


 
 

ระเบียบวาระการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 2/2552 

วันจันทรท่ี 27  เมษายน  2552  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 5501  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

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

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชมุทราบ 
- สรุปขอส่ังการจากการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 2/2552 , คร้ังที่ 3/2552 และ  
   คร้ังที่ 4/2552   (นําเสนอโดย  Power  Point)  

ระเบียบวาระที่ 2  ขอสั่งการของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และรองอธิบดีกรมสงเสริมการ   
                                         ปกครองทองถิ่น 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 19 กุมภาพันธ  2552 

ระเบียบวาระที่ 4 การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ   โดยรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายบญุจง  วงศไตรรัตน) 

 - อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กลาวตอนรับ  
- นําเสนอบรรยายสรุปภารกจิของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดย Power Point   
   ประกอบเสียง 
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  (นายบุญจง  วงศไตรรัตน)   มอบนโยบาย              
  และแนวทางการปฏิบัติราชการ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองสืบเนื่อง 
                               5.1 การดาํเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการจายเบี้ยยังชพีผูสูงอาย ุ              
                                                  (สน.สส.) 
     5.2 โครงการสงเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก  (สน.สส.) 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) 
   6.1 โครงการบานทองถ่ินไทย  เทิดไทองคราชันย  80 พรรษา  (สน.สส.)           

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
 7.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ.  ประจําเดือนมีนาคม  2552  (สน.ปส.)  
 7.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.)  
 

/ 7.3 สรุปผลการตรวจ .... 
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 7.3 สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ในรอบเดือน  
                                              มกราคม – มีนาคม  2552)  (กตภ.) 
 7.4 สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน  การบญัชี  การพัสดุและ 
                                              การควบคุมภายใน อปท.  ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน  2552 (ตบ.) 
                7.5 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป  ของโรงเรียน                
                                                ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (สน.ปศ.) 
               7.6 การจดังานชุมนมุลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 18 พ.ศ. 2552  (สน.ปศ.) 
 7.7 การคัดเลือกผูดูแลเดก็ดีเดนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
                                               ประจําป  2552  (สน.ปศ.) 
 7.8 การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ  

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  :  
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ระเบียบวาระที่ 2  ขอสั่งการของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง  
                            ทองถิ่น 
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ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุม  สถ. คร้ังท่ี 1/2552  เม่ือวัน 
พฤหัสบดีท่ี 19 กุมภาพันธ  2552 

 
 เลขานุการท่ีประชุม :    ฝายเลขานุการที่ประชุม  ไดจัดทํารายงานการประชุม สถ.    

คร้ังที่ 1/2552    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ  2552    ใหผูเขาประชุมทุกทาน   ไดพิจารณาลวงหนาทาง 
www.thailocaladmin.go.th   และไดแกไขตามที่มีผูขอแกไขเรียบรอยแลว    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม สถ.  คร้ังที่ 1/2552  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ  2552  ที่แนบมาพรอมนี้ 

 
 

มติท่ีประชุม
.............................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 1/ 2552 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ  2552   เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม  5501 

ผูมาประชุม 
 1. นายสกุิจ  เจริญรัตนกุล  อสถ. 
 2. นายวสันต  วรรณวโรทร  ร.อสถ. 
 3 นายจรนิทร  จักกะพาก  ร.อสถ. 

              4. นายสุรพล  วาณิชเสน ี  ผอ.สพบ. 

5. นายวนิชัย  อุยางกูร   ผอ.สน.พส. 

6. นายพิษณุ  พรหมจารีย  ผอ.สน.บค. 

7. นายสกล  ลีโนทยั   ผอ.สน.คท. 

8. นายบุญสืบ  แชมชอย  ผชช. เฉพาะดานพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาทองถิ่น 

9. นายวิรัตน    ทํานุราศรี  ผชช. ดานการบริหารงานทองถิ่น 

10. นายศรีพงศ  บุตรงามด ี  ผชช.เฉพาะดานการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น 

11. นางลักขณา  ปสนานนท                       ผชช. เฉพาะดานการคลงัทองถิ่น       

12. นายรังสรรค  เอี่ยมบุตรลบ  ผชช. ดานกฎหมายและระเบียบทองถิน่  

13. นายวนัชัย  จันทรพร  ผอ.สน.กร. 

 14.  นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร  ผอ. สน.พร. 

 15. นายธนา  ยันตรโกวิท  ผอ. สน.สส.  

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

17. น.ส.อัจฉรา  วงษเอก   ผอ.สน.มท. 

18. น.ส.อนงค  โตโพธิ์ไทย  ผต.สถ. 

19. นายวรพจน  เอี่ยมรักษา  ผต.สถ. 

20. นายพงศศักดิ์ ชนะสทิธิ ์  ผต.สถ. 

21. นายพีระพงษ มีขันทอง  ผต.สถ. 

22. นายสนัต ิ  ผินเจริญ  ผต.สถ. 

             23. นายสิธิชยั  จินดาหลวง  ล.สถ. 

             24. นายธงชัย  กิตติคุณานนท  ผอ.กค. 

             25. นายชลธ ี  ยังตรง   ผอ.กจ. 



             26. นางชฎารักษ  แกวสีปลาด  ผอ.ตบ.   

27. นายธนิศร  วงศปยะสถิตย  ผอ.ศส. 

28. นางประภสัสร ศิริแสงชัยกุล  ผอ.ตภ. 

29. นางสาวอโรชา นันทมนตรี  ผอ.ก.พร. 

30. นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา   ผอ.สพศ. สน.สส. 

31. นายชยัพฒัน ไชยสวัสด์ิ  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. นางจิรพฒัน  เธียรพานิช  ผอ.สพช. สน.คท. 

39. นายศิริวฒัน  บุปผาเจริญ  ผอ.สมบ. สน.บค. 

 40. นายสมศกัดิ์  พนากิจสุวรรณ  ผอ.สสบ. สน.บค. 

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

 42. นายประพนัธ สุวรรณ                ผอ.สบล.   สน.บค. 

43. นายสุรเกยีรติ ฐิตะฐาน  ผอ.สกบ.   สน.บค. 

44. นายประวทิย เปร่ืองการ  ผอ.สมอ. สน.บค. 

 45. นายเลอสรร  เทพชวย   ผอ.สคด. สน.กร. 

 46. นายสัญจติ  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. นายภูเบศร  จูละยานนท  ผอ.สวศ. สน.ปศ. 

53. นายวัชรินทร  ปญญาประเสริฐ  ผอ.สบด. สน.มท. 

54. นางณัฐกมล  เจริญพานิช  ผอ.สมท. สน.มท. 

55. นายสชุาต ิ  สุขดี   ผอ.สมถ. สน.มท. 

56. นายศตพงษ  สุนทรารกัษ  ผอ.สบอ. สพบ. 



57. นายอภิสิทธิ ์  วรรณตุง  ผอ.สวช. สพบ. 

58. นายศกัดิ์ชัย   เผือกศิริวิบูลย  ผอ.สนฝ. สพบ. 

59. นายอมร  กีรติสุนทร  ผอ.ศบฝ. สพบ. 

60. วาที ่ร.ต.สมศักดิ์ เกษมวัฒนา  ทองถิน่จงัหวดักาญจนบุรี 

 61. นายอมรภัณฑ เรืองเดช   ทองถิน่จงัหวดัจันทบรีุ 

 62. นายสมศักดิ์  กูเกียรติกาญจน  ทองถิน่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 63. นายพรพจน  บัณฑิตยารักษ  ทองถิน่จงัหวดัชลบุรี 

 64. นายพรศักดิ์  เสียงสมบัติ  ทองถิน่จงัหวดัชัยนาท 

 65. นายฉัตรชยั  คุมสติ   ทองถิน่จงัหวดัตราด 

 66. นายสมชาย  รุงเรือง   แทนทองถิน่จงัหวัดนครนายก 

 67. นายพทุธดาํรงค คุณารักษ  ทองถิน่จงัหวดันครปฐม 

68. นายวรเทพ  วิโรจนพันธ  ทองถิน่จงัหวดันครสวรรค 

 69. นายอภิศักดิ์  พฤกษชาต ิ  ทองถิน่จงัหวดันนทบุรี 

 70. นายจรัญ  พุมพวง   ทองถิน่จงัหวดัปทุมธาน ี

 71. นายรณรงค  ศิริพันธ   ทองถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 

 72. นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  ทองถิน่จงัหวดัปราจีนบุรี 

 73. นายรุงโรจน  รุงรัศมี   ทองถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 74. นายสุรินทร  ธีรจามรนนัท  ทองถิน่จงัหวดัเพชรบุรี 

 75. นายฉัตรชฎา  สมสะอาด  แทนทองถิน่จงัหวัดระยอง 

 76. นายดนัย  ยอดนิล   ทองถิน่จงัหวดักําแพงเพชร 

 77. นายเอกชยั  แยมพินจิ  ทองถิน่จงัหวดัเชียงราย 

 78. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย  ทองถิน่จงัหวดัเชียงใหม 

 79. นายสงกรานต ไมยวงศ   ทองถิน่จงัหวดัตาก 

 80. นายชัยเดช  ฝายนนัชยั  ทองถิน่จงัหวดันาน 

 81. นายเลือดไท  วงศใหญ  ทองถิน่จงัหวดัพะเยา 

 82. นายสมบติั  เฟองปรางค  ทองถิน่จงัหวดัพิษณุโลก 

 83. นายธวัชชยั  เลี้ยงประเสริฐ  ทองถิย่จังหวัดพิจิตร 

 84. นายประโดม  รัชเวทย   ทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ 

 85. นายยุทธนา  สายสิงหทอง  ทองถิน่จงัหวดัแพร 

 86. นายประดิษฐ ทะยะมหา  ทองถิน่จงัหวดัแมฮองสอน 

 87. นายบุญทวี  ฉิมพลีย   ทองถิน่จงัหวดัลําปาง 



 88. นายอภวิฒัน  สิทธิใหญ  แทนทองถิน่จงัหวัดลําพนู 

 89. นายเทียนชัย  วงศักดิ ์   แทนทองถิน่จงัหวัดสุโขทัย 

 90. นายณัชชนนท สุรัตนชัยการ  ทองถิน่จงัหวดัอุตรดิตถ 

 91. นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ ์  ทองถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ 

 92. นายเมธา  รุงฤทยัวัฒน  ทองถิน่จงัหวดัขอนแกน 

 93. นายศุภกร  ขยันตรวจ  แทนทองถิน่จงัหวัดชัยภูม ิ

 94. นายเสรี  หายกลา  แทนทองถิน่จงัหวัดนครพนม 

 95. นายชัยวฒัน  ชื่นโกสมุ  ทองถิน่จงัหวดันครราชสีมา 

 96. นายพิชัย  ประยูรเมธา  ทองถิน่จงัหวดับุรีรัมย 

 97. นายศิริพันธ  ศรีกงพล  แทนทองถิน่จงัหวัดมหาสารคาม 

 98. นายพงษเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร 

 99. นายประพฒัน หวลถนอม  ทองถิน่จงัหวดัยโสธร 

 100. นายโรจนพงษ แกนจันทน  ทองถิน่จงัหวดัรอยเอ็ด 

 101. นายผดงุศักดิ์ หาญปรีชาสวสัด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัเลย 

 102 นายจําลกัษ  กันเพช็ร   แทนทองถิน่จงัหวัดศรีษะเกษ 

 103 นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ  ทองถิน่จงัหวดัสกลนคร 

 104. นายนรชยั  ภาควรรธนะ  ทองถิน่จงัหวดัสุรินทร 

 105. นายสมาน  เวียงอนิทร  ทองถิน่จงัหวดัหนองคาย 

 106. นายทนูธรรม แกวภิรมย  ทองถิน่จงัหวดัหนองบัวลาํภู 

 107. นายวรงค  คลังเงนิ   ทองถิน่จงัหวดัอุดรธาน ี

 108. นายสมพงษ ฎาราณุท  ทองถิน่จงัหวดัอุบลราชธาน ี

 109. นายวทิยา  ใจแกว   ทองถิน่จงัหวดัอํานาจเจริญ   

 110. นายอมร  วงศวรรณ  ทองถิน่จงัหวดักระบี่ 

 111. นายสเุทพ  มลสวัสด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัตรัง 

 112. นายสาธติ  กลิ่นภักด ี  ทองถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 113. นายธารนิทร พลายดวง  ทองถิน่จงัหวดันราธิวาส 

 114. นายชมุสาย  เทพลิบ   ทองถิน่จงัหวดัปตตาน ี

 115. นายราเชนทร ฤกษเกษม  ทองถิน่จงัหวดัพังงา 

 116. นายโชคชัย  คําแหง   ทองถิน่จงัหวดัพัทลุง 

 117. นายสรวชิญ ไชยสวัสด์ิ  ทองถิน่จงัหวดัภูเก็ต 

 118. นายสมปราชญ จงจิต   ทองถิน่จงัหวดัยะลา 



 119. นายวิชัย  จําปา   ทองถิน่จงัหวดัระนอง 

 120. นายวิญญ  สิทธิเชนทร  ทองถิน่จงัหวดัสงขลา 

 121. นายวีรวฒัน วุฒิสาร   ทองถิน่จงัหวดัสตูล 

 122. นายธีระ  อนันตเสรีวทิยา  ทองถิน่จงัหวดัสุราษฎรธาน ี

 123. นายเจริญชัย นพชาติสถิตย  ทองถิน่จงัหวดัราชบรีุ 

 124. นายนวิฒัน  ภาตะนันท  ทองถิน่จงัหวดัลพบุรี 

 125. นายชัยสทิธิ ์ อาศิระวิชัย  ทองถิน่จงัหวดัสมุทรปราการ 

 126. นายนเรศ  วงศาโรจน   ทองถิน่จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 127. นายอิศเรศ  ฐิติมานะกูล   ทองถิน่จงัหวดัสมุทรสาคร 

 128. นายไพฑรูย  สมบูรณพงศ  ทองถิน่จงัหวดัสระแกว   

 129. นายพิเชษฐ  จันทรสง  ทองถิน่จงัหวดัสระบุรี 

 130. นายสุขเกษม สําราญประภัสสร ทองถิน่จงัหวดัสิงหบุรี 

 131. นายเสฐยีรพงศ มากศิริ   ทองถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 132. นายนพินธ  ทัดเทียม   แทนทองถิน่จงัหวัดอางทอง 

 133. นายประจักษ ทักษณา   ทองถิน่จงัหวดัอุทัยธาน ี

  

ผูมารวมประชุม  
              1. นายธีระ  พัฒนากูล  หน.ฝ.บห.  สล. 

 2. นายอาํนวย  ทองนุน   เลขานุการ ผชช.ดานการบรหิารงานทองถิน่ 

 3. นายสวุรรณชัย สมปอง   นวผ.  ชํานาญการ 

 4. นายธีรยุทธ  สําราญทรัพย  นวค.  ชาํนาญการพิเศษ 

 5. นายสุรัตน  นุชอุทยั   นวผ. ปฏิบัติการ 

 6. น.ส.ปญญา  จินตกะวงศ  หน.ฝ.งบประมาณฯ  สน.คท. 

 7. นางวรพรรณ  ใจยิ้ม   นกง. ชํานาญการ 

 8. นางกฤติยา  ศิริสุข   นกง.ชาํนาญการ 

 9. นางสุวิมล  สุพรรณวิบูล  นกง. ชํานาญการ 

10. นางอุษณีย  ทอย   นกง.ชาํนาญการ 

11. นายวัลลภ  วลัยศรี   นก. ปฏิบัติการ 

12. นางสาวสดุธิดา สุวรรณะ  นวผ.ปฏิบัติการ 

13. นายประสตูร  เหลืองสมานกลุ  นพบ. ชาํนาญการพิเศษ 

14. น.ส.เนาวรตัน รักธรรม   นสถ.  ปฏิบัติการ 



15. น.ส.พรวิภา  คําพันธ   พนักงานบนัทกึขอมูล 

16. นางสาวนนัทนา ชัยตันติกุล  นทบ. ชาํนาญการ 

17. นางสาวฉตัรวลัย ลาภคลอยมา  นทบ. ปฏิบัติการ 

18. นายพนมเทียน เสงวัน่   หน.ฝายสรรหาฯ 

19. น.ส.กัลยา  อุบลเพ็ง   นสถ.  ชํานาญการ 

20. น.ส.เบญจมาภรณ มวงกําพันธ  จนท.วผ. 

21. น.ส.ศรีพรเพ็ญ ศรีชาติ   จนท.บข. 

22. น.ส.สิริกร  กังวานวรกุล  จพง.ธก. 

23. น.ส.รัตนาภรณ หนกูลิ่น   นพบ. 

24. วาที่ ร.ต.กองเกียรต ิ นัยนาประเสรฐิ  นบค. 

25. น.ส.พรสวรรค สงวนศักดิ ์  นพบ. 

26. น.ส.มณีจนัทร โคตรบรรเทา  นพบ. 

27. นายเสวก  แกวเมา   นพบ. 

28. น.ส.ตติยา  นอยเพ็ง   นพบ. 

29. นายนพินธ  คชกาญจน  นพบ. 

30. น.ส.บานชืน่  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. นายกิติศักดิ์   สุดพิมศรี  นวผ.         ปฏิบัติการ 

ผูติดราชการ 
1. นายวัลลภ  พร้ิงพงษ  ร.อสถ. 

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

3. นายนิกร  สุกใส      ผชช. เฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

4. นายประเสริฐ  มุยแกว   ผอ.สน.ปส. 

5. นายชัยสทิธิ ์  พานิชพงศ  ผต.สถ. 

6. นายธีรพัฒน  คัชมาตย  ผอ.สสส. สน.สส. 

7. นางรุงรัชน ี  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  ชื่นจิตร  ทองถิน่จงัหวดัชุมพร 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1. การขับเคลื่อนการดําเนนิการตามนโยบายของ มท.  
                                  ขอให  สํานกั / กอง / สถจ.  ดําเนนิการขับเคลื่อนนโยบายของ มท.  ตามภารกจิในสวนที่

เกี่ยวของ  ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

2. การจัดซ้ือนมโรงเรียนของ อปท. 
                                 สถ. ไดมีหนงัสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0893.4/ว 327     ลงวนัที ่18 ก.พ.  2552  แจงทุกจงัหวัด

เพื่อซักซอมหลักการและแนวปฏิบัติในการจดัซื้อนมโรงเรียนของ อปท.  ดังนี ้

                                          (1) มติ ครม. เมือ่วนัที ่29 พ.ย.  2548 รับทราบและเหน็ชอบการบรหิารจัดการนม                

ทั้งระบบตามทีก่ระทรวงเกษตรฯ เสนอ  โดยกําหนดใหองคการสงเสรมิกิจการโคนมฯ  เปนหนวยงานหลัก

รับผิดชอบในการกาํหนดสัดสวนน้าํนมดบิและนมโรงเรยีนใหเหมาะสม   และใหจัดโชนพื้นทีก่ารผลิตและโรงเรียน

ใหอยูในแหลงเดียวกนัหรือใกลเคียงกนั เพื่อแกไขปญหาการจัดสงนมลาชา และแกไขปญหาน้ํานมดิบลนตลาด 

                                          (2)  ผูมีอํานาจกําหนดหลกัเกณฑและบัญชรีายชื่อผูประกอบการฯ ทีม่ีสิทธิจาํหนาย

นมคือคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม  ซึ่งปลดักระทรวงเกษตรฯ เปนประธาน โดยแบงโซนผูผลิต/

ผูประกอบการ และโรงเรียนใหอยูในโซนเดียวกัน แบงเปน 3 โซน ไดแก โซนที่ 1 ภาคเหนือ 17 จังหวัด  ผูมสิีทธิ

จําหนาย 18 ราย  โซนที ่2 ภาคตะวนัตก/ภาคใต 22 จังหวดั  ผูมีสิทธิจาํหนาย 18 ราย  โซนที ่3 ภาคกลาง/ภาค

ตะวนัออก/                      ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 37 จังหวดั ผูมีสิทธจิาํหนาย 40 ราย 

                                          (3) สถ. ไดรับแจงขอความรวมมอืจากคณะกรรมการโคนมฯ (ตามขอ 2)  ใหแจง

หลกัเกณฑและบัญชีรายชื่อของผูประกอบการที่มีสิทธิจาํหนายนมให อปท. ถอืปฏิบัติ ในการจัดซื้อนม                 

ภาคเรยีนที ่2/2551  ซึ่งแนวทางการปฏิบัติในเรื่องนี้ไดดําเนนิการมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 จนถงึปจจุบัน  กรณี          

ของโรงเรยีนในเขตพืน้ที ่อ.พะโตะ จ.ชุมพร  สามารถเลอืกซื้อนมจากผูประกอบการทีม่ีสิทธจิําหนายไดจํานวน              

18 ราย ไมใช 2 ราย ตามที่เปนขาว       

                                         (4) กําหนดแนวทางให อปท. ปฏิบัติ ในภาคเรยีนที่ 2/2551  ดังนี้      

                                               1) ใหโรงเรียนในสงักัด อปท. แตงตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) ของแตละ

โรงเรียน  เพื่อทําหนาทีต่รวจสอบคุณภาพกอนที่จะรับมอบอาหารเสริม (นม) รวมทัง้ตดิตามการแจกจาย และเกบ็

รักษานมของโรงเรยีน เพื่อใหนมโรงเรยีนมีคุณภาพตามหลกัเกณฑทีก่ําหนด กรณีที่อาหารเสริม (นม)          มี

ปญหาหรือไมมีคุณภาพ  คณะกรรมการดงักลาวก็มีอํานาจที่จะโตแยงและปฏเิสธการรับมอบได 

                                              2) กาํหนดขอปฏิบัติในการขนสง  การเก็บรักษา  จนถงึ  ณ  จุดตรวจรับนมพรอมดืม่ 



                                              3) หากตรวจพบหรือสงสัยวานมที่ผูประกอบการจัดสงไมไดคุณภาพ  ให อปท. 

รายงานโดยตรงไปที่องคการสงเสริมกจิการโคนมฯ และ อ.ย. 

                                          (5) การดําเนนิการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังกลาว  เปนอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 

อปท. ซึง่จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาดวยการพสัดุของ อปท. โดยจะเลอืกซือ้จากผูประกอบการรายใด        

ก็ไดที่กาํหนดไวในขอ 2  ฉะนัน้ ปญหาการจดัซื้อมนมที่ไมไดคุณภาพ  หากเกดิขึ้นที่โรงเรียนใดในสงักดั อปท. ใด 

ก็ขอใหจงัหวัดพิจารณาดาํเนนิการสอบสวนหาผูกระทาํผิดและพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณ ี
ทั้งนี้ขอให ทถจ. ทําความเขาใจ และชวยชีแ้จงตามแนวทางการปฏิบัติดังกลาวขางตนดวย 

  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม  

2551 

                    มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ทราบ  (นาํเสนอโดยผูบริหาร) 
                            3.1 การดําเนินงานนโยบายเรงดวนของรฐับาลในการจายเบี้ยยงัชพีผูสูงอาย ุ 
(นําเสนอโดย  ผอ.สน.สส.) 

                                     ครม. เมือ่วนัที่ 13 ม.ค.  2552    เหน็ชอบในหลกัการอนุมัติจดัสรรงบประมาณรายจาย

เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ วงเงิน

งบประมาณ 9,000 ลานบาท  ในอัตราคนละ 500 บาท ตอเดือน โดย สถ. ไดมีหนงัสือแจงแนวทางการดําเนนิการ

ดังกลาวไปยงัทุกจงัหวัดแลว  สําหรบัคุณสมบัติเบื้องตนของผูมีสิทธิ ไดแก บุคคลที่มีอาย ุ60 ป บริบูรณข้ึนไป 

(ตองเกิดกอน 1 เม.ย.  2492)  มีสัญชาติไทย  และไมไดรับสวัสดิการหรือสิทธปิระโยชน อ่ืนใดจากหนวยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ   กําหนดเปดรับลงทะเบียนระหวางวนัที่ 26 ก.พ. – 15 มี.ค.  2552 

                                     มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบ สน.คท. ประสานกรมบญัชีกลาง  เพื่อใหได

งบประมาณมาดําเนนิการโครงการดงักลาวโดยเร็ว     

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) 
                            4.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ.  ประจําเดือน ม.ค.  2552  
(สน.ปส.) 

                                 1.  ตรวจติดตาม การเรงรัดการใชจายงบประมาณของ  อปท.ในปงบประมาณ  

2551 กรณีการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 2551  และการกันเงินไวเบกิเหลื่อมป 
1.1  อปท. ไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมป   ทั้งกรณี มีหนี้และไมมีหนี้ และสวนใหญได 

กอหนี้ผูกพนัแลว  อยูระหวางการดําเนนิการตามโครงการ 
1.2. เงนิกนัไวเบิกเหลื่อมป   โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานของ อบต. หวยบง  



จังหวดัสระบุรี (ประปาบาดาลขนาดใหญ)ผูรับจางขอยกเลิกสัญญา  ไดเรงรัดให อบต. รีบดําเนินการประกวด

ราคาและหาผูรับจางโดยเรว็ 

1.3 เงินกันไวเบกิเหลื่อมปโครงการกอสรางอาคารเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของ ทม. 
ทาโขลง จังหวดัปทุมธานี  ยังไมไดดําเนินการ   เนื่องจากอยูระหวางการหารือเร่ืองเงนิสมทบ        
ปญหา/อุปสรรค 
   1. โครงการประปาหมูบาน  ผูรับจาง  รับงานหลายแหงจึงทาํงานไมทนัตามระยะเวลาในสัญญา  
   2. อปท.บางแหงไมไดใหขอมูลแก สถจ.วาไดมีการดําเนินการไปถึงขัน้ตอนไหนแลว  เพื่อที่  สถจ.  จะ

ไดใชเปนฐานขอมูลในการตดิตามและรายงานผล  

 
 ขอเสนอแนะ 

   ไดกําชับให สถจ.ไดติดตามและดูแลการดําเนินการของ อปท. ในพื้นที่  ใหมีการเบิกจายงบประมาณ

เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย  และแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาที่กาํหนด  ตลอดจนถอืปฏิบัติตามหนงัสือ            

ส่ังการ ระเบียบฯ  และขอกฎหมายที่เกีย่วของ 

        2. การตรวจติดตามใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภยั 
                            อปท. สวนมากไดมีการตั้งศูนยชวยเหลอืบรรเทาทกุขแกผูประสบภัยในพืน้ที่           
โดยไดมีการเตรียมความพรอมทั้งดานบุคลากรและงบประมาณ   โดยไดจัดตั้งงบประมาณหมวดเงนิสํารอง

จายเตรียมการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยตางๆ  ที่เกิดขึ้น เชนอุทกภัย  ภัยหนาว  อัคคีภัย  เปนตน สําหรับ 
อปท. ที่ประสบภัยไดมีการแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่  ที่ไดรับความเดือนรอนโดยไดแจกถงุยังชีพ  

อาหารชวยเหลือประชาชนและหลังจากนัน้ไดมีการบูรณะซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย 
ปญหา/อุปสรรค 

    อปท.บางแหงไมไดใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาวเมื่อเกิดปญหาแลวทําใหไมสามารถชวยเหลือ/

แกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
ขอเสนอแนะ 

    ควรใหหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงเขามาดูแลแกไขปญหาอยางจรงิจัง  เชน  ปภ. แตปจจุบันนีก้าร

ดําเนนิการสวนใหญ  อปท.จะเปนหนวยงานหลัก 

        3. การติดตามผลการขับเคลื่อนการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด  อปท. 
     3.1   อปท.ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฯ และแตงตั้งเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานฯ ครบทุกแหง  

และไดดําเนินการตามแนวทางที่ สถ.ไดแจงไว    ซึ่งสวนใหญจะตั้งงบฯ   ไวสําหรับโครงการดานกฬีาและ

อุดหนนุหนวยงานอื่น  



             3.2   อปท. ไดมีการประสานกบั ศตส. อําเภอและหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของในการออกตรวจ

พื้นทีเ่พื่อแกไขปญหายาเสพตดิ  บางแหงมีการประชมุคณะกรรมการ  ศตส.  อปท.  ทกุเดือนเพื่อขับเคลื่อนการทาํงาน

ของ ศตส. อปท.  
ปญหา/อุปสรรค 
        ขาดการบูรณาการในพื้นที่  และ อปท.บางแหงไมไดใหความสาํคัญกับเร่ืองดังกลาว  
ขอเสนอแนะ 

     ควรมีแนวทางดําเนินการใหชัดเจน และกรณกีารตั้งงบประมาณอุดหนนุหนวยงานตางๆ ก็ควรให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 

                                   4. ตรวจติดตามโครงการกอสรางระบบประปา 
    4.1  อปท. สวนมากไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายแลว และมีบางสวนอยู

ระหวางการดําเนินการกอสราง และในสวนทีก่อสรางเสร็จแลวไดจายน้ําใหกับราษฎรผูใชน้ําแลว  สวนโครงการ  ที่

ยังไมสามารถใชน้ําไดเนื่องจาก 
                      -  อยูระหวางการประชมุกลุมผูใชน้ํา 
                      -  อยูระหวางการติดตั้งระบบไฟฟา 
                      -  ชาวบานคัดคานไมใหจายน้าํเกรงวาจะทําใหบอบาดาลของชาวบานแหงได 
                      -  อยูระหวางการขยายเขตประปา               

    4.2  ไดกําชับให สถจ. ติดตามและกําชับให อปท. ไดดูแลและบํารุงรักษาระบบ

ประปาหมูบานใหตอบสนองความตองการของประชาชน  เพื่อที่จะใหประชาชนในพืน้ที่ไดมนี้ําอุปโภคบริโภคที่

สะอาด 
                         4.3  สําหรับประเดน็ขอสังเกตและขอทักทวงของ สตง. ไดกาํชบัใหจงัหวัด  ไดหา

ขอมูลขอเท็จจริง  และเปนหนวยงานที่ปรึกษา    ชวยแกไขปญหาใหแก อปท.   และใหดําเนินการใหถูกตอง

ตามหนังสือส่ังการ   ขอระเบียบ  กฎหมายที่เกีย่วของดวย 

                              4.4   ปญหาที่ไมสามารถใชประโยชนสวนใหญเนื่องจากไมมีระบบไฟฟา  ซึง่  อปท.ไดเรง

ดําเนนิการแกไขปญหาดังกลาวแลว  
ปญหา/อุปสรรค      
                  การดําเนินการของ อปท. เกี่ยวกบัโครงการดังกลาว  บางแหงมีขอผิดพลาดจริงและประปาบางแหงที ่
สตง.เขาไปตรวจมีความเขาใจไมตรงกับ อปท. ทาํใหเกิดความเคลื่อนกับขอเท็จจริง 
ขอเสนอแนะ 
     สถ. ควรแจงให  อปท. เตรียมความพรอมในพืน้ที่เกี่ยวกับระบบการผลิต  การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา   

และการบริหารกิจการประปา  

 
 



 5. การตรวจติดตามการถายโอนสถานอีนามัยและสถานศึกษาใหแก อปท.   
         5.1  ขาราชการทีถ่ายโอนมาปฏิบัติหนาที่ใน อบต.  ไมแนใจในความกาวหนา เนือ่งจาก

ขาราชการที่ไมไดถายโอนไดเขาสูระบบราชการใหมแตขาราชการสวนทองถิน่ยงัอยูในราชการระบบเดิม 
                                 5.2  ไดแจง สถจ./สถอ. และ อปท.  ประชาสัมพนัธใหหนวยงานและบุคลากรที่ถายโอน  

มีความเขาใจเกี่ยวกบับทบาทหนาทีห่นวยงานที่จะรับโอนและสิทธิประโยชน  ความกาวหนา  ความมั่นคงของ

ผูโอน  และศึกษาขอระเบียบฯ  กฏหมายที่เกี่ยวของ        
ปญหา/อุปสรรค  

1. ขาราชการในสวนภูมิภาคไมคอยไดรับทราบผลการประชุม ของ ก.กลาง วาในแตละครั้งไดมีมติเปน

อยางไร  มกีารแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร  หรือไม  ตลอดจนหนงัสอืส่ังการทีเ่กีย่วของกบัเร่ืองตางๆ  เชน   

การเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลของขาราชการสวนทองถิ่น  เปนตน จึงไมสามารถใหคําแนะนําขาราชการ

สวนทองถิ่นได 
2. ขาดความชดัเจนเกีย่วกับการบริหารจัดการศึกษาหลงัจากถายโอน  เจาหนาที่ของ อบจ. ไมสามารถ  

ใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาและประสานกบั สพฐ.ได 

 3.  เจาหนาทีข่องกองการศึกษาที่ตองประสานงานกับโรงเรียนมีไมเพยีงพอและบางตําแหนงยงัไมมี

เชน ตําแหนงศึกษานิเทศก  เปนตน 
 4.  กอนถายโอนมาสงักัด อปท.บุคลากรทางดานการศึกษาไดรับสิทธิในการเบกิจายตรงคารักษา 

พยาบาล    แตเมื่อถายโอนมาแลวไมไดรับสิทธิดังกลาว ทั้งทีเ่งนิเดือน และสทิธปิระโยชนตางๆก็ไดจาก            

รัฐบาลเชนเดียวกนั 
              5.  หลักเกณฑแนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ขอเสนอแนะ 

    1. ควรแจง ใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบแจง อปท. ที่มกีารถายโอนภารกิจดานการศกึษาไดเหน็

ความสาํคัญของการสนับสนุนบุคลากรทีม่ีความรูโดยตรง 

    2. สถ. ควรมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบจดัอบรมสัมมนาช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับภารกจิ 
การถายโอนใหแกหนวยงาน/บุคลากร  ทีถ่ายโอนและรบัโอน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอระเบียบ/

กฏหมาย  สิทธิประโยชน  ความมัน่คงและความกาวหนาของอาชีพ หลังจากถายโอนมาสงักัด อปท. 
  3. สิทธิสวัสดิการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดโอนมาสงักัดสถานศกึษาของ

อปท.ในภายหลังวาจะไดรับสิทธิความเปนสมาชิก กบข.ตอเนื่องหรือไม  และจะมีแนวทางปฏิบัติในการเบกิ

จายเงินชดเชย เงนิสมทบใหแก กบข.อยางไร เนื่องจาก สถ.ยงัไมมีการสั่งการใหชดัเจน  เห็นควร ให สน.บค.

พิจารณากําหนดแนวทางปฏบัิติที่ชัดเจนและแจงขาราชการ สถ. และอปท.ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

  4.  เหน็ควรให สน.บค.นาํมตทิี่ประชุม ก.กลางและขอมูลตางๆทีเ่กีย่วของกับการปฏิบัติงานของขาราชการ

ทั้ง ของ สถ. และ  อปท. ลงในเวบไซด  ของ สถ. เพื่อจะไดศึกษาคนควาและสามารถใหคําแนะนาํแก อปท.ได 



 5. เห็นควรให สน.ปศ. ไดซกัซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาดวยหลกัเกณฑและวธิีการ

นําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
               6. เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของหามาตรการ วิธีการ ใหบุคลากรที่ถายโอนไดรับสิทธิในการ

เบิกจายตรงคารักษาพยาบาล และสทิธิประโยชนอ่ืน 
   6.  การเรงรัดจัดเกบ็รายได 

                      อบต. สวนใหญยงัไมไดจัดทาํแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ปญหา/อุปสรรค 

   เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบยังไมคอยมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนที่ภาษี เมื่อเกิดปญหาไมรู         
จะแกปญหาอยางไร 
ขอเสนอแนะ 

   เนื่องจากการจัดทําแผนทีภ่าษีเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจอยางละเอียด สถ.     ควรจัดอบรมให

ความรู กับ อปท. อยางทั่วถึง และใหเจาหนาที ่ของ สถจ.ไดเขารวมรับฟงดวยเพื่อจะไดติดตามการจัดทาํแผน

ที่ภาษีของ อบต. ได 

7. ตรวจสอบขอเท็จจรงิ เรื่องราวรองทุกข  การประพฤติมิชอบ  ตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
                  สถจ.แตละแหงมีเร่ืองรองเรียนเปนจํานวนมากจงึทาํใหการดําเนนิการคอนขางลาชา           

แตก็ไดแจงใหทองถิน่จงัหวดักําชบัเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  เรงดําเนนิการใหแลวเสรจ็ และใหความเปนธรรม กบั

ทุกฝายโดยใหยึดขอระเบียบฯ กฏหมาย หนังสือส่ังการ  และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที ่ 
ปญหา/อุปสรรค 
     บุคลากรไมเพียงพอในการดําเนนิการ    
ขอเสนอแนะ 

   สถ. ควรทาํความเขาใจกบัผูวาราชการจงัหวัด / นายอาํเภอ ที่ควบคุมกาํกบัดูแล อปท.  ในการแกไขปญหา

เร่ืองรองเรียน ทีค่ั่งคางในจงัหวดัเปนจาํนวนมาก   ซึง่เรื่องรองเรียนบางเรื่องนาจะยุติไดในระดบัอําเภอ  กข็อใหนายอาํเภอ 

ทําความเหน็ยติุเร่ือง  และในจังหวดัก็เชนเดยีวกนั  เพือ่ใหการทาํงานเกิดความรวดเร็ว  มปีระสิทธิภาพมาก ข้ึน 
8. เรื่องอื่นๆ 

   เทศบาลนครภเูก็ตเสนอเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการศึกษาของโรงเรียนตางๆ  ในสังกัด 

อปท. ขอใหพจิารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนในแตละโรงเรียนตามจาํนวนครูที่สอนในแตละโรงเรียน 
   นายก อบต.ปากพนู จังหวดันครศรีธรรมราช  เสนอใหมีการปรับปรุงการตั้งงบประมาณสนับสนนุ

ดานการศึกษาใหสอดคลองกับขอเท็จจริง เชน  ทนุการศึกษา  คาอาหารกลางวนั  เปนตน 
ขอเสนอแนะ 

   เหน็ควรให สน.ปศ. นําไปพจิารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการศึกษาตอไป 

                                      มติที่ประชุม รับทราบ  



                                4.2 สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ในรอบ
เดือน ต.ค. – ธ.ค.  

2551)  (กตภ.) 
                                         ผลการตรวจสอบในรอบไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2551) ไดตรวจสอบ
หนวยรับตรวจรวมทั้งสิ้น 6 หนวย ไดแก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย  สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยะลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดปตตานี    สํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ      และ

สํานักงานสงเสริม          การปกครองทองถิ่นจงัหวัดมหาสารคาม ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี ้
   1. ดานการเงนิ 
      (1) ไมไดนาํดอกเบี้ยเงนิทดรองราชการสงเปนรายไดแผนดิน จาํนวน 1 หนวย 
      (2) ไมไดจัดทําคาํสัง่มอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจสอบเงนิทดรองราชการ จาํนวน 2 หนวย 
   2. ดานการรบัเงิน 
       - บันทึกการรับเงินในระบบ GFMIS ไมครบถวน จาํนวน 1 หนวย 
   3.  ดานการจายเงนิ 
        (1) ไมไดคํานวณเงินคาปรับหักหนาฎีกาตามระบบ GFMIS จํานวน 2 หนวย 

        (2)  เอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน จาํนวน 2 หนวย 

         (3)  ไมไดแนบ E-Banking เสนอทองถิน่จังหวัดในการขออนุมัติเบิกจายเงิน  
จํานวน 1 หนวย 
   4. ดานการบญัชีและทะเบียน 
       (1) จัดทาํสมดุบันทึกรายการขั้นตนไมเปนปจจุบัน จาํนวน 2 หนวย 

      (2) จัดทาํสมดุบันทึกรายการขั้นปลายไมเปนปจจุบัน จาํนวน 3 หนวย 

        (3) ไมไดจัดทํางบทดลอง จํานวน 4 หนวย 
     (4) ไมไดปดบัญชีส้ินปงบประมาณ จาํนวน  2  หนวย 
     (5) ไมไดจัดทําทะเบยีนคมุหลักฐานขอเบิกเงนิ จาํนวน 1 หนวย 
     (6) ไมไดจัดทําทะเบยีนคมุคาใชจายงบกลาง จํานวน 1 หนวย 
     (7) ไมไดจัดทําทะเบยีนคมุการรับเช็คจากบุคคลภายนอก จาํนวน 1 หนวย 

     (8) การจัดเกบ็เอกสารการเบิกจายไมถูกตองตามระบบ GFMIS จํานวน 1 หนวย  
   5. ดานการบริหารพสัดุและทรัพยสนิ 
        (1) ไมไดรายงานผลการตรวจสอบการรับ – จายพัสดุประจําป จํานวน 1 หนวย 
     (2) ไมไดจัดทําคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจําป จาํนวน 1 หนวย 

                  (3) จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ และใบเบิกวัสดุ ไมครบถวนเปนปจจุบัน จํานวน  3 หนวย 

                  



   (4) จัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และบนัทกึการใชรถสวนกลาง 
(แบบ 4) ยังไมเปนปจจุบัน  จํานวน 3 หนวย 
   6. ดานการควบคุมภายใน 
       (1) เจาหนาที่ที่มีคําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จายเงนิประจําวนั  
ไมปฏิบัติหนาที่ จาํนวน 1 หนวย 

                  (2) ไมไดจัดทําคําสั่งเจาหนาที่ผูมสิีทธิถือบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart 

Card) จํานวน 3 หนวย 
    (3) ไมไดปรับปรุงคําสั่งใหเปนไปตามระเบียบการเบกิจายเงนิจากคลงัฯ จาํนวน 1 หนวย  

      (4) การประเมินระบบควบคุมภายในของสํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัด 
สวนใหญยงัไมครอบคลมุทกุกลุมงาน จํานวน 1 หนวย 
   7. ดานการตรวจดําเนินการ จาํนวน 2 โครงการ ไดแก 
         7.1 โครงการสนับสนนุแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิง่แวดลอมการกอสรางระบบ

กําจัดขยะมูลฝอย รวม 5 โครงการ  ยงัไมไดเขาตรวจสอบ จะเขาตรวจสอบใน ไตรมาสที่ 2  
                            7.2 โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจสําหรบัการจัดการศกึษาปฐมวัย (คาสิ่งกอสรางที่มี

ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท) รวม 15 จังหวัด 23 โครงการ ไดออกตรวจสอบ จาํนวน 1 โครงการ คือ เทศบาล

ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย   ไมพบปญหาอุปสรรคแตอยางใด 
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                               4.3 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.) 

                                   สถ. ไดรับงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. 2552 จาํนวน 136,126,263,700 บาท    

ขอมูล  ณ  วันที่ 10 ก.พ.  2552     มีผลการเบิกจาย  42,628.990     คิดเปนรอยละ 31.32  (เปาหมายไตรมาส 2   

ส้ินเดือน มี.ค.  รอยละ 46 )   

                                      การเบิกจายเงินกนัเหลื่อมป    ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2551 จํานวน 12,745.758 ลานบาท  

มีผลการเบกิจาย 3,985.925 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 31.27 

                                   มติที่ประชุม รับทราบ 

                               4.4 โครงการสงเสริม อสม. เชิงรุก  (สน.สส) 

                                       รัฐบาลไดมีนโยบายเรงดวนที่จะสงเสริมบทบาทของ อสม. ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชงิรุก   

ในการสงเสรมิสุขภาพในทองถิ่นและชมุชน รวมถงึการดูแลเด็ก ผูสูงอาย ุ คนพกิาร  การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล 

และการเฝาระวังโรคในชุมชน   โดยใหมีการจัดสวัสดิการใหแก อสม. เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริมในการ

ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  และมติ ครม. เมื่อวนัที ่ 13 ม.ค.  2552 ไดเห็นชอบหลักการการ

จัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โครงการ อสม. เชิกรุก วงเงนิงบประมาณ 3,000 



ลานบาท  โดยจะจัดสรรงบประมาณใหอปท.   ตามจาํนวน อสม. ทีม่ีอยูในพืน้ที่ ประมาณ 833,300 คน  เพื่อเปน

คาใชจายในการให อสม. ชวยปฏิบัติงานใหกับ อปท.  อยางนอยเดือนละ 4 วนั  จํานวน 6 เดือน (ต้ังแตเดือนเม.ย.) 

เดือนละ 600 บาทตอคน เปนเงนิทั้งสิน้ 3,000,000,000 บาท   ทั้งนี้ในการดําเนินงานใหประสานการทํางานรวมกับ
หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที ่
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                                4.5 การดําเนนิการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอปุโภคบริโภคใหแก

ประชาชน  (สน.สส.)  
                                     สถ. ไดดําเนนิการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท. เพื่อดําเนนิโครงการแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภค  (การกอสรางระบบประปาหมูบาน  ขยายเขตบริการประปา  และ

ซอมแซมระบบประปา)  ปงบประมาณ  พ.ศ.2547-2550  รวม 9,818  โครงการ    งบประมาณรวม    20,979.104   

ลานบาท  เพื่อแกไขปญหาในพืน้ที ่ 10,817  หมูบาน 
                                      สตง. ไดสรุปผลการตรวจสอบการดําเนนิโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํอุปโภค  

บริโภคใหแกประชาชน  (การกอสรางระบบประปาหมูบาน)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2547 - 2550  

จํานวน  28  จังหวัด  พรอมขอเสนอแนะให สถ. ทราบ โดยขอให สถ. พิจารณาดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของ สตง. ในสวนที่เกี่ยวของ  แลวแจงผลให สตง.  ทราบภายใน  60  วัน  ตามมาตรา 44  แหง 

พ.ร.บ.ประกอบ รธน.วาดวย    การตรวจเงนิแผนดิน  พ.ศ. 2542   
                                     ขอใหจังหวัด  28  จังหวัด  ที ่สตง.  เขาตรวจสอบโครงการเพื่อดําเนนิการ  ดังนี้    

                                     1 )  เรงรัดติดตามและตรวจสอบผลการแกไขขอบกพรองของอปท . ในพื้นที่

จังหวัด ตามที่จังหวัดไดรับแจงขอบกพรองจาก สตง.โดยตรงใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
                                      2)  รายงานผลการแกไขขอบกพรองของ อปท. เปนรายโครงการ  ให สถ. ทราบ  

ทุกวันที่  20  ของเดือน โดยครั้งแรกใหรายงานภายในวันที่  20  ม.ีค.  2552  เพือ่รวบรวมแจง สตง. ทราบ

ภายในกาํหนด 
                                     3)  ใหจังหวัดตรวจสอบโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณจาก สถ. แตยังไมไดรับการตรวจสอบจาก สตง. วามีการกอสรางอยางถูกตองและใช
ประโยชนโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม  การบริหารกิจการประปาเปนไปตาม

ระเบียบ มท.  วาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบาน  พ.ศ.2548  หรือไม  หากพบวา

มีขอบกพรองขอใหจังหวัดแจง อปท.  ดําเนินการแกไขใหถูกตองและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
                                  ขอใหจงัหวัด  47  จังหวัด  ที ่สตง. ยังไมได เขาตรวจสอบโครงการดําเนินการ

ตรวจสอบโครงการกอสร างระบบประปาหมูบ านที่ ได รับการจัดสรรงบประมาณจาก  สถ .            

วามีการกอสรางอยางถูกตองและใชประโยชนโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม   



การบริหารกิจการประปาเปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปา

หมูบาน  พ.ศ.2548  หรือไม  หากพบวามีขอบกพรองขอใหจังหวัดแจง อปท. ดําเนินการแกไขใหถูกตอง

และปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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                              4.6 ซักซอมแนวทางการปฏิบัติ เรือ่งการจัดสรรเงินภาษีและ

คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน                                               
และภาษีธุรกจิเฉพาะ  (สน.คท.)  

                                        ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

กําหนดใหจงัหวัดจัดสรรเงนิภาษีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี ้
1. ภาษีและคาธรรมเนยีมรถยนตและลอเลื่อน 

    2. ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
   การจัดสรรเงนิภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน  สํานักงานสงเสริมการปกครอง    

ทองถิน่จงัหวัด  จะตองนาํยอดเงินในบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10910 ณ วันสิน้เดือน ซึ่งขนสงจังหวัดได
จัดเก็บและนาํสงเขาในบัญชเีงินฝากคลัง    รหัส 10910   มาจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจ ฯ และโอนเงนิใหแกองคการบริหารสวนจงัหวัด 

                            การจัดสรรเงินภาษีธุรกจิเฉพาะสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจะตอง 
นํายอดเงินในบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10933 ณ วันสิ้นเดือน    ซึ่งสรรพากรจังหวัดและที่ดินจังหวัด                  

ไดจัดเก็บและนําสงเขาบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10933 มาจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจ ฯ และโอนเงนิใหแกเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวัด  
                                      สํานักบริหารการคลังทองถิ่น       ขอใหสํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวัด 

ดําเนนิการดงันี ้

1. ตรวจสอบยอดเงินในระบบ GFMIS ใหตรงกับยอดเงินทีข่นสงจงัหวัด ที่ดินจงัหวัด  
และสรรพากรจังหวัด แจงแลวจึงนําไปจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากพบวามีรายการโอนเงนิ

จากจังหวัดอื่นมาเขาบัญชีดังกลาวขอใหสอบถามรายละเอียดจากคลังจังหวัดและสวนราชการทีน่ําสงเงนิเพื่อ

พิจารณาดาํเนนิการตอไป ทัง้นี้เพื่อปองกนัมิใหเกิดการจดัสรรเงนิสวนที่มิไดจัดเก็บภายในจงัหวัดใหแกองคกร  

ปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งจะตองดําเนนิการโอนคืนใหแกจังหวัดที่จัดเกบ็ภายหลงั 

2. ประสานกับสวนราชการในจังหวัด ไดแก  

  - ขนสงจงัหวดั (ภาษีและคาธรรมเนยีมรถยนตและลอเลือ่น) 

  - ที่ดินจงัหวดั  (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

  - สรรพากรจงัหวัด (ภาษธีุรกิจเฉพาะ) 



โดยขอใหสวนราชการรีบแจงรายการนาํสงยอดเงนิในระบบ GFMIS  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดทกุสิ้นเดือน  

           3. เมื่อขนสงจังหวัด ที่ดินจังหวัด และสรรพากรจังหวัด ไดแจงยอดเงินที่จัดเก็บ 

ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบแลว    และยอดเงินตรงกับที่ปรากฏในระบบ GFMIS 
ขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดรีบดําเนินการจัดสรรเงินภาษีดังกลาวใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่โดยเร็วเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดรับการจัดสรรเงินภายในกําหนดเวลา          

ไมกระทบตอการบริหารงบประมาณทองถิ่น 

                                      มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                4.7 การจัดงานกาชาด  ประจําป  2552  (สล.)    
                                   กองอํานวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย กําหนดจัดงานกาชาด ประจําป 2552 

ระหวางวันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย.  2552 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนอมัพร ลานพระบรมรูปทรงมา ถนนศรีอยุธยา   

ถนนราชดําเนินนอก ซึ่งมีแนวคิดในการจัดงานคือ “หัวใจใสสะอาด กาชาดชวยปวงชน”  โดยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ จะเสด็จพระราชดําเนนิทรงเปดงานและเยี่ยมชมราน ในวนัจันทรที ่ 30 มี.ค.  2552 ต้ังแตเวลา          

16.30 น. เปนตนไป     
                                     สถ. ไดกําหนดจัดกิจกรรมรวมกับสภากาชาดไทย ประกอบดวย 

                                         (1) การออกสลากบํารุงกาชาดไทย สถ. ประจําป 2552 จํานวน 90,000 ฉบับ 

จําหนายในราคาฉบับละ 100 บาท ซึ่งไดขอความรวมมือจาก สถจ.และทุก สํานัก/กอง ชวยจําหนาย 
                                         (2) การออกรานการละเลนเสี่ยงโชคภายในรานกาชาด  ตลอดระยะเวลาการจัดงาน         

9 วัน เหมือนเชนทุกปที่ผานมา  

                                     ทั้งนี ้สถ. ไดมีคําสั่งที่ 86/2552 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2552 แตงตั้งคณะกรรมการกาชาด สถ.  

ประจําป 2552 ซึ่งไดนําเรียนใหผูบริหารและ ทถจ. เพื่อโปรดทราบแลว 

     มติท่ีประชุม รับทราบ      

   4.8   การดําเนินโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระ

เกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (สล.)    

                     สถาบันพระปกเกลา  ไดดําเนินโครงการทานชวีิต – เศรษฐกิจพอเพียงฯ  โดยเปนการ 

สานตอโครงการไถชีวิตโค – กระบือ    ปลูกปาชายเลน    และบวชสามเณรจํานวน 84,000 รูป  เพื่อถวาย

พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 

พรรษา   5 ธ.ค.  2550  ซึง่ประสบความสําเร็จเปนอยางดี  มีเงินรายไดนําขึ้นทูลเกลาฯ เปนจํานวนเงนิ 125 

ลานบาท     



                                        คณะอนุกรรมการฝายประสานงานทั่วไปโครงการทานชีวิต – 
เศรษฐกิจพอเพียง     
           รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     เมื่อ
คราวประชุมในวันอังคารที่ 6 ม.ค.  2552                  
          ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการฯ  ดังนี้ 

                                    1. กําหนดดําเนินกิจกรรมใน 4 กิจกรรมยอย     ประกอบดวยกิจกรรมไถถอนโค – 

กระบือ  กิจกรรมปลูกปาชายเลน ,  กิจกรรมบวชพระภกิษุ สามเณร และชีพราหมณ ถวายเปนพระราชกุศล 

และกิจกรรมอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการถวายความจงรักภักดี  

                                    2. เห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมไถถอนโค – กระบือ เปนลาํดับแรกสําหรับกิจกรรมอื่นๆ              

จะไดมีการหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดาํเนนิงานในการประชุมคร้ังตอๆ ไป  

                                    3. การดําเนนิกิจกรรมไถถอนชีวติโค – กระบือ  ประจาํป 2552  มีเปาหมายการไถ

ชีวิตโค – กระบือ  จากโรงฆาสัตวสัปดาหละ 83 ตัว และกําหนดจัดพธิีการไถถอนชวีิตโค – กระบอื  สัปดาหละ         

1 คร้ัง  เปนระยะเวลา 1 ป  (ต้ังแตวันที่ 9 ธ.ค.  2551  ถึงวันที่ 30  พ.ย.  2552)       โดยกําหนดจัดทุกวนัจนัทร

ของสัปดาห  เวลา14.00 น.  ณ  วัดพระศรมีหาธาตุฯ  บางเขน  เมื่อทาํพิธีเสร็จแลวกรมปศุสัตว  โดยธนาคาร

โค – กระบือฯ  จะนําโค – กระบือ ไปใหเกษตรกรซึง่มาขึน้ทะเบยีนไวไปใชประโยชน โดยมีคําสาบานปฏิญาณ  

ของผูยืมวาจะไมนําไปฆาหรอืขายตอ  ปจจุบันมีการสงมอบโค – กระบือ ใหเกษตรกรในพืน้ที่ตางๆ ไปแลว

จํานวน 236 ตัว  สําหรับวิธีการดําเนนิ งานเนนเรื่องการประชาสัมพันธไปยังกระทรวง ทบวง กรมตางๆ  

อยางเต็มที่  โดยใหผูบริจาคกระทําดวยความสมัครใจ ทั้งนี้มิใหมีการเรี่ยไรโดยเด็ดขาด  

                                    4. ขอความรวมมอื สถ. ดังนี ้
                                           (1)  แจง อปท. ประชาสมัพันธเชิญชวนประชาชนในพืน้ที่รวมบริจาคทรัพยตาม

กําลังศรทัธาและสมัครใจ  และรวมเปนเจาภาพในพิธีไถชีวิตโค – กระบือ ในพืน้ที่   
                                           (2) ใหถือวาโครงการดังกลาวเปนนโยบายสาํคัญ และใหบรรจุอยูใน

ระเบียบวาระการประชุมของหนวยงาน 
                                  สถ. ไดมีหนงัสือขอความรวมมือจังหวัดแจง อปท.   ใหการสนับสนนุการดําเนนิกจิกรรม  

ตามโครงการฯ โดยดําเนนิการดังนี ้

(1) ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการใหสวนราชการ  หนวยงาน  ภาคเอกชน   
และประชาชนในพืน้ที่ไดรับทราบและเชญิชวนรวมบริจาคตามกาํลังศรัทธาและสมคัรใจ 

(2) รวมเปนเจาภาพพิธีไถชีวิตโค – กระบือ  โดยใหประสานการดําเนินการกับ  
ปศุสัตวจังหวดัและวัดในพืน้ที ่     

     มติท่ีประชุม รับทราบ     



 4.9  การดําเนินการของศนูยบริการขอมูลขาวสารของราชการ  (สล.)    
                                  1. สถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ.  ดังนี ้

            - ไตรมาสที ่1 (ต.ค.  – ธ.ค. 2551)   มีผูมาใชบริการ  จํานวน    7   ราย 

             - ไตรมาสที ่2 (ม.ค.  – ก.พ. 2552)  มีผูมาใชบริการ  จํานวน    3   ราย 
                                      ** ในไตรมาสที่ 2 ขอรายงาน ณ วนัที ่17  ก.พ.. 2552 กอน **  

รวมผูมาใชบริการ ต้ังแตวนัที่ 1 ต.ค. 2551 – 17 ก.พ. 2552 จํานวน 10 ราย  

                                   2. ผูมาใชบริการศนูยขอมูลขาวสาร สถ. ผานเวป็ไซต สถ. www.thailocaladmin.go.th 
ต้ังแตวันที่ 17 เมษายน 2551 เปนตนมา มีจํานวนทั้งสิ้น 63,008 ราย 

                                   3. ขณะนี้ เว็ปไซตของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. อยูระหวางการปรับปรุง ดังนั้น หากมี

ผูประสงคจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแนะนําการใหบริการ สามารถดําเนินการผานชองทางอื่นๆ 

เชน ทางโทรศพัทหมายเลข 0-2241-9000 ตอ 5102 , ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2243-2281 หรือสงจดหมายมา

ที่ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 

ทั้งนี ้จะไดเรงประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศนทองถิ่นในการเปดใชบริการตอไป 

     มติท่ีประชุม รับทราบ      

                   4.10  สรปุผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงนิ การบัญชี การพสัดุ 
และการควบคุมภายใน  อปท.   ระหวางเดือนตลุาคม 2551  –  กุมภาพันธ  2552  (ตบ.) 
                             กลุมงานตรวจสอบ 
                         ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 55 จงัหวัด จํานวนองคกรปกครอง          

สวนทองถิ่นที่เขาตรวจ  636  หนวย  แยกเปน  องคการบริหารสวนจังหวัด  44  หนวย  เทศบาล  98  หนวย  

องคการบริหารสวนตําบล  494  หนวย  ขอบกพรองที่ตรวจพบ ดังนี ้ 
   (1)  ปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ  แตองคกรปกครองสวนทองถิน่ไมเสยีหาย จาํนวน 

634 หนวย 
   (2)  ปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ  และทาํใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดรับความ

เสียหาย จํานวน 148 หนวย  เปนเงิน  19,544,190.48 บาท   
   (3)  ติดตามการจัดเก็บรายไดที่คางชาํระ จํานวน  85,546,572.55  บาท 
                            กลุมงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
                           ฝายตดิตามผลการตรวจสอบ  

                                  สรุปผลการดําเนินการทางวนิัย  ทางแพง  และทางอาญา   
               การติดตามผลการดําเนินการตรวจสอบ กรณ ีอปท. มกีารทจุริตหรือผิดปกติ

ทางดานการเงิน   โดยติดตามผลการดําเนินการและประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทยดําเนนิการทางวนิัย ทางแพง และทางอาญา ลงโทษ



ผูกระทําผิดและผูเกี่ยวของโดยเร็ว  เร่ืองที่อยูระหวางการติดตามผลการดําเนินการ ปงบประมาณ 2551 

จํานวน 570 เร่ือง รับเขาใหมปงบประมาณ 2552 จํานวน 36 เร่ือง รวมทัง้สิน้ 606 เร่ือง  แยกเปน 
                                          -  องคการบริหารสวนจงัหวัด   จํานวน    33 เร่ือง 

          -   เทศบาลนคร     จํานวน    21   เร่ือง 
           -   เทศบาลเมอืง   จํานวน    55   เร่ือง 

         -  เทศบาลตําบล                จํานวน  138  เร่ือง 
                              -  องคการบริหารสวนตําบล    จํานวน   359   เร่ือง   

                          รวมทัง้สิ้น      606    เร่ือง 

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

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

 
สรุป สําหรับการติดตามดําเนินการทางวินัย แพง อาญา ขอใหทองถิ่นจังหวัดชวย

กําชับหวัหนากลุมกฎหมายฯ ติดตามเรงรัด อปท. เพื่อนําเงินสงคืนคลัง จาํนวน 532,207,524.67 
บาท ดวย 

                          ฝายพฒันาระบบการตรวจสอบ 
                              - ตัวชีว้ัดป 2551 :  ตัวชีว้ัดที่ 3.5 รอยละของ อปท.เปาหมายที่มีระบบการควบคุม

ภายใน  ที่ดีมปีระสิทธิและมีมาตรฐาน  อปท.เปาหมาย หมายถึง อปท. ทีม่ีรายไดต้ังแต 15 ลานบาทขึน้ไป  

จํานวน  2548 แหง  ผลดําเนินการ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2551  อปท.เปาหมาย ผานเกณฑจํานวน  1,942 

แหง คิดเปนรอยละ 76.22  ไมผานเกณฑจํานวน  606  แหง  คิดเปนรอยละ  23.78 
                           - ในปงบประมาณ 2552  สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย กาํหนดให 

เร่ืองการควบคุมภายในเปนตัวชี้วัดการทํางานของ อปท. สําหรับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ อีกเปน            

ปที่ 3 ดังนี ้
               - รอยละของ อปท. เปาหมาย ทีม่ีระบบการควบคุมภายในทีดี่มีประสิทธิภาพ และมี

มาตรฐานตามระเบยีบ คตง. อปท. เปาหมาย หมายถงึ อปท. ที่มีรายได 10 – 15 ลานบาทลงมา จํานวน 3,000 

แหง ประกอบดวย ทต. 201 แหง และ อบต. 2,799 แหง  

           
 



 วธิีดําเนินการ 
           งวดปงบประมาณ 2550 และ 2551 ตบ. ทาํหนาทีต่รวจสอบ ปรับปรุง แกไขใหโดยมี

กลุมงานการเงินฯ และทองถิ่นอําเภอเปนผูชวยเหลือ  เนื่องจาก ตามระเบียบ คตง.ฯ หนวยรับตรวจตอง

รายงานการตดิตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน ใหผูกาํกับดูแล และ คตง. ตรวจสอบ

ความถกูตองความนาเชื่อถอื กรณีไมถูกตองแจงหนวยรบัตรวจปรับปรุงแกไข 
            ฉะนั้น เพื่อเขาสูระบบตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ในปงบประมาณ 2552 และในปตอ ๆ ไป เร่ืองการติดตามตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในจะตองเปนหนาทีข่องผูกํากับดูแล คือ ผูวาราชการจังหวัด และนายอาํเภอ จึงขอแจง 

เปนการลวงหนาใหทองถิน่จังหวัดไดทราบ และไดไปเตรียมการ ดังนี ้
   (1)  ผูวาราชการจังหวัด  โดยทองถิ่นจังหวดั รับผิดชอบ ตรวจสอบรายงานระบบ  

การควบคุมภายในของ  อบจ.  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลตําบล  ในเขตพื้นที ่
   (2)  นายอําเภอ  โดยทองถิ่นอําเภอ  รับผิดชอบ  ตรวจสอบรายงานระบบการควบคุม

ภายในของ อบต. ในเขตพื้นที ่
   (3)  สําหรับการดําเนนิการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ประจําป

งบประมาณ 2552  จํานวน 3,000 แหง ทองถิ่นจังหวัดจะรับผิดชอบตรวจสอบรายงานของเทศบาลตําบล 

จํานวน 201 แหง ทองถิน่อําเภอจะรับผิดชอบตรวจสอบรายงานของ อบต. จํานวน 2,799 แหง  
   เมื่อตรวจสอบรายงานการควบคุมภายในของ อปท. ถูกตองเรียบรอยแลว ใหทองถิน่

จังหวัด คัดเลอืกเทศบาลตาํบล 1 แหง และ อบต. 1 แหง สงให ตบ. ภายในวนัที่ 25 ธนัวาคม 2552  เพื่อ

รวบรวมจัดทาํรายงานผลดําเนินการตามตวัชี้วัด รอรับการตรวจสอบจากบรษิัททรีส และ ก.พ.ร. ตอไป 
   (4)  สําหรับ ตบ. จะทาํแผนออกตรวจนิเทศติดตามและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     

ทั้ง 75 จังหวัด โดยจะเปนพี่เลี้ยงใหกลุมงานการเงินฯ และทองถิ่นอาํเภอ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตัวชี้วัดตอไป             

   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  

                  (1) อตัรากาํลังขาราชการ  (สถจ.ตาก)   
                                  สถจ. ตาก  เสนอแนะการดําเนนิงานดานอัตรากําลังภายใตภาวะนโยบายการจํากัด

อัตรากําลังขาราชการของรฐับาลดังนี ้      

                                   1) เกลี่ยอัตรากําลงัขาราชการใหเหมาะสมกับปริมาณงาน สภาพพื้นที่ของจงัหวัด 

                                   2) อัตรากําลังที่เกนิในจงัหวัดใด  ใหเกลี่ยใหจงัหวัดที่ขาดแคลนใกลเคียง เพื่อลด
ปญหาความเดอืดรอนของครอบครัว หรืออาจสอบถามความสมัครใจที่จะไป 

                                   3) การจัดบุคคลภายนอกที่มวีุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ปริญญา  มาทํางานใน

ลักษณะ  เหมาจายเปนรายเดือนเปนปๆ  ไปในงานเฉพาะ  เชน  การพมิพหนงัสือ  การขับรถยนต  งานจัดทํา

ขอมูลทั่วไป   แนวทางนี้จะชวยลดคาใชจายดานสวัสดิการ  เชน  คารักษาพยาบาล  คาเบี้ยเลีย้ง  หรือ



คาตอบแทนลงจํานวนมาก  ซึ่งเอกชนจะใชอยูมาก  แตทั้งนี้ควรมีการสํารวจปริมาณงานและขอมูลเพื่อ

ประกอบดวย 

                             - มอบหมาย กจ. รับไปพิจารณา 

                            (2) การแตงต้ังหวัหนาศูนยพฒันาเด็กเล็กของ อปท.  (สถจ.ตาก) 

                                 สถจ. ตาก  ไดพิจารณาวา  ตามที ่ก.อบต.  กาํหนดใหศูนยพฒันาเด็กเล็กของ 

อปท. ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีการปฐมวัยเทานั้น และอัตราผูดูแลเด็ก : จํานวน 1: 20  คน นั้น   

เปนปญหาในการปฏิบัติมากเพราะ 

1) กรณีผูดูแลเด็กตองมีวฒุิปริญญาตรีปฐมวัย บางคนแมจบปริญญา  แตขาดวุฒิ

ภาวะ  

(EQ)  ทําใหเกิดปญหาในการดูแลเด็ก    แต อปท.จําเปนตองใหเปนหัวหนาศูนยเด็กเล็ก   ทั้งๆ ที่มีผูอ่ืนที่

เหมาะสมกวา  ประเดน็นี้จงึควรมีระเบียบที่ยืดหยุนกวานี้  โดยไมยึดเพียงวุฒกิารศกึษาเพียงอยางเดียว 

                                    2) กรณีจํานวนเด็กเล็ก : ครูผูดูแลเด็ก  ซึง่ไดเกิดเหตุเศราสลดขึ้นเมื่อเร็วนี้   เมื่อครู

ผูดูแลเด็กไปทําธุระ  แลวเดก็เล็กมีความซกุซนมาก  ดูแลคอนขางยาก และครูผูดูแลเด็กอาจตองมเีวลาทําธุระ

สวนตัวบาง  หรือบางคนลมปวยตองมีผูดูแลแทน จึงเห็นวา  ควรกําหนดเปนมาตรฐานวา  ศูนยเด็กเล็ก             

แตละแหงตองมีครูผูดูแลเด็ก 2 คน  หากมีเด็กมากเกิน 20 คน  จึงคอยกําหนดสัดสวนวาควรจะเพิม่จํานวน

เทาใด  ทัง้นี้  สถ. ตองจัดหาคนใหดวย  

                                   - มอบ ร.อสถ. (นายวสนัตฯ) และ สน.ปศ. รับไปพจิารณา 

                            (3) คํารับรองการปฏิบัติราชการของ สถจ.  (ก.พร.) 
                                       สถจ. ตองดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมกับจังหวัด จํานวน 8 
ตัวชี้วัด   ขอให ทถจ. ศึกษาและทําความเขาใจดวย   

เลิกประชุมเวลา  12.00  น.                 
 
                                                                                                                        นายกิติศักดิ์  สุดพิมศรี 

                                                                                                                จนท.วผ. 5 
                                                                                                                       ผูจดรายงานการประชุม

                                                                                     นายสธิิชัย  จนิดาหลวง 
                                                                                                                   ล.สถ. 

                                                                                                                      ผูตรวจรายงานการประชุม                      

                   

 



ระเบียบวาระที่ 4     การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัตริาชการ    โดยรัฐมนตรีชวยวาการ 
                                กระทรวงมหาดไทย  (นายบุญจง  วงศไตรรัตน) 
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ระเบียบวาระที่ 5        เร่ืองสืบเนื่อง  จํานวน 2 เร่ือง  ดังนี้  
 
 

  เร่ืองสืบเนื่อง  จํานวน 2 เร่ือง  ดังนี ้
 
5.1 การดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการจายเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ  (สน.สส.)   

มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................       
 
 5.2 โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก  (สน.สส.)  
    
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5.1       การดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  (สน.สส.)  
 
 
1. ความเปนมา 
  -  คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่  30  ธันวาคม  2551  โดยรัฐบาล  
ไดกําหนดนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ตองการรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน ในเรื่องการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ  โดยจะจัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห  และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552  เห็นชอบในหลักการ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ วงเงินงบประมาณ  9,000 ลานบาท ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 
2552 – กันยายน 2552) 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
   -  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552  เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนการจายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ให 
อปท. ในงวด   ที่ 1  จํานวน 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2552) เปนเงิน 4,707,220,500 บาท  เพื่อจายใหแก
ผูสูงอายุ   ที่มีสิทธิ  จํานวน  3,138,147 คน 
 

3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
  -  เนื่องจากงบประมาณที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับตามโครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ  งบประมาณ  9,000,000,000 บาท  ไดดําเนินงานเพื่อจัดสรรงบประมาณใหแก อปท. นําไปจาย
ใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑที่กําหนด ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน จํานวน                 
6 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน - กันยายน 2552  ซ่ึงงบประมาณที่ไดรับสามารถจัดสรรใหผูสูงอายุที่มีสิทธิไดเพียง 
3,000,000 คน  แตจากขอมูลรายงานที่ไดรับจากจังหวัดพบวามีผูสูงอายุที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ  จํานวน 3,138,147 
คน  ซ่ึงงบประมาณในสวนที่ยังขาดอยูนี้  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะดําเนินการเสนอของบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาลตอไป  และเมื่อไดรับการอนุมัติงบประมาณในสวนนี้แลว  จะแจงรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ งวดที่ 2 ใหทราบในโอกาสตอไป 
 

4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 

 -  ขอใหจังหวัดดําเนินการแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ   โดยใหถือปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานฯ ที่กําหนด  และใหรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินทราบ  ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลผูสูงอายุที่จังหวัดไดรายงานมานั้น  ยังมีบางจังหวัดรายงานขอมูล
ผิดพลาดในบางสวนทําใหขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่มีสิทธิเกิดการคลาดเคลื่อนไมตรงกับขอเท็จจริง  
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ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนรัฐบาลเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค ครอบคลุม ถึง
สิทธิของผูสูงอายุที่มาแสดงความจํานง และถูกตองตามขอเท็จจริง  จึงขอใหจังหวัดตรวจสอบรายละเอียด    การ
จัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  หากพบขอผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไมตรงกับขอเท็จจริง  ขอใหรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบดวยเพื่อจะได
ดําเนินการแกไขปญหาตอไป  
  
5. ขอเสนอ 

-  นําเสนอใหที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 

 
 



ระเบียบวาระที่ 5.2       โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก  (สน.สส.)               
 
 
 

1. ความเปนมา 
รัฐบาลไดมีนโยบายเรงดวนที่จะสงเสริมบทบาทของ อสม. ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก ใน

การสงเสริมสุขภาพในทองถ่ินและชุมชน รวมถึงการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ  คนพิการ  การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล 
และการเฝาระวังโรคในชุมชน โดยใหมีการจัดสวัสดิการใหแก อสม. เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริมในการ
ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  และมติ ครม. เมื่อวันที่  13 มกราคม 2552 ไดเห็นชอบหลักการ
การจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เชิกรุก วงเงินงบประมาณ 3,000,000,000 บาท  โดยจะจัดสรรงบประมาณใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามจํานวน อสม. ที่มีอยูในพื้นที่ ประมาณ 987,019 คน  เพื่อเปนคาใชจายในการให อส
ม. ชวยปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยให อสม. ไดเรียนรูควบคูไปกับการฝกปฏิบัติจริงที่สถานี
อนามัย/โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงการดําเนินงานสํารวจขอมูล วิเคราะหปญหาสาธารณสุขของชุมชน  การ
วางแผนแกไขปญหา  การจัดกิจกรรมและใหบริการดานสุขภาพในชุมชน การรณรงคดานสุขภาพ การประเมินผล 
และอ่ืนๆ ที่จําเปน (ตามหลักเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) อยางนอยเดือนละ 4 วัน  จํานวน 6 เดือน 
(ตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2552) เดือนละ 600 บาทตอคน เปนเงินทั้งสิ้น 3,000,000,000 บาท    

 

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
  -  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดสรรงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของ อสม. ให อบจ. ในงวดแรก 
จํานวน 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2552) เปนเงิน 1,757,417,400 บาท  เพื่อให อบจ. พิจารณาอุดหนุน
งบประมาณใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของแตละจังหวัดตามจํานวน  อสม. ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑของ
กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อไปดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ที่เสนอขอรับงบประมาณ    
 

3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
  -  เนื่องจากงบประมาณที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับตามโครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิกรุก งบประมาณ 3,000,000,000 บาท ยังไมเพียงพอตอจํานวน อสม. ที่มี
สิทธิทั่วประเทศ ซ่ึงงบประมาณที่ไดรับสามารถจัดสรรให อสม. ที่มีสิทธิ ไดเพียง 833,333 คน  ทําใหมีจํานวน อส
ม. ที่มีสิทธิ  คงเหลือที่ยังไมไดรับเงินสวัสดิการอีกจํานวน 143,010 คน   เปนเงิน  514,836,000  บาท  ซ่ึง
งบประมาณในสวนที่ยังขาดอยูนี้  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะดําเนินการเสนอของบประมาณเพิ่มเติม
จากรัฐบาลตอไป  และเมื่อไดรับการอนุมัติงบประมาณในสวนนี้แลว  จะแจงรายละเอียดการจัดสรรในงวดที่ 2 
ใหทราบในโอกาสตอไป 
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4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
  -  ขอใหจังหวัดดําเนินการแจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานฯ ให 
อบจ. ทราบ พรอมกําชับและทําความเขาใจแก อบจ. เพื่อใหพิจารณาดําเนินการสนับสนุนงบประมาณใหแกสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพื่อไปดําเนินการโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดย
ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานฯ ที่กําหนด  และใหรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินทราบ     
 
 

5. ขอเสนอ 
       -  นําเสนอใหที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 



ระเบียบวาระที่ 6        เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยผูบรหิาร)  
 

 
  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยผูบริหาร) จํานวน 1 เร่ือง  ดังนี้ 

 6.1 โครงการบานทองถ่ินไทย  เทิดไทองคราชันย 80 พรรษา  (นําเสนอโดย ผอ.สน.สส.) 

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



ระเบียบวาระที่ 6.1       โครงการบานทองถิ่นไทย  เทิดไทองคราชนัย  80 พรรษา  (สน.สส.)           
 
 
๑.  ความเปนมา 
  กระทรวงมหาดไทยไดอนุมตัิใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกบัสมาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินกิจกรรม  “โครงการบานทองถ่ินไทย เทดิไทองคราชันย ๘๐ พรรษา”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็   
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยสนับสนุนให
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล กอสรางที่อยูอาศัยใหกับประชาชนดอยโอกาส        
ผูยากไรและยากจน  แหงละอยางนอย ๑ หลัง โดยมีเปาหมายในการกอสรางตามโครงการนี้ทั้งสิ้น ๘,๘๘๐ หลังโดยมี
วัตถุประสงค ดังนี ้
  ๑. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา 
  ๒. เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายรฐับาลดานสังคม ในการสงเสริมความรัก ความสามัคคี 
และความสมานฉนัทของคนในชาต ิ
  ๓. เพื่อตอบสนองตอภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการ บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับประชาชา
ชน  
  ๔. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาท อํานาจ หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
  ๕. เพื่อสนับสนุนใหประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแสดงออกซึ่งความจงรักภกัดี
ถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
 
๒. วิธิการดําเนินการ 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดัแจงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาเขารวมโครงการดังกลาว โดยมีแนวทางการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้  
  (๑)  วิธีดําเนินการ 
   (๑.๑)  องคการปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดจํานวนบานทีอ่ยูอาศัยที่จะกอสราง อยาง
นอยแหงละ ๑ หลัง และระยะเวลาดําเนินงาน 
   (๑.๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินประชาสัมพันธโครงการใหประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนในพืน้ที่ไดทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนเขารวม โครงการกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๑.๓) แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน เพื่อกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก และ
ดําเนินการคัดเลือกผูที่สมควรไดรับการชวยเหลือ ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายสมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสวนราชการที่เกีย่วของ กํานนั ผูใหญบาน 
ผูนําชุมชน และผูทรงคุณวุฒจิากสาขาอาชีพตางๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควร 
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   (๑.๔) คณะกรรรมการ ตามขอ (๑.๓.) กาํหนดหลักเกณฑการคดัเลือกผูสมควรไดรับการ
ชวยเหลือ โดยพิจารณาจาก ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน ที่มีการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการหมูบาน 
คณะกรรมการชุมชน หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาชุมชน หรือองคกรชุมชนในเขตพื้นที่โดยมีคณุสมบัติที่
ควรพิจารณาประกอบดวย 
    - เปนบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ เอื้อเฟอเผ่ือแผ หรือดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
    - เปนบุคคลที่ไมยุงเกีย่วกับอบายมุข ส่ิงเสพติด หรือไดลด ละ เลิก อบายมขุ
แลว 
    - เปนบุคคลที่ไมทอดทิง้บุพการี และบตุร 
    - เปนบุคคลทีข่ยันขนัแข็งในการประกอบอาชีพ หรือมีความอดทนตอสูกับ
ความยากลําบาก 
    คณะกรรมการ อาจพจิารณากําหนดคณุสมบัติอ่ืนๆ เพิ่มเติมไดตามทีเ่หน็สมควรในการที่จะทํา
ใหผูทีไ่ดรับความชวยเหลือเปนผูที่ไดรับความเดอืดรอนอยางแทจริง และไดรับการยอมรับจากประชาชน 
 (๒)  การออกแบบและงบประมาณการกอสราง 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใชแบบบานและประมาณราคาคากอสราง ตามที่
กําหนด หรืออาจกําหนดแบบแปลนและประมาณราคาคากอสรางขององคปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงพิจารณาให
สอดคลองกับสภาพพืน้ทีแ่ละลักษณะการอยูอาศยัของประชาชนในหมูบาน ชุมชน โดยมรีาคาคากอสรางและสิ่ง
อํานวยสะดวกอื่นที่จําเปนในการดํารงชวีิตรวมแลวไมควรเกินหลังละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) งบประมาณ 
(๓.๑) งบประมาณของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓.๒) เงนิบรจิาคจากผูประสงคเขารวมดําเนินกจิกรรมกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  (๔.)  การดําเนนิการกอสราง 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนนิการกอสรางที่อยูอาศัยโดยมแีนวทางการดําเนนิงาน 
ดังนี ้
  (๔.๑) ดําเนนิการในลักษณะการจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
  (๔.๒) ใชแรงงานกอสรางในพื้นที่ จากผูที่เสียสละแรงงานและชวยเหลือกันในการ
กอสรางเปนลําดับแรก หากไมสามารถหารแรงงานกอสรางในลักษณะดังกลาวได อาจใชวิธีการจางแรงงาน
กอสราง 
 (๔.๓) บานที่ดาํเนินการกอสรางเสร็จแลว ควรมีระบบไฟฟา ระบบประปา ภาชนะรองรับ
หรือกักเก็บน้ํา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ในการดาํรงชีวิตเชน อุปกรณประกอบอาหาร และเครื่องนอน   
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 (๕)  การกําหนดเลขที่ประจําบาน 
  ในการดําเนินโครงการไดการกําหนดใหใชเลขประจําบานหมายเลข ๙๘๐๙ เปนเลขเดยีวกัน 
ทั้งประเทศ ซ่ึงไมซํ้าซอนกับบานเลขที่ใด ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับความรวมมือจากกรมการ
ปกครองในการกําหนดแนวทางปฏิบัติและแจงใหนายทะเบียนทุกแหงและผูเกีย่วของถือปฏิบัติ โดยมี
ความหมาย ดงันี้ 

- เลขลําดับแรก เลข ๙ หมายถงึ ไดมีการจดัสรางบานในรัชกาลที่ ๙  
    -      เลขลําดับที่ ๒-๓ เลข ๘๐ หมายความถึง ไดมีการจัดสรางบานเนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 
    -      เลขลําดับที่ ๔ เลข ๙ กําหนดเพิ่มเติมใหเลขประจําบานมี ๔ หลัก เพื่อ
ไมใหซํ้ากับเลขประจําอื่นในประเทศ และเสริมความเปนสิริมงคลในรูปการพองเสียง คือ กาวหนากาวหลัง 
    -      กรณีองคปกครองทองสวนทองถ่ิน ไดสรางบานมากกวา ๑ หลัง 
สามารถกําหนดเปนบานเลขที่ ๙๘๐๙/...ได 
 
๓. ผลการดําเนินงาน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กอสรางบานทั้งสิ้น และสงมอบบาน จํานวน  ๑๓,๒๘๙ หลัง 
๔. การสงมอบบาน 
  ๔.๑ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดจัดใหมีพิธีการมอบบานตาม
โครงการดังกลาว โดยมีพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท นายกรฐัมนตรี ไดโปรดเปนประธานในพิธีในวนัอังคารที่ 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ชุมชนยอยที่ ๒ บานเกาะกลาง เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี และไดกาํหนดใหมีการถายทอดสดพธีิดังกลาวทางสถานีวิทยุโทรทัศน แหงประเทศไทย 
ชอง ๑๑ และสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 
  ๔.๒ ในพื้นทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ทกุจังหวัดจัดพิธีมอบบานของแตละจังหวัด
พรอมกันตามกําหนดการของกระทรวงมหาดไทย ตามขอ ๓.๑ โดย 
 (๑) ผูวาราชการจังหวดัมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวดั เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบลพื้นที่ที่มีการกอสรางบานตามโครงการจัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมพิธีมอบบานเพื่อดําเนินการ
พรอมกันตามกําหนดการ 
  (๒) พิธีมอบบาน กําหนดใหมีการมอบพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
ซ่ึงกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินไดขอพระราชทานจดัพิมพ (๑๕,๐๐ ภาพ สงมอบใหทกุจงัหวดัแลว) และมอบ
ทะเบียนบานใหกับประชาชนผูไดรับสิทธิ์เขาอยูอาศัย 
   (๓)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจัดกิจกรรมเพื่อใหมกีารรวมพลังทองถ่ิน
ไทยเทิดไทองคราชัน ๘๐ พรรษา เพื่อรวมเฉลิมพระเกยีรติและแสดงความจงรักภกัดีตอองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในโอกาสเดียวกันดวย อาทิ เชน กิจกรรมการบําเพ็ญกุศลทางศาสนา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การ
แสดงวัฒนธรรมทองถ่ิน การเดิน วิ่งเทิดพระเกยีรติ การบาํเพ็ญสาธารณประโยชน การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือกจิกรรมอื่นๆ ที่สรางใหเกิดความรูรัก สามัคคี เปนตน 



ระเบียบวาระที่ 7       เร่ืองเพื่อทราบ  (นําเสนอโดยเอกสาร)  
 

 
  เร่ืองเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร) จํานวน 7 เร่ือง  ดังนี้ 

 
7.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ.  ประจําเดือนมีนาคม  2552  (สน.ปส.)  

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

............................................................................................................................................................             
 
  7.3 สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ในรอบเดือนมกราคม – มีนาคม  2552)  
       (กตภ.) 
 
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
  7.4 สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชี  การพัสดุและ 
        การควบคุมภายใน อปท.  ระหวางเดอืนมีนาคม – เมษายน  2552 (ตบ.) 
   
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 

  7.5 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสยีคาใชจาย 15 ป  ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง               
         สวนทองถ่ิน  (สน.ปศ.) 
       
มติท่ีประชุม........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

/ 7.6  การจัดงาน .... 
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   7.6 การจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 18 พ.ศ. 2552  (สน.ปศ.) 
       
มติท่ีประชุม............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
   7.7  การคัดเลือกผูดูแลเด็กดีเดนศนูยพัฒนาเด็กเลก็ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป  2552  (สน.ปศ.) 
       
มติท่ีประชุม................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
 
   7.8 การดําเนนิการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
       
มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 



ระเบียบวาระที่ 7.1       สรุปรายงานผลการตรวจราชการของ ผต.สถ.  ประจําเดือนมีนาคม  2552  (สน.ปส.)  
 
 
1.  ตรวจติดตามการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป  ปงบประมาณ  2551  และการขยายเวลาเบกิจายเงินตัง้แต
ปงบประมาณ 2547-2550 

1.1  การดําเนนิการเบิกจายงบประมาณเกี่ยวกับการกันเงนิไวเบกิเหล่ือมป   ปงบประมาณ 2551กรณีมี
หนี้ผูกพนั (เงนิอุดหนนุเฉพาะกิจ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม,ประปาหมูบาน)สวนใหญไดเบิกจายไปแลว  

1.2. ไดเรงรัด อปท.ใหรีบดําเนินการเบกิจายเงนิใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดโดยเครงครัดและตาม
แบบรายงานที ่สถ.ไดแจง    
ปญหา/อุปสรรค 
   -  อปท.บางแหงไมไดใหขอมูลการใชจายเงินโดยเฉพาะเงินอุดหนนุทั่วไปแก สถจ.วาไดมกีาร
ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว  เพื่อที่  สถจ. จะไดใชเปนฐานขอมูลในการติดตามและรายงานผลให สถ.            
ไดตามระยะเวลาที่กาหนด  
 ขอเสนอแนะ 

1. ไดกําชับให สถจ.ไดติดตามและดูแลการดําเนินการของ อปท. ในพื้นที่ใหมีการเบิกจายงบประมาณเปนไป
ดวยความถูกตองเรียบรอย  และแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาที่กําหนด  ตลอดจนถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ระเบียบ
ฯ  และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2.  ไดแนะนําใหหัวหนากลุมการเงินสําราจรายชื่อ อปท.  ที่ไมรายงานขอมูล เพื่อที่จะไดไปตรวจติดตาม  
อปท. นั้น ในครั้งตอไป โดย ผูตรวจฯจะไดจัดทําแบบสรุปความคืบหนาในการดําเนินการตามแบบรายงานในแตละ
แบบของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดที่อยูในเขตรับผิดชอบนําเสนอผูบริหาร  สถ. ตอไป 
 
2. การตรวจตดิตามใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
  2.1  อปท. ไดมีการตั้งศูนยชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยในพืน้ที่  โดยไดมกีารเตรียมความ
พรอมทั้งดานบุคลากรและงบประมาณ   โดยไดจัดตั้งงบประมาณหมวดเงินสํารองจายเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง ตาง  ๆโดยเฉพาะ อปท. ในพื้นที่เสี่ยงไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดเตรียมความ
พรอมทั้งในสวนของการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว  
              2.2  อปท.ไดใหการชวยเหลือผูประสบภัยแลงที่เกิดขึ้นในพืน้ที่โดยการแจกจายน้ําใหราษฎรที่ประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโคบริโภค  และชวยเหลือเครื่องสูบน้ําสําหรับราษฎรที่ขาดแคลน้ํา 
ปญหา/อุปสรรค 
            -  อปท.บางแหงไมไดจัดเตรยีมแผนและงบประมาณ  เมื่อเกดิปญหาแลวทําใหไมสามารถชวยเหลือ/
แกไขปญหาใหกับประชาชนในพืน้ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ขอเสนอแนะ 
            -  ควรใหหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงเขามาดูแลแกไขปญหาอยางจริงจัง  เชน  ปภ. แตปจจุบันนี้การ
ดําเนินการสวนใหญ  อปท. จะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ  

/3. การติดตาม… 
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3. การติดตามผลการขับเคล่ือนการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อปท. 
    -   อปท.ไดจดัตั้งศูนยปฏิบตัิการฯ และแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฯ ครบทุกแหงและไดดําเนนิการตาม
แนวทางที่ สถ.ไดแจงไว  ซ่ึงสวนใหญจะตัง้งบฯไวสําหรับโครงการดานกีฬาและอุดหนุนหนวยงานอื่น   
ปญหา/อุปสรรค 
   -  ขาดการบูรณาการในพื้นที่  และ อปท.บางแหงไมไดใหความสําคญักับเรื่องดังกลาว  
ขอเสนอแนะ 
              1. ควรมีการขับเคลื่อนในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจน 
              2.  การดําเนินงานและการตั้งงบประมาณของ อปท. สวนใหญจะเนนหนักใหความสําคัญไปในดาน
การปองกัน ยงัไมใหความสําคัญในดานการบําบัดรักษาผูเสพ 
              3. ศูนยในสังกดั อปท. ยังไมมีความพรอมและบคุลากรยังขาดความรูความสามารถในดานการปองกัน
และการบําบัดรักษา    
  
4. ตรวจติดตามโครงการกอสรางระบบประปา 
    4.1  ระบบประปาหมูบานที่กอสรางเสร็จแลว  จะมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบาน  เพื่อดําเนินกิจการประปาใหเปนไปตามระเบียบฯ 
               4.2  จังหวดัไดแจงใหอําเอตรวจสอบโครงการประปาหมูบานที่ยังไมไดรับการตรวจสอบจาก สตง. วา
มีการกอสรางถูกตองและใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือไมการบรหิารกิจการประปาเปนไปตามระเบียบฯ  
หรือไม  แลวแจงผลการดําเนนิการดังกลาวใหจังหวดัทราบเพื่อใชเปนขอมูลตอไป       
ปญหา/อุปสรรค      
               1. คณะกรรมการฯและเจาหนาที่ของกิจการประปาหลายแหงยงัมีความชํานาญในกระบวนการการผลิต การ
ดูแล และบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน โดยเฉพาะระบบประปาที่กอสรางตามแบบของการประปานครหลวง ทํา
ใหคุณภาพน้ําประปาที่ยังไมดีพอ เชน น้ําประปามีฝาลอย มีกล่ิน เปนตน  
 2.  การตรวจสอบการบริหารงาน 

       2.1  คณะกรรมการฯ ไมไดจัดทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปา รายงานใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

       2.2  อปท. สวนใหญยังไมไดตรวจสอบการเงนิและบญัชีของกิจการประปา (ตามระเบียบ มท. วาดวย
การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. 2548) 

3. อําเภอยังไมไดดําเนินการตรวจสอบเนื่องจากอยูระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบ ซ่ึง
ประกอบดวยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเชน สาธารณสุขเปนตน  
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ขอเสนอแนะ 
  1.  เห็นควรแจงใหอปท. สงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขารับการอบรมในดานการผลิตการดูแลและการ
บํารุงรักษาประปาหมูบานจากการประปานครหลวงเพื่อเจาหนาที่จะไดถายทอดความรูที่ไดรับใหกับ
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและเจาหนาที่ของประปาเพื่อใหระบบประปามีความยั่งยืน 
              2.  กําชับให อปท. กาํกับดูแลการดาํเนินการของคณะกรรมการฯใหเปนไปตามระเบียบ มท. 
              3.  ใหจังหวัดตดิตามผลการตรวจสอบของอําเภอและการแกไขขอบกพรองของ อปท.อยางใกลชิด
เพื่อใหการแกไขขอบกพรองเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว    
 
5. การตรวจตดิตามการถายโอนสถานีอนามัยและสถานศึกษาใหแก อปท.   
  -  บุคลากรของสถานศึกษาและสถานีอนามัยที่ถานโอนมาสังกัด อปท. มีความพึงพอใจไมมีปญหาใน
การบริหารงานสถานศึกษาและสถานีอนามัย 
ปญหา/อุปสรรค  

1. อาคารโรงเรียนที่ถานโอนมีสถาพเกาทรุดโทรมและสถานที่คับแคบเนื่องจากมนีกัเรียนเพิ่มมากขึ้น
หลักจากการถายโอนโรงเรียนมาสังกัดอปท.แลว 

2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับการถายโอนมาสังกัด อปท. บางแหงยังอาศัยอยูที่โรงเรียนของ สพฐ. ทําให
การบริหารงานไมมีความคลองตัวผูบริหาร  อปท. จะยายศูนยพัฒนาเดก็เล็กออกจากโรงเรียนแตไมมี
งบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนเนือ่งจากมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ 
              3. อปท.จัดตั้งศนูยพฒันาเด็กเล็กโดยขอใชอาคารเรียนของ  สพฐ. ซ่ึงยุบแลวและอยูไกลจากชุมชน  
ขอเสนอแนะ 
    1. สถ.ควรพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนสําหรับ อปท.ที่รับถาย
โอนและมีความจําเปนดังกลาว 
               2. สถ.ควรพิจารณาใหการสนับสนุน อปท.ที่มีขอจํากัดในดานงบประมาณในการกอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเดก็เล็กซึ่งผูตรวจราชการกรมไดออกตรวจสอบพบวามีความจําเปนควรใหการสนับสนุน 

  
6. ตรวจสอบขอเท็จจริง เร่ืองราวรองทุกข  การประพฤตมิิชอบ  ตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

-  สถจ.แตละแหงมีเร่ืองรองเรียนเปนจํานวนมากจึงทําใหการดําเนินการคอนขางลาชา   แตก็ไดแจงให
ทองถ่ินจังหวดักําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  เรงดําเนินการใหแลวเสร็จ และใหความเปนธรรมกับทุกฝายโดยให
ยึดขอระเบยีบฯ กฏหมาย หนังสือส่ังการ  และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่  
ขอเสนอแนะ 

-  สถ. ควรทาํความเขาใจกบัผูวาราชการจงัหวัด / นายอําเภอ ที่ควบคมุกํากับดูแล อปท.  ในการแกไขปญหา
เร่ืองรองเรียน ทีค่ั่งคางในจังหวดัเปนจาํนวนมาก   ซ่ึงเรื่องรองเรียนบางเรื่องนาจะยุตไิดในระดบัอําเภอ  กข็อใหนายอําเภอ 
ทําความเหน็ยุตเิร่ือง  และในจังหวดักเ็ชนเดียวกัน  เพื่อใหการทาํงานเกิดความรวดเร็ว  มีประสิทธภิาพมาก ขึ้น 
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7. เร่ืองอ่ืนๆ 
           -  ผลการตรวจบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์รวมกับผูตรวจกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจที่3  สรุปได  
ดังนี ้

     1.โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน  การพัฒนาแผนชุมชน  และการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ไดรับความรวมมือจาก  อปท. เปนอยางด ี

     2. สาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดเสนอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวกบั 
อปท.วามีอปท.บางแหงยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือผูประสบภัยและใหความ
สนใจประชาชนที่ประสบภยันอยไปและบางแหงไมไดตัง้งบประมาณดานการชวยเหลือผูประสบภัย 

      3. นายก  อบต. บานพราว  อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก  ขอใหชวยพจิารณาดาํเนินการแกไข
กรณีลูกจางชัว่คราวไดรับอุบตัิเหตุและเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาที่ราชการและในเวลาราชการแตไมสามารถ
เบิกคารักษาพยาบาลจากสํานักงานประกนัสังคมไดเนื่องจากกฎหมายประกันสังคมไมคุมครองลูกจางชั่วคราว
ทั้งที่ อบต. บานพราว ไดสงเงินประกันใหกับสํานักงานประกนัสังคมทุกเดือน  

 
 
 

  
………………………………………………… 

  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 7.2       รายงานผลการเบกิจายงบประมาณประจําป  2552  (สน.พส.)  
 
 
ความเปนมา 
 1. สถ. ไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 136,126,263,700 บาท 

 2. สถ. ไดรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,552,673,000 บาท และ
ไดรับโอนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6,225,622 บาท เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร เพ่ืออุดหนุนเปนคาเงินเดือนและสวัสดิการสําหรับครูถายโอน 

 3. สถ. ไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น (ขอ 1.+ ขอ 2.) จํานวน 148,685,162,322 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
  - งบดําเนินงาน สถ.       1,541,843,700 บาท 
  - งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป)    116,652,454,400 บาท 
  - งบเงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)     30,490,864,222 บาท 

 4. เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2551 ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายในภาพรวมของประเทศไวในอัตรารอยละ 94 ของวงเงินงบประมาณรายจาย 
จํานวน 1,835,000 ลานบาท และจําแนกเปาหมายการเบิกจายสะสมเปนรายไตรมาสในอัตรารอยละ 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 สิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ไวไมนอยกวารอยละ 74 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละสวนราชการ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(หนวย : ลานบาท)

ไตรมาส งบประมาณ ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ เปาหมาย สูง/ต่ํากวา

สะสม ของงบประมาณ การเบิกจาย เปาหมาย

ท่ีไดรับ รอยละ

1 (ต.ค. - ธ.ค.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) 148,685.162 69,907.430 47.02 70.00 -22.98

4 (ก.ค. - ก.ย.52) 148,685.162 0.00 94.00 -94.00  
* หมายเหตุ  ไตรมาสที่ 1 ยังไมรวมงบประมาณรายจายเพิ่มเติม กับงบประมาณที่ไดรับโอนจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    (ขอมูล ณ วันที่ 20 เม.ย.52) 

 



ระเบียบวาระที่ 7.3       สรุปผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ในรอบเดือน  
                                     มกราคม – มีนาคม  2552)  (กตภ.) 
 
 
1. ความเปนมา 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  ของหนวยตรวจสอบภายใน โดยกําหนดหนวยรับตรวจทั้งสิน้  46  หนวย ประกอบดวย หนวยงาน
สวนกลาง (สํานัก/กอง) จํานวน 16 หนวย หนวยงานที่มสํีานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค จํานวน 36 หนวย ไดแก 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 30 จังหวดั  ซ่ึงไดกําหนดเรื่องที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

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

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

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

2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
  ผลการตรวจสอบรอบเดือนมกราคม  – มีนาคม 2552) ไดตรวจสอบหนวยรับตรวจรวมทั้งสิ้น 8 หนวย 
ไดแก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัหนองบัวลําภู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัเลย 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจงัหวัดศรีสะเกษ และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัสุรินทร 
ผลการตรวจสอบพบขอบกพรองสรุปไดดังนี ้

1. ดานการเงนิ 
     (1) ไมไดนาํดอกเบีย้เงินทดรองราชการสงเปนรายไดแผนดนิ จาํนวน 3 แหง 
     (2) ไมไดจดัทําคําสั่งแตงตัง้เจาหนาที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในทะเบยีนคุมเงินทดรองราชการ 
จํานวน 1 แหง 
  (3) จัดทําทะเบยีนคุมเงินฝากคลังไมเปนปจจบุัน จํานวน 4 แหง 
         (4)  คาํสั่งแตงตัง้กรรมการเก็บรักษาเงนิฯ ไมเปนปจจุบัน จํานวน 2 แหง 
        (5) ไมไดจัดทาํคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวนั จํานวน 1 แหง 
 
 

/(6) ไมไดปรับปรุง... 
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  (6) ไมไดปรับปรุงยอดเงนิฝากระหวางทาง  จํานวน 1 แหง 
        (7) ใหตรวจสอบยอดเงินฝากคลังตามรายงานแสดงความเคลือ่นไหวเงนิฝากกระทรวงการคลังใหเปน
ปจจุบนั จํานวน 3 แหง 
 

2. ดานการรับเงิน 
- ไมไดนําเงินคาลงทะเบียนโครงการอบรมที่จัดเขาระบบ GFMIS จํานวน 1 แหง   

 
3. ดานการจายเงนิ 

        (1) เงินคาสาธารณูปโภคไมไดเบิกจายเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหกับเจาหนาที่หรือ 
ผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง จํานวน 1 แหง 
       (2) เอกสารประกอบการเบกิจายสวนใหญไมครบถวน จํานวน 3 แหง 
       (3) กําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเขยีนเช็ค จํานวน 3 แหง  
 

4. ดานการบัญชแีละทะเบียน 
(1) การบันทกึบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตน และขั้นปลาย ยังปฏิบัติไมถูกตองตามระบบ 

บัญชีเกณฑคงคาง จํานวน 1 แหง 
         (2) ไมไดจัดทาํรายงานการเงนิประจําเดือน และรายงานการเงินประจําป 2551 จํานวน 3 แหง 
       (3) จัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดไมครบถวน จํานวน 1 แหง 
   (4) ไมจดัทําทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบิกเงนิ และทะเบยีนคมุการรับเช็คจากบุคคลภายนอก จาํนวน 1 
แหง 

5. ดานการบริหารพัสดแุละทรพัยสนิ 
(1) ไมไดปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินเมื่อส้ินป 2550 จํานวน 1 แหง 

         (2) จัดทําทะเบียนคุมวัสดแุละใบเบิกวัสดไุมครบถวน จํานวน 2 แหง 
         (3) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินไมเปนไปตามแบบของกรมบัญชีกลาง จํานวน 1 แหง 
        (4) รายละเอียดในทะเบียนคุมทรัพยสินไมชัดเจน และกําหนดรหัสที่ตัวครุภัณฑ 
ไมครบถวน จาํนวน 1 แหง 
      (5) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําป 2551 ใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
จํานวน 1 แหง 
      (6) ไมไดรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป พ.ศ.2551 จํานวน 1 แหง 
 
 
 

/(7) เรงรัดดําเนินการ.. 
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  (7) เรงรัดดําเนนิการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีครุภัณฑชํารุด จํานวน 1 แหง 
        (8) ไมไดจัดทาํแบบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ 
4) จํานวน 2 แหง 
 

6. ดานการควบคมุภายใน 
- จัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหขาราชการในสํานักงานไมเปนปจจุบนั จํานวน 2 แหง 
 

7. ดานการตรวจดําเนนิการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
7.1 โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมการกอสรางระบบกําจัด 

ขยะมูลฝอย  ไดออกตรวจสอบรายการคากอสรางระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสีย อบจ.เชียงใหม จํานวน 1 แหง  
            ปญหาทีต่รวจพบ เนือ่งจาก 

(1) ไมมีแผนดําเนนิงาน แผนปฏบิัติการ การกาํหนดกิจกรรมทีค่วรจะเปน และแนวทางการบรหิาร
จัดการที่ชัดเจน 

(2) การประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบการกาํจดัขยะ 
(3) ขาดความพรอมในดานการเตรียมการเกีย่วกบังบประมาณ รายไดจากคาธรรมเนยีมการกาํจัดขยะ 

การจําหนายขยะ การดแูล การบํารุงรักษาเครือ่งจกัรกลและอปุกรณ ฯลฯ 
   7.2 โครงการเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิสําหรับการจัดการศกึษาปฐมวยั (คาสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่าํกวา 
10 ลานบาท) ไดออกตรวจสอบ  4 จังหวัด จํานวน  8  แหง  ดงันี ้
      (1) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมือง จงัหวดัเลย  
      (2) เทศบาลตาํบลธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
      (3) เทศบาลตาํบลนาดวง อําเภอเมือง จังหวดัเลย  
      (4) เทศบาลเมืองรอยเอด็ อําเภอเมอืง จังหวดัรอยเอด็ 
          (5) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ 
      (6) เทศบาลเมืองสุรินทร อําเภอเมอืง จังหวดัสุรินทร 
      (7) อบต.กนัตวจระมวล อําเภอเมือง จังหวดัสุรินทร 
      (8) อบต.หมืน่ศรี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
          ไมพบปญหาอุปสรรคแตอยางใด 
 

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



ระเบียบวาระที่ 7.4      สรุปผลการดําเนนิงานตรวจสอบการปฏิบตัิงานดานการเงนิ  การบัญชี  การพัสดุและ 
                                    การควบคุมภายใน อปท.  ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน  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)  ระหวางเดอืนพฤศจิกายน 2551 -  มีนาคม 2552  เขาตรวจสอบ อปท. รวม 19  จังหวัด               
อปท. จํานวน 235  แหง  แยกเปน 
       - อบจ.    4   หนวย 
       - เทศบาล           72 หนวย 
       - อบต.                          159       หนวย    
 (2)  พบขอบกพรอง การไปปฏิบัติตามระเบียบและมกีารทุจริตหรือเสียหายตอทางราชการ 2 ประเดน็
คือ  (รายละเอยีดเอกสารแนบ) 
       (2.1)  ไมปฏิบัติตามระเบียบแตราชการไมเสียหาย    จาํนวน  234  แหง 
       (2.2)  ไมปฏิบัติตามระเบียบหรือทุจริตหรือทําใหราชการเสียหาย จาํนวน  234  แหง                       
รวมเปนเงนิ 16,597,828.21  บาท  แยกเปน 
                         (2.2.1)  ไมมรีะเบียบใหเบกิจายหรือทุจริต จํานวน 35 แหง เปนเงิน 4,851,871.00 บาท 
                         (2.2.2)  ไมจดัเก็บรายไดหรือรายไดคางชําระ 234 แหง ผูคางชําระ จํานวน 17,936  ราย  
เปนเงิน  11,742,957.21  บาท  
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 ปญหาสาเหตขุองขอบกพรอง 

ปญหาสาเหตขุองขอบกพรองที่ตรวจพบเกิดจาก 
(1) ไมบันทกึบัญชี หรือบัญชีไมเปนปจจบุันทําใหอนุมตัิ อนุญาตไปไมทราบฐานะการคลัง  
(2) จายเงินอดุหนนุไมถูกตองตามระเบียบฯ 
(3) จายขาดเงนิสะสมไมถูกตองตามระเบียบฯ 
(4) จายเงินโบนัสไปทั้งที่ยังไมปดบัญชีจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 
(5) จัดตั้งงบประมาณไมถูกตองตามวิธีการงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ขอความรวมมือ 
เนื่องจากระบบบัญชี ระบบการงบประมาณ เปนระบบการควบคุมภายในหลัก หรือระบบบริหาร              

งานหลักของหนวยงาน หากบัญชีไมเปนปจจุบัน รายจายไมตั้งงบประมาณ หรือตั้งไวแตไมถูกตอง จะทําใหเกดิ
ความเสียหาย จึงขอประสานทองถ่ินจังหวดักําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 1.  ตรวจสอบติดตามใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายงานงบการเงินประจําเดือนเปนประจําทุก
เดือน                     ตามระเบยีบเบิกจายฯ ขอ 99 และรายงานงบแสดงฐานะการเงนิประจําป ตามระเบียบฯ ขอ 
100  ซ่ึงจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอผิดพลาดนอยลง 
 2.  กําชับเจาหนาที่ตรวจอนมุัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอใหตรวจสอบวิธีการจัดตั้งงบประมาณ               
ใหถูกตองดวย 
                
       2.2  งานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
              ตั้งแตปงบประมาณ 2550 – 2551 สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการบริหารจดัการที่ดี                
โดยนําระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุม ภายใน พ.ศ.2544 มาเปนเครื่องมือ เปน กลยุทธ ให อปท. “ เฝาระวัง และ บริหารความเสี่ยง”   

             ผลดําเนินงาน   
             จากการตรวจติดตามผลดําเนินการ พบวา  

1.  อปท.มีการปรับปรุงโครงสราง แบงแยกภารกิจหนาทีก่ารงานครบถวนทั้งจํานวน 7,851  แหง                
(ซ่ึงขอมูลแตป 2548 พบวา อบจ. เทศบาล และ อบต.เกือบทั้งหมด สํานัก/กอง ของ อปท. ไมจัดวางโครงสราง
ของกองและหลายแหงไมมีคาํสั่งแบงแยกหนาที่การทํางาน) 

2.  การสํารวจ ขอมูล ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2551  อปท. จํานวน 2,548 แหง ประกอบดวย   
- อบจ.        75  แหง 
- เทศบาล  1,161 แหง 
- อบต.      1,312 แหง 

มีระบบการควบคุมภายใน ผานเกณฑมาตรฐานตามระเบยีบ คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ฯ แลว 
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           เปาหมายในปตอไป 
            ป 2552  ตบ. ไดจัดทาํแผนออกประชุมเชิงปฏิบัตกิารฝกปฏิบัติ ให อปท. จํานวน 3,000 แหง                   
( ทต. 201 แหง  อบต. 2,799 แหง ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามระเบียบ 
คตง. เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดที่ ประจําป 2552  ซ่ึงหากรวมกบัป 2551 จํานวน 2,548  แหง  จะทําให อปท.                
มีระบบการควบคุมภายในทีด่ีถึงป 2552  จํานวน  5,548  แหง  คงเหลืออีก  2,303  แหง  ซ่ึงจะดําเนนิการตอไป
ในป 2553 

            ขอความรวมมือ 
            ขอความรวมมือทองถ่ินจังหวดั ส่ังการให ทองถ่ินอําเภอ และ เจาหนาทีก่ลุมการเงินฯ เขารวมเปน
เจาภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจาหนาที่ของ ตบ. ดวย เพราะในป 2552 และป ตอ ๆ ไป การตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของ อปท. จะเปนหนาที่ ของ ทองถ่ินอําเภอและ ทองถ่ินจังหวัด ในฐานะผูกํากับดูแล
ตามระเบียบ คตง.   
       
        2.3  งานติดตามผลการตรวจสอบ   
             การติดตามผลการดําเนินการตรวจสอบ กรณี อปท. มีการทุจริตหรือผิดปกตทิางดานการเงนิ            
และประสานงานกับ สํานักงานตรวจเงนิแผนดิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีและกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการทางวินัย ทางแพง และทางอาญา ลงโทษผูกระทําผิดและผูเกี่ยวของโดยเร็ว  
                ผลดําเนินงาน  
             เร่ืองที่อยูระหวางการติดตามผลการดําเนินการ ปงบประมาณ 2551 จํานวน 570 เร่ือง รับเขาใหม
ปงบประมาณ 2552 จํานวน 36 เร่ือง รวมทั้งสิ้น 606 เร่ือง แยกเปน     
            -  องคการบริหารสวนจังหวดั    จํานวน    33 เร่ือง 
        -   เทศบาลนคร      จํานวน    21   เร่ือง 
          -   เทศบาลเมือง    จํานวน    55   เร่ือง 

 -   เทศบาลตําบล                 จํานวน  138  เร่ือง 
                             -   องคการบริหารสวนตําบล     จํานวน   359   เร่ือง   

                                รวมทั้งสิ้น      606   เร่ือง 

เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางวินยั     จํานวน  497   เร่ือง 
เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางแพง      จํานวน  450   เร่ือง 
เร่ืองอยูระหวางดําเนินการทางอาญา    จํานวน  536   เร่ือง 
คิดเปนมูลคาความเสียหายทัง้สิ้น   553,674,717.95  บาท 
ไดรับการชดใชแลว        21,467,193.28  บาท 
คงเหลือยอดเงนิที่ตองติดตามคืน                     532,207,524.67  บาท 
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ขอความรวมมือ  
ขอใหทองถ่ินจังหวดัชวยติดตามดําเนินการทางวินัย แพง อาญา และ ตดิตามเรงรัด อปท.      

เพื่อนําสงคืนคลัง จํานวน 532,207,524.67 บาท สงคืนคลังดวย 
 



ระเบียบวาระที่ 7.5       โครงการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป  ของโรงเรียน                
                                      ในสงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สน.ปศ.) 
 
1. ความเปนมา 

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเรงดวนในการใหเด็กนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยจะเริ่มดําเนินการในปแรก (ภาคเรียนที่ 1/2552)  ในการนี้กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย      
15 ป   เปนเงินทั้งสิ้น 552,673,000 บาท  และไดดําเนินการจัดสรรเรียบรอยแลวรายละเอียดตามหนังสือ     
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 690  ลงวันที่ 2  เมษายน 2552 
2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรุปไดดังนี้ 
 (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับ
จัดสรรตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ไมตองตราเปนขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย   
 (2) กรณีหนังสือเรียน ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผู
คัดเลือกหนังสือเรียนใหตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และมีเนื้อหาสาระตรงตามความ
ตองการของครู ผูสอน  โดยสามารถเลือกจากทุกสํานักพิมพ   ตามรายการในบัญชีหนังสือเ รียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงดูไดจากเว็บไซด http ://210.1.20.39/ new2551 / node/107  ทั้งนี้ใหเลือกหนังสือเรียนที่
มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และใหดําเนินการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได  และตองใหทันวันเปด
ภาคเรียน ท่ี 1/2552 และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําชับใหโรงเรียนจัดระบบการยืมหนังสือเรียนใหแก
นักเรียนทุกคนและสามารถสงตอไปยังนักเรียนรุนตอไปได    
 (3) กรณีเคร่ืองแบบนักเรียน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จายเปนเงินสดใหกับนกัเรียนและ
ผูปกครอง  เพือ่ไปจัดซื้อเคร่ืองแบบนักเรียนคนละ 1 ชุด  (กรณีเครื่องแบบนักเรียนอกี 1 ชุด  และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน อยูระหวางการของบประมาณเพิ่มเติม)   
 (4) กรณีอุปกรณการเรียน  ใหถือปฏิบัติในการจายเงนิ  การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ  เชนเดียวกับ
กรณีเคร่ืองแบบนักเรียน   
 (5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถถัวจายระหวางรายละเอียดตาง ๆ ภายใตรายการที่ไดรับ
จัดสรร  สําหรับกรณีที่จํานวนเด็กนักเรียนมากกวาที่ไดรับจัดสรร ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา
นําเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาสมทบไดตามความจําเปน   
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3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ใหแกโรงเรียนในสังกัดองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น  ยังมีความแตกตางจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยไดรับสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนเพียงคนละ 1 ชุด ขณะทีโ่รงเรียน   
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับคนละ 2 ชุด และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมไดรับจัดสรรคากิจกรรมพฒันาผูเรียน    

เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป เชนเดียวกับโรงเรียนในสังกัดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กรมสงเสริมการปกครององถิ่น จึงไดเสนอเรื่อง (ผานกระทรวงมหาดไทย) ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมใหแกโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 302,944,500 บาท  
แบงเปน 
 (1) คาเครื่องแบบนักเรียน อีกคนละ 1 ชุด  จํานวน  101,567,500 บาท   
 (2) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน 201,377,000 บาท   
4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และทันกับวันแรกของการเปดภาคเรียน ท่ี 1/2552 (ประมาณ 16 พฤษภาคม 2552)  จึงขอใหทองถ่ินจังหวดั 
และทองถ่ินอําเภอ ไดตดิตาม กํากับ ดแูล ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ   
5. ขอเสนอ 
 นําเสนอเพื่อให อสถ. ไดโปรดพิจารณาสั่งการให ทองถ่ินจังหวัด และทองถ่ินอําเภอ ไดติดตาม กํากับ 
ดูแล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม
เสียคาใชจาย 15 ป 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ 7.6       การจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังท่ี 18 พ.ศ. 2552  (สน.ปศ.) 
 
 
1.  ความเปนมา 
 
  สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดใหมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 18 พ.ศ. 2552 ระหวางวันที่ 25 – 30 เมษายน 2552  ณ  คาย
ลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง  และไดใหโควตากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดสง
ลูกเสือ / เนตรนารี ประเภทสามัญรุนใหญของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  20  หมู  
ประกอบดวย  ลูกเสือ  15 หมู  เนตรนารี 5 หมู  ทั้งนี้  สํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ไดใหการ
สนับสนุนคาอาหาร คนละ 900 บาท (วันละ 150 บาท รวม 6 วัน ระหวางวันที่ 25 - 30  เมษายน  2552) สําหรับการ
สนับสนุนคาพาหนะพิจารณาตามระยะทางจากจังหวัดตนทางถึงจังหวัดตรังและจํานวนลูกเสือ  โดย
คณะกรรมการอํานวยการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี  และยุวกาชาดของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน       ไดประชุมคัดเลือกลูกเสือ/เนตรนารี เขารวมงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 18 พ.ศ.2552 แลว 

 ทั้งนี้  นายกเทศมนตรีนครตรัง (นายชาลี  กางอิ่ม)  ไดใหความอนุเคราะหสถานที่พักและอํานวย
ความสะดวกในระหวางการซักซอมเตรียมความพรอมกอนเขารวมงานชุมนุมของลูกเสือ/เนตรนารีของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะฯ จํานวนประมาณ 270 คน ในระหวางวันที่ 24 - 25 เมษายน 2552           
ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) เทศบาลนครตรัง อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง    

 
2.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน ป 
2551 จํานวน 4 ภาค ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 – วันที่ 26 ธันวาคม 2551 โดยมีลูกเสือ/เนตรนารี          
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมงานชุมนุม  จํานวน 5,870 คน (587 หมู)     
    
3.  งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีกําหนดจะจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย  เทิดไทองค
ราชัน ระดับประเทศ พ.ศ.2552 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ในหวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 

   
4.  การขอความสนับสนุนและความชวยเหลือ    - 
5. ขอเสนอ 
  เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 

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

 
 



ระเบียบวาระที่ 7.7      การคัดเลือกผูดูแลเด็กดีเดนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
                                    ประจําป  2552  (สน.ปศ.) 
 
 
1. ความเปนมา 
 สถ. มีนโยบายพัฒนาบุคลากรผูดูแลเด็ก ศนูยพัฒนาเดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมี
ความรู ประสบการณ ในการดูแลสงเสริม และพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใหมพีัฒนาการสมบูรณ
ตามวัยครบทกุดาน และเพือ่เปนการเชดิชเูกยีรติและเสรมิสรางขวัญกาํลังใจแกผูดแูลเด็กที่มีความรู ความสามารถ 
อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรบัของชมุชน  สถ. จึงไดดําเนนิการคดัเลือกผูดูแลเดก็ดีเดน   
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนมา โดยคัดเลือก
ผูดูแลเด็กดีเดนทุกจังหวดั ทกุอําเภอๆละ 1 คน  
 
2. ผลการดําเนนิการที่ผานมา 
 สถ. ไดดําเนินการคัดเลือกผูดูแลเด็กดีเดน  ศูนยพัฒนาเดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปแลว 
2 คร้ัง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 โดยมีผูดูแลเด็กไดรับการคัดเลือก จํานวน  1,768   คน   
ซ่ึงผูดูแลเด็กทีไ่ดรับการคัดเลือกตามโครงการดังกลาวไดรับโลรางวัลพรอมประกาศนียบัตรจาก อสถ. ในงาน
มหกรรมการจดัการศึกษาทองถ่ิน ประจําป 2550   และงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ประจาํป 2551 
ตามลําดับ ณ อิมแพค เมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
 
3. งานที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สถ. โดย สน.ปศ. ไดแจงจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการคัดเลือกผูดูแลเด็กดีเดน  
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักเกณฑที่ สถ. กําหนด และใหจังหวัดรวบรวม
รายช่ือสงให สถ. ทราบ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เพื่อประกาศรายชื่อเปนผูดแูลเด็กดีเดนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2552 ตอไป 
 
4. การขอความสนับสนุนและชวยเหลือ 
 ขอใหจังหวัดดําเนินการคัดเลือกผูดูแลเดก็ดีเดน  ศนูยพฒันาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามหลักเกณฑที่ สถ. กําหนด และใหจังหวัดรวบรวมรายชื่อสงให สถ. ทราบ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
 
5. ขอเสนอ 
 เพื่อทราบ 

 



ระเบียบวาระที่ 7.8      การดําเนินการของศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ สถ.  (สล.) 
 

 

 

  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจดัตั้ง “ศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน” ณ อาคาร 5 ช้ัน 1 งานสารบรรณ รวมทัง้ไดแตงตัง้คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร สถ. ตาม
คําสั่งที่ 67/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 และ  อสถ. ไดโปรดเห็นชอบใหการประชุมประจาํเดือนของ
ผูบริหาร สถ. เปนการประชมุคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในคราวเดียวกัน 

                    ศูนยบริการขอมลูขาวสาร สถ. จึงขอรายงานผลการดําเนินการ ดังนี ้
  1. สถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ.  ดังนี ้

    - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.  – ธ.ค. 2551)   มีผูมาใชบริการ  จํานวน    7   ราย 
      - ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.  – มี.ค. 2552)  มีผูมาใชบริการ  จํานวน    5   ราย 
      - ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.  – มิ.ย. 2552)  มีผูมาใชบริการ  จํานวน    -   ราย 
รวมผูมาใชบริการ ตั้งแตวนัที่ 1 ต.ค. 2551 – 23 เม.ย. 2552 จํานวน 12 ราย  รายละเอยีดตามแบบสรุปแยก
ประเภทผูมาขอใชบริการศูนยบริการขอมูลขาวสารที่แนบมาพรอมนี้ 

                             2. ผูมาใชบริการศูนยขอมลูขาวสาร สถ. ผานเว็ปไซต สถ. www.thailocaladmin.go.th ตั้งแตวันที่ 
17 เมษายน 2551 เปนตนมา มีจํานวนทั้งสิ้น 70,393 ราย 

 
      
  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเสนอแนะแนวทาง            ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สถ. 
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