชน  ปภ. แตปจจุบนันีก้าร
ดําเนินการสวนใหญ  อปท.จะเปนหนวยงานหลัก 

        3. การติดตามผลการขับเคล่ือนการดําเนินการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ  อปท. 
     3.1   อปท.ไดจดัตั้งศูนยปฏิบตัิการฯ และแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฯ ครบทุกแหง  
และไดดําเนนิการตามแนวทางที่ สถ.ไดแจงไว    ซ่ึงสวนใหญจะตั้งงบฯ   ไวสําหรับโครงการดานกีฬาและ
อุดหนุนหนวยงานอื่น  
             3.2   อปท. ไดมีการประสานกับ ศตส. อําเภอและหนวยงานอื่นทีเ่กีย่วของในการออกตรวจ
พื้นที่เพื่อแกไขปญหายาเสพตดิ  บางแหงมกีารประชมุคณะกรรมการ  ศตส.  อปท.  ทกุเดือนเพื่อขับเคลื่อนการทํางาน
ของ ศตส. อปท.  
ปญหา/อุปสรรค 
        ขาดการบูรณาการในพืน้ที่  และ อปท.บางแหงไมไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว  
ขอเสนอแนะ 

     ควรมีแนวทางดําเนินการใหชัดเจน และกรณีการตั้งงบประมาณอดุหนนุหนวยงานตางๆ ก็ควรให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
                                   4. ตรวจติดตามโครงการกอสรางระบบประปา 
    4.1  อปท. สวนมากไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายแลว และมบีางสวนอยู
ระหวางการดําเนินการกอสราง และในสวนที่กอสรางเสร็จแลวไดจายน้ําใหกับราษฎรผูใชน้ําแลว  สวนโครงการ  
ที่ยังไมสามารถใชน้ําไดเนื่องจาก 
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                      -  อยูระหวางการประชุมกลุมผูใชน้ํา 
                      -  อยูระหวางการติดตั้งระบบไฟฟา 
                      -  ชาวบานคัดคานไมใหจายน้ําเกรงวาจะทําใหบอบาดาลของชาวบานแหงได 
                      -  อยูระหวางการขยายเขตประปา               
    4.2  ไดกําชับให สถจ. ติดตามและกําชับให อปท. ไดดแูลและบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบานใหตอบสนองความตองการของประชาชน  เพื่อที่จะใหประชาชนในพื้นที่ไดมนี้ําอปุโภค
บริโภคที่สะอาด 
                         4.3  สําหรับประเดน็ขอสังเกตและขอทกัทวงของ สตง. ไดกําชบัใหจังหวดั  ไดหา
ขอมูลขอเท็จจริง  และเปนหนวยงานที่ปรึกษา    ชวยแกไขปญหาใหแก อปท.   และใหดําเนินการใหถูกตอง
ตามหนังสือส่ังการ   ขอระเบียบ  กฎหมายที่เกีย่วของดวย 
                              4.4   ปญหาที่ไมสามารถใชประโยชนสวนใหญเนือ่งจากไมมีระบบไฟฟา  ซ่ึง  อปท.ได
เรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวแลว  
ปญหา/อุปสรรค      
                  การดําเนินการของ อปท. เกี่ยวกับโครงการดังกลาว  บางแหงมีขอผิดพลาดจริงและประปาบางแหงที่ 
สตง.เขาไปตรวจมีความเขาใจไมตรงกับ อปท. ทําใหเกิดความเคลื่อนกบัขอเท็จจริง 
ขอเสนอแนะ 
     สถ. ควรแจงให  อปท. เตรยีมความพรอมในพื้นทีเ่กีย่วกับระบบการผลิต  การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา   
และการบริหารกิจการประปา  

 5. การตรวจตดิตามการถายโอนสถานีอนามัยและสถานศึกษาใหแก อปท.   
         5.1  ขาราชการที่ถายโอนมาปฏิบัติหนาที่ใน อบต.  ไมแนใจในความกาวหนา เนือ่งจาก
ขาราชการที่ไมไดถายโอนไดเขาสูระบบราชการใหมแตขาราชการสวนทองถ่ินยังอยูในราชการระบบเดิม 
                                 5.2  ไดแจง สถจ./สถอ. และ อปท.  ประชาสัมพันธใหหนวยงานและบุคลากรที่ถายโอน  
มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่หนวยงานที่จะรับโอนและสิทธิประโยชน  ความกาวหนา  ความมั่นคง
ของผูโอน  และศึกษาขอระเบียบฯ  กฏหมายที่เกีย่วของ        
ปญหา/อุปสรรค  

1. ขาราชการในสวนภูมิภาคไมคอยไดรับทราบผลการประชุม ของ ก.กลาง วาในแตละครั้งไดมีมติ
เปนอยางไร  มกีารแกไขปรับปรุงเปลีย่นแปลงอะไร  หรือไม  ตลอดจนหนังสือส่ังการที่เกีย่วของกับเรื่องตางๆ  
เชน   การเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลของขาราชการสวนทองถ่ิน  เปนตน จึงไมสามารถใหคําแนะนํา
ขาราชการสวนทองถ่ินได 

2. ขาดความชดัเจนเกี่ยวกับการบริหารจดัการศึกษาหลังจากถายโอน  เจาหนาที่ของ อบจ. ไมสามารถ  
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและประสานกับ สพฐ.ได 
 3.  เจาหนาที่ของกองการศึกษาที่ตองประสานงานกับโรงเรียนมีไมเพียงพอและบางตาํแหนงยังไมมี
เชน ตําแหนงศึกษานิเทศก  เปนตน 
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 4.  กอนถายโอนมาสังกดั อปท.บุคลากรทางดานการศึกษาไดรับสิทธใินการเบกิจายตรงคารักษา 
พยาบาล    แตเมื่อถายโอนมาแลวไมไดรับสทิธิดังกลาว ทั้งที่เงินเดือน และสิทธิประโยชนตางๆก็ไดจาก            
รัฐบาลเชนเดยีวกนั 
              5.  หลักเกณฑแนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ขอเสนอแนะ 
    1. ควรแจง ใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบแจง อปท. ที่มกีารถายโอนภารกิจดานการศึกษาไดเห็น
ความสําคัญของการสนับสนุนบุคลากรทีม่ีความรูโดยตรง 
    2. สถ. ควรมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบจดัอบรมสัมมนาชีแ้จงทําความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ 
การถายโอนใหแกหนวยงาน/บุคลากร  ที่ถายโอนและรบัโอน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอระเบียบ/
กฏหมาย  สิทธิประโยชน  ความมั่นคงและความกาวหนาของอาชีพ หลังจากถายโอนมาสังกัด อปท. 

  3. สิทธิสวัสดิการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดโอนมาสงักัดสถานศึกษาของ
อปท.ในภายหลังวาจะไดรับสิทธิความเปนสมาชิก กบข.ตอเนื่องหรือไม  และจะมีแนวทางปฏิบัตใินการเบกิ
จายเงินชดเชย เงินสมทบใหแก กบข.อยางไร เนื่องจาก สถ.ยังไมมีการสั่งการใหชัดเจน  เห็นควร ให สน.บค.
พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและแจงขาราชการ สถ. และอปท.ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

  4.  เหน็ควรให สน.บค.นํามตทิี่ประชมุ ก.กลางและขอมูลตางๆที่เกีย่วของกบัการปฏิบัติงานของขาราชการ
ทั้ง ของ สถ. และ  อปท. ลงในเวบไซด  ของ สถ. เพื่อจะไดศึกษาคนควาและสามารถใหคําแนะนําแก อปท.ได 

 5. เห็นควรให สน.ปศ. ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
นําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดเปนคาใชจายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
               6. เหน็ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของหามาตรการ วิธีการ ใหบคุลากรที่ถายโอนไดรับสิทธิในการ
เบิกจายตรงคารักษาพยาบาล และสิทธิประโยชนอ่ืน 
   6.  การเรงรัดจัดเก็บรายได 

                      อบต. สวนใหญยงัไมไดจดัทําแผนทีภ่าษแีละทะเบียนทรพัยสิน 
ปญหา/อุปสรรค 

   เจาหนาที่ที่รับผิดชอบยังไมคอยมีความรูความเขาใจในการจดัทําแผนที่ภาษี เมื่อเกิดปญหาไมรู         
จะแกปญหาอยางไร 
ขอเสนอแนะ 

   เนื่องจากการจัดทําแผนทีภ่าษีเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจอยางละเอียด สถ.     ควรจัดอบรมให
ความรู กับ อปท. อยางทั่วถึง และใหเจาหนาที่ ของ สถจ.ไดเขารวมรับฟงดวยเพื่อจะไดติดตามการจัดทําแผน
ที่ภาษีของ อบต. ได 
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7. ตรวจสอบขอเท็จจริง เร่ืองราวรองทุกข  การประพฤตมิิชอบ  ตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
                  สถจ.แตละแหงมีเร่ืองรองเรียนเปนจํานวนมากจึงทําใหการดําเนินการคอนขางลาชา           

แตกไ็ดแจงใหทองถ่ินจงัหวดักําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  เรงดาํเนินการใหแลวเสรจ็ และใหความเปนธรรม 
กับทุกฝายโดยใหยดึขอระเบยีบฯ กฏหมาย หนังสือส่ังการ  และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่  
ปญหา/อุปสรรค 
     บุคลากรไมเพียงพอในการดําเนินการ    
ขอเสนอแนะ 

   สถ. ควรทําความเขาใจกบัผูวาราชการจังหวดั / นายอําเภอ ที่ควบคุมกาํกับดูแล อปท.  ในการแกไขปญหา
เร่ืองรองเรียน ทีค่ั่งคางในจังหวดัเปนจาํนวนมาก   ซ่ึงเรื่องรองเรียนบางเรื่องนาจะยุตไิดในระดบัอําเภอ  กข็อใหนายอําเภอ 
ทําความเหน็ยตุเิร่ือง  และในจังหวดักเ็ชนเดียวกัน  เพื่อใหการทํางานเกิดความรวดเร็ว  มีประสิทธภิาพมาก ขึ้น 
8. เร่ืองอ่ืนๆ 

   เทศบาลนครภูเก็ตเสนอเกีย่วกับการคดัเลือกบุคลากรดีเดนดานการศึกษาของโรงเรียนตางๆ  ในสังกดั 
อปท. ขอใหพจิารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนในแตละโรงเรียนตามจํานวนครูที่สอนในแตละโรงเรยีน 

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

   เห็นควรให สน.ปศ. นําไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการศึกษาตอไป 

                                      มติท่ีประชุม รับทราบ  

                                4.2 สรปุผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ในรอบเดอืน ต.ค. – ธ.ค.  
2551)  (กตภ.) 
                                         ผลการตรวจสอบในรอบไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551) ไดตรวจสอบหนวยรับ
ตรวจรวมทั้งสิ้น 6 หนวย ไดแก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย  สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัดยะลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดปตตานี    สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัชัยภูมิ      และสํานักงานสงเสรมิ          
การปกครองทองถ่ินจังหวดัมหาสารคาม ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี ้
   1. ดานการเงนิ 
      (1) ไมไดนําดอกเบี้ยเงินทดรองราชการสงเปนรายไดแผนดิน จํานวน 1 หนวย 
      (2) ไมไดจดัทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจสอบเงนิทดรองราชการ จาํนวน 2 หนวย 
   2. ดานการรับเงิน 
       - บันทึกการรับเงินในระบบ GFMIS ไมครบถวน จํานวน 1 หนวย 
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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) จัดทาํสมุดบันทึกรายการขั้นตนไมเปนปจจุบัน จํานวน 2 หนวย 
      (2) จัดทาํสมุดบันทึกรายการขั้นปลายไมเปนปจจุบัน จํานวน 3 หนวย 
        (3) ไมไดจัดทํางบทดลอง จํานวน 4 หนวย 
     (4) ไมไดปดบัญชีส้ินปงบประมาณ จํานวน  2  หนวย 
     (5) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบกิเงิน จํานวน 1 หนวย 
     (6) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมคาใชจายงบกลาง จํานวน 1 หนวย 
     (7) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการรับเช็คจากบุคคลภายนอก จํานวน 1 หนวย 
     (8) การจดัเกบ็เอกสารการเบิกจายไมถูกตองตามระบบ GFMIS จํานวน 1 หนวย  
   5. ดานการบรหิารพัสดุและทรัพยสิน 
        (1) ไมไดรายงานผลการตรวจสอบการรับ – จายพัสดุประจําป จํานวน 1 หนวย 
     (2) ไมไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจําป จาํนวน 1 หนวย 
                   (3) จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ และใบเบิกวัสดุ ไมครบถวนเปนปจจุบัน จํานวน  3 หนวย 
                  (4) จัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และบันทกึการใชรถสวนกลาง 
(แบบ 4) ยังไมเปนปจจุบนั  จํานวน 3 หนวย 
   6. ดานการควบคุมภายใน 
       (1) เจาหนาทีท่ี่มีคําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จายเงินประจําวนั  
ไมปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 หนวย 
                  (2) ไมไดจัดทําคําสัง่เจาหนาที่ผูมสิีทธิถือบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart 
Card) จํานวน 3 หนวย 
    (3) ไมไดปรับปรุงคําสั่งใหเปนไปตามระเบียบการเบกิจายเงินจากคลังฯ จํานวน 1 หนวย  
      (4) การประเมนิระบบควบคมุภายในของสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจงัหวดั 
สวนใหญยงัไมครอบคลุมทกุกลุมงาน จํานวน 1 หนวย 
   7. ดานการตรวจดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
         7.1 โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย รวม 5 โครงการ  ยังไมไดเขาตรวจสอบ จะเขาตรวจสอบใน ไตรมาสที่ 2  
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                            7.2 โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจสําหรับการจัดการศกึษาปฐมวัย (คาสิ่งกอสรางที่มี
ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท) รวม 15 จังหวดั 23 โครงการ ไดออกตรวจสอบ จาํนวน 1 โครงการ คือ เทศบาล
ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย   ไมพบปญหาอุปสรรคแตอยางใด 

                                        มติท่ีประชุม รับทราบ 

                               4.3 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.) 
                                   สถ. ไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 จาํนวน 136,126,263,700 บาท    ขอมูล  
ณ  วนัที่ 10 ก.พ.  2552     มีผลการเบกิจาย  42,628.990     คิดเปนรอยละ 31.32  (เปาหมายไตรมาส 2   ส้ินเดอืน 
มี.ค.  รอยละ 46 )   
                                      การเบิกจายเงินกันเหลื่อมป    ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2551 จํานวน 12,745.758 ลานบาท  
มีผลการเบกิจาย 3,985.925 ลานบาท  คดิเปนรอยละ 31.27 

                                   มติท่ีประชุม รับทราบ 

                               4.4 โครงการสงเสรมิ อสม. เชงิรุก  (สน.สส) 
                                       รัฐบาลไดมีนโยบายเรงดวนทีจ่ะสงเสริมบทบาทของ อสม. ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก   
ในการสงเสริมสุขภาพในทองถ่ินและชุมชน รวมถึงการดแูลเดก็ ผูสูงอายุ  คนพกิาร  การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล 
และการเฝาระวังโรคในชุมชน   โดยใหมีการจัดสวัสดิการใหแก อสม. เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริมในการ
ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  และมติ ครม. เมื่อวันที่  13 ม.ค.  2552 ไดเหน็ชอบหลักการการ
จัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โครงการ อสม. เชกิรุก วงเงินงบประมาณ 3,000 
ลานบาท  โดยจะจดัสรรงบประมาณใหอปท.   ตามจํานวน อสม. ที่มีอยูในพื้นที่ ประมาณ 833,300 คน  เพื่อเปน
คาใชจายในการให อสม. ชวยปฏิบัติงานใหกับ อปท.  อยางนอยเดือนละ 4 วัน  จํานวน 6 เดือน (ตัง้แตเดือนเม.ย.) 
เดือนละ 600 บาทตอคน เปนเงินทั้งสิ้น 3,000,000,000 บาท   ทั้งนี้ในการดําเนนิงานใหประสานการทํางานรวมกับ
หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ 

               มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                4.5 การดาํเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคใหแกประชาชน  (สน.สส.)  
                                     สถ. ไดดําเนนิการจดัสรรงบประมาณใหแก อปท. เพื่อดําเนนิโครงการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภค  (การกอสรางระบบประปาหมูบาน  ขยายเขตบริการประปา  และซอมแซม
ระบบประปา)  ปงบประมาณ  พ.ศ.2547-2550  รวม 9,818  โครงการ    งบประมาณรวม    20,979.104   ลานบาท  
เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่  10,817  หมูบาน 
                                      สตง. ไดสรุปผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
อุปโภค  บริโภคใหแกประชาชน  (การกอสรางระบบประปาหมูบาน)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2547 - 



 - 15 - 

2550  จาํนวน  28  จังหวัด  พรอมขอเสนอแนะให สถ. ทราบ โดยขอให สถ. พิจารณาดาํเนินการตาม
ขอเสนอแนะของ สตง. ในสวนที่เกี่ยวของ  แลวแจงผลให สตง.  ทราบภายใน  60  วัน  ตามมาตรา 44  แหง 
พ.ร.บ.ประกอบ รธน.วาดวย    การตรวจเงนิแผนดนิ  พ.ศ. 2542   
                                     ขอใหจงัหวัด  28  จังหวัด  ที่ สตง.  เขาตรวจสอบโครงการเพื่อดําเนินการ  ดงันี้    
                                     1 )  เรงรัดติดตามและตรวจสอบผลการแกไขขอบกพรองของอปท .  ในพื้นที่
จังหวัด ตามที่จังหวัดไดรับแจงขอบกพรองจาก สตง.โดยตรงใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
                                      2)  รายงานผลการแกไขขอบกพรองของ อปท. เปนรายโครงการ  ให สถ. ทราบ  
ทุกวันที่  20  ของเดือน โดยครั้งแรกใหรายงานภายในวันที่  20  มี.ค.  2552  เพื่อรวบรวมแจง สตง. ทราบ
ภายในกําหนด 
                                     3)  ใหจังหวัดตรวจสอบโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจาก สถ. แตยังไมไดรับการตรวจสอบจาก สตง. วามีการกอสรางอยางถูกตองและใช
ประโยชนโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม  การบริหารกิจการประปาเปนไปตาม
ระเบียบ มท.  วาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบาน  พ.ศ.2548  หรือไม  หากพบวา
มีขอบกพรองขอใหจังหวัดแจง อปท.  ดําเนินการแกไขใหถูกตองและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 
                                  ขอใหจงัหวดั  47  จังหวัด  ที่ สตง. ยังไมได เขาตรวจสอบโครงการดําเนินการ
ตรวจสอบโครงการกอสร างระบบประปาหมูบ านที่ ได รับการจัดสรรงบประมาณจาก  สถ .            
วามีการกอสรางอยางถูกตองและใชประโยชนโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม   
การบริหารกิจการประปาเปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปา
หมูบาน  พ.ศ.2548  หรือไม  หากพบวามีขอบกพรองขอใหจังหวัดแจง อปท. ดําเนินการแกไขใหถูกตอง
และปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

                                    มติท่ีประชุม รับทราบ 

                              4.6 ซักซอมแนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการจัดสรรเงนิภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน                     
และภาษีธุรกิจเฉพาะ  (สน.คท.)  
                                        ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดให
จังหวดัจัดสรรเงินภาษีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี ้

1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 
    2. ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

   การจัดสรรเงินภาษแีละคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน  สํานักงานสงเสริมการปกครอง    
ทองถ่ินจังหวดั  จะตองนํายอดเงินในบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10910 ณ วนัสิ้นเดอืน ซ่ึงขนสงจังหวัดได
จัดเก็บและนําสงเขาในบัญชีเงินฝากคลัง    รหัส 10910   มาจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจ ฯ และโอนเงินใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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                            การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัจะตอง 
นํายอดเงินในบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10933 ณ วันสิ้นเดือน    ซ่ึงสรรพากรจังหวัดและที่ดินจังหวัด                  
ไดจัดเก็บและนําสงเขาบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10933 มาจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจ ฯ และโอนเงินใหแกเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวดั  
                                      สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน       ขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดั 
ดําเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบยอดเงินในระบบ GFMIS ใหตรงกับยอดเงนิที่ขนสงจังหวดั ที่ดินจังหวัด  
และสรรพากรจังหวดั แจงแลวจึงนําไปจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากพบวามีรายการโอนเงิน
จากจังหวัดอื่นมาเขาบัญชีดังกลาวขอใหสอบถามรายละเอียดจากคลังจังหวัดและสวนราชการที่นําสงเงินเพื่อ
พิจารณาดําเนนิการตอไป ทัง้นี้เพือ่ปองกันมิใหเกดิการจดัสรรเงินสวนที่มิไดจดัเก็บภายในจังหวัดใหแกองคกร  
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตองดําเนินการโอนคืนใหแกจังหวัดทีจ่ัดเก็บภายหลัง 

2. ประสานกบัสวนราชการในจังหวดั ไดแก  
  - ขนสงจังหวดั (ภาษแีละคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน) 
  - ที่ดินจังหวดั  (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 
  - สรรพากรจังหวัด (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

โดยขอใหสวนราชการรีบแจงรายการนําสงยอดเงินในระบบ GFMIS  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวดัทุกสิ้นเดือน  

           3. เมื่อขนสงจังหวัด ที่ดินจังหวัด และสรรพากรจังหวัด ไดแจงยอดเงินที่จัดเก็บ 
ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบแลว    และยอดเงินตรงกับที่ปรากฏในระบบ GFMIS 
ขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดรีบดําเนินการจัดสรรเงินภาษีดังกลาวใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยเรว็เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรเงินภายในกําหนดเวลา          
ไมกระทบตอการบริหารงบประมาณทองถ่ิน 

                                      มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                4.7 การจัดงานกาชาด  ประจําป  2552  (สล.)    
                                   กองอํานวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย กําหนดจัดงานกาชาด ประจาํป 2552 
ระหวางวันที ่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย.  2552 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงมา ถนนศรีอยุธยา   
ถนนราชดําเนินนอก ซ่ึงมีแนวคิดในการจดังานคือ “หัวใจใสสะอาด กาชาดชวยปวงชน”  โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานและเยีย่มชมราน ในวันจนัทรที่ 30 มี.ค.  2552 ตั้งแตเวลา          
16.30 น. เปนตนไป     
                                     สถ. ไดกําหนดจัดกิจกรรมรวมกับสภากาชาดไทย ประกอบดวย 
                                         (1) การออกสลากบํารุงกาชาดไทย สถ. ประจําป 2552 จํานวน 90,000 ฉบับ จําหนาย
ในราคาฉบับละ 100 บาท ซ่ึงไดขอความรวมมือจาก สถจ.และทุก สํานัก/กอง ชวยจําหนาย 
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                                         (2) การออกรานการละเลนเสี่ยงโชคภายในรานกาชาด  ตลอดระยะเวลาการจัดงาน         
9 วัน เหมือนเชนทุกปที่ผานมา  
                                     ทั้งนี้ สถ. ไดมีคําสั่งที่ 86/2552 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2552 แตงตั้งคณะกรรมการกาชาด สถ.  
ประจําป 2552 ซ่ึงไดนําเรียนใหผูบริหารและ ทถจ. เพื่อโปรดทราบแลว 

     มติท่ีประชุม  รับทราบ      

   4.8   การดําเนินโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  (สล.)    

                     สถาบันพระปกเกลา  ไดดําเนินโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพยีงฯ  โดยเปนการ 
สานตอโครงการไถชีวิตโค – กระบือ    ปลูกปาชายเลน    และบวชสามเณรจํานวน 84,000 รูป  เพื่อถวาย
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา   5 ธ.ค.  2550  ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี  มีเงินรายไดนําขึ้นทูลเกลาฯ เปนจํานวนเงิน 125 
ลานบาท     

                                        คณะอนุกรรมการฝายประสานงานทั่วไปโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียง                   
          รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     เมื่อคราวประชุมในวันอังคารที่ 6 ม.ค.  2552                  
          ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการฯ  ดังนี้ 

                                    1. กําหนดดําเนินกิจกรรมใน 4 กิจกรรมยอย     ประกอบดวยกิจกรรมไถถอนโค – 
กระบือ  กิจกรรมปลูกปาชายเลน ,  กิจกรรมบวชพระภิกษุ สามเณร และชีพราหมณ ถวายเปนพระราชกุศล 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการถวายความจงรักภักดี  
                                    2. เหน็ชอบใหดําเนนิกิจกรรมไถถอนโค – กระบือ เปนลําดับแรกสําหรับกจิกรรมอื่นๆ              
จะไดมีการหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดาํเนินงานในการประชุมครั้งตอๆ ไป  
                                    3. การดําเนินกิจกรรมไถถอนชีวิตโค – กระบือ  ประจําป 2552  มีเปาหมายการไถชีวิต
โค – กระบือ  จากโรงฆาสัตวสัปดาหละ 83 ตัว และกําหนดจัดพิธีการไถถอนชีวิตโค – กระบือ  สัปดาหละ         
1 คร้ัง  เปนระยะเวลา 1 ป  (ตั้งแตวนัที่ 9 ธ.ค.  2551  ถึงวันที่ 30  พ.ย.  2552)       โดยกําหนดจัดทกุวันจนัทร
ของสัปดาห  เวลา14.00 น.  ณ  วดัพระศรมีหาธาตุฯ  บางเขน  เมื่อทําพิธีเสร็จแลวกรมปศุสัตว  โดยธนาคาร
โค – กระบือฯ  จะนาํโค – กระบือ ไปใหเกษตรกรซึ่งมาขึน้ทะเบยีนไวไปใชประโยชน โดยมีคําสาบานปฏิญาณ  
ของผูยืมวาจะไมนําไปฆาหรือขายตอ  ปจจุบนัมีการสงมอบโค – กระบือ ใหเกษตรกรในพืน้ที่ตางๆ ไปแลว
จํานวน 236 ตวั  สําหรับวิธีการดําเนิน งานเนนเรื่องการประชาสัมพันธไปยังกระทรวง ทบวง กรมตางๆ  
อยางเต็มที่  โดยใหผูบริจาคกระทําดวยความสมัครใจ ทั้งนี้มิใหมกีารเรี่ยไรโดยเดด็ขาด  
                                    4. ขอความรวมมือ สถ. ดังนี้ 
                                           (1)  แจง อปท. ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนในพื้นที่รวมบริจาคทรัพยตาม
กําลังศรัทธาและสมัครใจ  และรวมเปนเจาภาพในพิธีไถชีวิตโค – กระบือ ในพื้นที่   
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                                           (2) ใหถือวาโครงการดังกลาวเปนนโยบายสาํคัญ และใหบรรจุอยูในระเบียบวาระ
การประชุมของหนวยงาน 
                                  สถ. ไดมีหนังสือขอความรวมมือจังหวัดแจง อปท.   ใหการสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรม  
ตามโครงการฯ โดยดําเนินการดังนี ้

(1) ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการใหสวนราชการ  หนวยงาน  ภาคเอกชน   
และประชาชนในพื้นทีไ่ดรับทราบและเชิญชวนรวมบรจิาคตามกําลังศรัทธาและสมัครใจ 

(2) รวมเปนเจาภาพพิธีไถชีวิตโค – กระบือ  โดยใหประสานการดําเนินการกับ  
ปศุสัตวจังหวดัและวัดในพืน้ที่      

     มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 4.9  การดาํเนนิการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ  (สล.)    
                                  1. สถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ.  ดังนี้ 

            - 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 วันที่ 17  ก.พ.. 2552 กอน **  
รวมผูมาใชบริการ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2551 – 17 ก.พ. 2552 จํานวน 10 ราย  

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

                                   3. ขณะนี้ เว็ปไซตของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. อยูระหวางการปรับปรุง ดังนั้น หากมี
ผูประสงคจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแนะนําการใหบริการ สามารถดําเนินการผานชองทาง
อ่ืนๆ เชน ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2241-9000 ตอ 5102 , ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2243-2281 หรือสง
จดหมายมาที่ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต 
กทม. 10300 ทั้งนี้ จะไดเรงประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศนทองถ่ินในการเปดใชบริการ
ตอไป 

     มติท่ีประชุม  รับทราบ             

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
                              (1) อัตรากําลังขาราชการ  (สถจ.ตาก)   
                                  สถจ. ตาก  เสนอแนะการดําเนนิงานดานอัตรากําลังภายใตภาวะนโยบายการจํากัด
อัตรากําลังขาราชการของรัฐบาลดังนี้      
                                   1) เกลีย่อัตรากําลังขาราชการใหเหมาะสมกับปรมิาณงาน สภาพพื้นที่ของจังหวัด 
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                                   2) อัตรากําลังที่เกินในจังหวัดใด  ใหเกลี่ยใหจังหวัดที่ขาดแคลนใกลเคียง เพือ่ลดปญหา
ความเดือดรอนของครอบครัว หรืออาจสอบถามความสมัครใจที่จะไป 
                                   3) การจัดบุคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ปริญญา  มาทํางานในลักษณะ  
เหมาจายเปนรายเดือนเปนปๆ   ไปในงานเฉพาะ  เชน  การพิมพหนังสือ  การขับรถยนต  งานจดัทําขอมูลทั่วไป   
แนวทางนี้จะชวยลดคาใชจายดานสวัสดิการ  เชน  คารักษาพยาบาล  คาเบี้ยเล้ียง  หรือคาตอบแทนลงจํานวน
มาก  ซ่ึงเอกชนจะใชอยูมาก  แตทั้งนี้ควรมีการสํารวจปริมาณงานและขอมูลเพื่อประกอบดวย 
                             - มอบหมาย กจ. รับไปพจิารณา 
                            (2) การแตงตัง้หัวหนาศนูยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  (สถจ.ตาก) 
                                 สถจ. ตาก  ไดพจิารณาวา  ตามที่ ก.อบต.  กําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีการปฐมวัยเทานั้น และอัตราผูดูแลเด็ก : จํานวน 1: 20  คน นั้น   เปนปญหา
ในการปฏิบัติมากเพราะ 

1) กรณีผูดูแลเด็กตองมีวุฒิปริญญาตรีปฐมวัย บางคนแมจบปริญญา  แตขาดวุฒภิาวะ  
(EQ)  ทําใหเกิดปญหาในการดูแลเด็ก    แต อปท.จําเปนตองใหเปนหัวหนาศูนยเด็กเล็ก   ทั้งๆ ที่มีผูอ่ืน
ที่เหมาะสมกวา  ประเด็นนี้จงึควรมีระเบียบที่ยืดหยุนกวานี้  โดยไมยึดเพียงวุฒกิารศึกษาเพียงอยางเดียว 
                                    2) กรณีจํานวนเด็กเล็ก : ครูผูดูแลเด็ก  ซ่ึงไดเกิดเหตุเศราสลดขึ้นเมื่อเร็วนี้   เมื่อครู
ผูดูแลเด็กไปทาํธุระ  แลวเดก็เล็กมีความซุกซนมาก  ดูแลคอนขางยาก และครูผูดูแลเดก็อาจตองมีเวลาทําธุระ
สวนตัวบาง  หรือบางคนลมปวยตองมีผูดูแลแทน จึงเห็นวา  ควรกําหนดเปนมาตรฐานวา  ศูนยเด็กเล็ก             
แตละแหงตองมีครูผูดูแลเด็ก 2 คน  หากมีเด็กมากเกิน 20 คน  จึงคอยกาํหนดสัดสวนวาควรจะเพิ่มจํานวน
เทาใด  ทั้งนี้  สถ. ตองจัดหาคนใหดวย  
                                   - มอบ ร.อสถ. (นายวสันตฯ) และ สน.ปศ. รับไปพจิารณา 
                            (3) คาํรับรองการปฏบิัติราชการของ สถจ.  (ก.พร.) 
                                       สถจ. ตองดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมกับจังหวัด จํานวน 8 ตัวช้ีวัด   
ขอให ทถจ. ศึกษาและทําความเขาใจดวย   

เลิกประชุมเวลา  12.00  น.                 
                                                                                                                                         นายกิติศกัดิ์  สุดพิมศรี 
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