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แผนการดําเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
: กรณีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. สถานการณทั่วไป
1.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดทํายุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึง่ ไดกําหนดวิสัยทัศน วา “เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน” และกําหนดยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
1.2 จากการประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุม 5501 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ แตงตั้งตามคําสั่งที่ 126/2551 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ 2551 และคําสั่งที่ 169/2551 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 ทําหนาที่เปนคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
และเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ มากําหนดกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสม
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมอบหมายใหสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสว นรวม ดําเนินการตอเนื่องตาม
แผนดําเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวติ : กรณีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1.3 จากการประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 ไดพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ และที่ประชุมมีฉันทามติใหนํา แผนงานที่ 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวติ เปนประเด็นการดําเนินงาน
ตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยใหดําเนินการใน 2 กิจกรรม คือ
(1) การปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนไปอยางถูกตอง สมบูรณ และทันสมัย
2.3 เพื่อสงเสริมการบริหารงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และเอื้อประโยชนสงู สุดตอประชาชน

3. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

4. งบประมาณ
ใชงบดําเนินงานของสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสว นรวม
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

5. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
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6. รายละเอียดการดําเนินงาน
กิจกรรม

แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน ที่คณะที่
ปรึกษาฯ ใหความเห็นชอบแลว
1. การจัดทํา
2.1 การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
ฐานขอมูลผูสูงอายุ
คนพิการ และผูป วย สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
เอดส ที่อยูในเกณฑ ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การไดรับการ
สงเคราะหเพื่อการยัง แจงเวียนหลักเกณฑ แนวทางการจัดสรร
เงินอุดหนุนในเรื่องการจัดสรรเงิน
ชีพ
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผูปวย
เอดส ไปยังจังหวัด เพื่อแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทบทวนขอมูลการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ
คนพิการ และผูป วยเอดสในการเสนอขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามแบบสํารวจ
ที่ไดมีการลงนามรับรองจากผูวา ราชการ
จังหวัดพรอมแผนดิสก ใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ทราบ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น มีการนําฐานขอมูล
ผูสูงอายุ มาประกอบการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไดไมนอยกวาทีไ่ ดรับการ
จัดสรรงบประมาณฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
- กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น มีการนําฐานขอมูล
คนพิการ ผูปวยเอดส มา
ประกอบการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ได
สูงขึ้น 15% จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

1. รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
เงินงบประมาณอุดหนุน
เพื่อสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนชรา ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
เงินงบประมาณอุดหนุน
เพื่อการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพคนพิการและ
ผูปวยเอดส ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2552

1. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น มีขอมูลที่เปนปจจุบัน
เพื่อนํามาประกอบการจัดสรร
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ที่ดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูส ูงอายุ พ.ศ. 2552

สํานักสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวน
รวม (สวนสงเสริมการจัดการ
ดานสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคม)

กิจกรรม

แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน ที่คณะที่
ปรึกษาฯ ใหความเห็นชอบแลว
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เตรียมความพรอมในการสํารวจขอมูล
ผูสูงอายุเพื่อดําเนินงานตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล ตามแนวทางเดียวกับ
การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2.2 กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ทราบเปน
รายเดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม
2552 เปนตนไป จนกวาการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ คนพิการ และผูปวย
เอดส) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น มีขอมูลที่เปนปจจุบัน
เพื่อนํามาประกอบการจัดสรร
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ และผูปวยเอดสใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
และงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ไดอยางเปนธรรม
และทั่วถึง

4
หนวยงานที่รับผิดชอบ

5
กิจกรรม

แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน ที่คณะที่
ปรึกษาฯ ใหความเห็นชอบแลว
ที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ดําเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการผูส ูงอายุ
แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ พ.ศ. 2552 จะแลว
เสร็จ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น มีขอมูลที่เปนปจจุบัน
เพื่อนํามาประกอบการจัดสรร
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ และผูปวยเอดสใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไดอยางเปนธรรม และทั่วถึง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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กิจกรรม

แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน ที่คณะที่
ปรึกษาฯ ใหความเห็นชอบแลว
2. การปรับปรุง
1. แตงตั้งคณะทํางานยกรางระเบียบ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
กระทรวงมหาดไทย การจายเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุขององคกร
วาดวยการจายเงิน
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ...
สงเคราะหเพื่อการยัง 2. จัดประชุมคณะทํางานยกรางระเบียบ
ชีพขององคกร
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
ปกครองสวนทองถิ่น การจายเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุขององคกร
พ.ศ. 2548
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ...
3. ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รายงานความกาวหนาในการดําเนินการ
ปรับปรุงระเบียบฯ เปนประจําทุก 3
เดือน โดยเริ่มตั้งแตตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2552 เปนตนไป จนกวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาลงนามประกาศใช

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดําเนินการจัดทํา
(ราง) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูส ูงอายุ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. .... เสนอ
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
พิจารณาลงนามประกาศใช

ประกาศใชระเบียบฯ ได
ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2553

การจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนไปอยางถูกตอง
ทั่วถึง และเปนธรรม

สํานักสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวน
รวม (สวนสงเสริมการจัดการ
ดานสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคม)

7. ผูเสนอแผนงาน
ธีรพัฒน คัชมาตย
(นายธีรพัฒน คัชมาตย)
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
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8. ผูเห็นชอบแผนงาน
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ธนา ยันตรโกวิท
(นายธนา ยันตรโกวิท)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม

9. ผูอนุมัติแผนงาน
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

จรินทร จักกะพาก
(นายจรินทร จักกะพาก)
รองอธิบดี ปฏบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(30 มีนาคม 2552)

