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ค าน า 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
3 ตุลาคม 2545 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมถึงพยายามพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริม 
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้มีการทบทวนทุกปีเพ่ือให้ทันต่อสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    
พ.ศ. 2558 ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2557 
– 2560) จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ให้สอดคล้องกับภารกิจและความคล่องตัวในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฉบับนี้  จะเป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนส าคัญ          
ในการผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งหมายให้มี             
การบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
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1. ความเป็นมา 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย  
การปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการต่าง  ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเป็นการปฏิรูประบบราชการ
ครั้งส าคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแบ่งภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ให้มีเจ้าภาพ
รับผิดชอบที่ชัดเจน แยกภารกิจการส่งเสริมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นออกจากกรมการปกครอง มาจัดตั้ง
เป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่และโครงสร้าง
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นราชการบริหารส่วนกลาง มีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 3 ส านัก 6 
กอง 1 สถาบัน และมีหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนกลางซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค จ านวน 75 จังหวัด  
   ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ
จัดตั้งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมในราชการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนงานตามอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การ
ด าเนินการก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานภายในส่วนราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึง
ก าหนดให้มีหน่วยงานในสังกัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  จ านวน   3   ส านัก   6  กอง   1 สถาบัน   2  กลุ่ม
ซึ่งเทียบเท่ากอง  และมีส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงานกระจายในส่วนภูมิภาค  
กระจายอยู่ในจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 
 
2. ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยมีภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงฯ และ
แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในแต่ละภารกิจ ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 : 
ลักษณะส าคัญของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
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พันธกิจ/หน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
1. ด าเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ 
และโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงรปูแบบและ
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้ค าปรึกษาแนะน า การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการเสนอเรื่องให้ผู้อ านาจตามกฎหมายพิจารณา
เกี่ยวกับการจดัตั้ง การเปลี่ยนแปลงฐานะ การยุบรวม การเปลีย่นช่ือ การ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแจ้งผลการด าเนินการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนในการ
จัดท า ประสาน และบูรณาการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบใน
การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ก าหนดระเบยีบและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม สนับสนนุ และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท า ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนพัฒนาแต่ละระดับ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี 

3. ด าเนินการจดัท า แก้ไข ปรับปรงุ
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ทบทวน จัดท า ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผูม้ีอ านาจก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ก าหนดแนวทางและจัดท า
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น 

- พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ก าหนดแนวทาง จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม สนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปฯ ที่ก าหนด 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล่วนท้องถิ่น และตดิตามประเมินผล
ด าเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

5. ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสาน
การด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง 
การงบ ประมาณ การพสัดุ การ
จัดเก็บรายได้ และการประกอบ
กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบญัชี 
และการพสัดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- พัฒนาระบบงบประมาณ ระบบบญัชี การจัดเก็บรายได้ และเงินทองทุนต่างๆ ของท้องถิ่น 
และส่งเสรมิ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินการด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
- วางระบบการตรวจสอบ ระบบการเงิน การบัญชี การพสัดุของท้องถิ่น และให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการวางระบบควบคมุภายใน รวมถึงตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และออกรายงานผลการตรวจสอบระบบการเงิน การ
บัญชี และการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ตรวจสอบ ตดิตามผลด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกรณีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจรติหรือผดิปกตเิกี่ยวกับการเงิน 

6. ส่งเสรมิ สนับสนุนและประสาน
การจัดการบริการสาธารณะและ
การศึกษาในอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานการบรหิารจัดการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน การ
บริการสาธารณะ การจดัการศึกษาในอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
บริหารจดัการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การศกึษา สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 



 

 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 3 

พันธกิจ/หน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
7. ก าหนดแนวทาง วางระบบ และ
สร้างตัวช้ีวัดเพื่อเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนก ากับ ดูแลให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

- ทบทวน ศึกษา วิจัย จัดท า และพัฒนามาตรฐานการบริหารงาน และการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษา
แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

8. ส่งเสรมิภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการบรหิารงานและตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- สง่เสริม สนับสนุน สื่อสาร สรา้งความรู้ความเข้าใจให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณภีาคประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ มีข้อร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ หรือขอให้ตรวจสอบการปฏบิัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยบูรณาการข้อมูลสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงาน
ต่างๆ และภาคประชาชนน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน/การ
ศึกษาวิจัย 

10. พัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 

- พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรม 
(Traning Needs) 

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ที่ของกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

- ด าเนินการอื่นๆ ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ด าเนินการ 
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 ทั้งนี้ จากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือการพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนส่งเสริม        
การวางหลักเกณฑ์และมาตรฐาน และการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ในด้านการบริหารจัดการและให้บริการ
สาธารณะประเภทต่างๆ จะเห็นได้ว่า ลักษณะงานของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้อง
ปฏิบัติ คือ การเป็นนักวิชาการ, นักส่งเสริม, ที่ปรึกษา และนักประสาน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสามารถสรุปลักษณะสินค้าและบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตามแผนภาพด้านบน  
 
3. โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะส าคัญคือเป็น “หนึ่งกรม สองระบบ” 
เนื่องจากต้องบริหารงานของกรมซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในการก ากับดูแล โดยเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างคล่องตัว สามารถส่งเสริมสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แบ่งส่วนราชการภายในเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 4 ส านัก 1 ส านักงาน จากหน่วยงานที่ปรากฏ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จ านวน 3 ส านัก 6 กอง 1 สถาบัน และ 2 กลุ่มซึ่งเทียบเท่ากอง รวมเป็น   
7 ส านัก 1 สถาบัน 6 กอง และ 2 กลุ่มซึ่งเทียบเท่ากอง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งอยู่ที่เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และมีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และมีศูนย์
ฝึกอบรมอยู่ที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  และมีส านักงานส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงานในภูมิภาค กระจายอยู่ในจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งมีการแบ่งงานภายใน
ให้มีหน่วยงานในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับอ าเภอทุกอ าเภอ โดยสามารถแจกแจงโครงสร้างส่วน
ราชการและแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง (* หมายถึง ไม่ใช่โครงสร้างที่ปรากฏในกฎกระทรวง) 

1. ส านักงานเลขานุการกรม (สล.สถ.) 
2. กองการเจ้าหน้าที่ (กจ.) 
3. กองคลัง (กค.) 
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) 
6. ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) 
7. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) 
8. ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (สน.พส.) 
9. ส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กม.) 
10. กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.) 
11. ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม* (สน.สส.) 
12. ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* (สน.มถ.) 
13. ส านักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง* (สน.พร.) 
14. ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น* (สน.กศ.) 
15. ส านักงานผู้ตรวจราชการ* (สนง.ผต.) 
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16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.สถ.) 
17. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) 
18. ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ศ.จชต.สถ.) 
 

ข. ราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
• ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) 
• ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ (สถอ.) 

 
 โดยข้อมูลกรอบอัตราก าลังข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มกราคม 2556 
มีดังนี้ 

ที่ ต าแหน่ง บริหาร อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป รวม 
ส ต ส ต ต 

เฉพาะ 
ชช ชพ ชก/ปก อว ชง/

ปง 
 ข้าราชการที่ไม่ได้สังกัดส านัก/กอง  1 3 - - - 3 2 1 - - 10 
1 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน

ท้องถิ่น 
- - 1 - - 2 4 28 - 1 36 

2 ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น - - 1 - - 1 6 52 1 14 75 
3 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น  
- - 

1 - - 1 5 53 - 9 69 

4 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - - 1 - - - 6 26 - 4 37 
5 ส านักกฎหมายและระเบยีบท้องถิ่น - - - - 1 - 7 41 - 8 57 
6 ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และการมีส่วนร่วม 
- - - - - - 

4 17 - 4 25 

7 ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - - - 
4 12 - 2 18 

8 ส านักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น 

- - - - - - 
2 20 - 5 27 

9 ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบ และ
โครงสร้าง 

- - - - - - 
3 14 - 2 19 

10 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี
ท้องถิ่น 

- - - - 
1 - 4 22 - 7 34 

11 กองการเจ้าหน้าที ่ - - - 1 - - 7 21 - 9 38 
12 กองคลัง - - - - 1 - 6 8 - 14 29 
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น - - - - 1 - - 12 - 12 25 
14 ส านักงานเลขานุการกรม - - - 1 - - 2 17 - 6 26 
15 ส านักงานผู้ตรวจราชการ* - - 6 - - - - 8 - 3 17 
16 กลุ่มตรวจสอบภายใน - - - - - - 1 3 - 2 6 
17 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร - - - - - - 1 4 - - 5 
 รวมส่วนกลาง 1 3 10 2 4 7 64 359 1 102 553 

18 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด/อ าเภอ 

- - 20 56 - - 147 2,076 - 757 3,056 

 รวม 1 3 30 58 4 7 211 2,435 1 859 3,609 
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4. โครงสร้างของบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวม จ านวน 3,287 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 

มกราคม 2556) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจ า จ านวน 3,271 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.52  
2. กลุ่มพนักงานราชการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 
3. กลุ่มลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีลูกจ้าง

ชั่วคราว) 
 

สายงาน 
ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. อต. อส. บต. บส. รวม ร้อยละ 
1. ผู้บริหาร  - - - - - - - - - 3 1 4 0.12 
2. อ านวยการ - - - - - - - 49 39 - - 88 2.69 
3. อ านวยการเฉพาะด้าน  
(นิติการ) 

- - - - - - - 1 - - - 1 0.03 

4. อ านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการเงินและบัญชี) 

- - - - - - - 1 - - - 1 0.03 

5. อ านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการคลัง) 

- - - - - - - 1 - - - 1 0.03 

6. นจท. - - - 15 25 - - - - - - 40 1.22 
7. นทบ - - - 12 70 16 1 - - - - 99 3.03 
8. นก. - - - 55 152 29 - - - - - 236 7.21 
9. นวผ. - - - 19 65 15 3 - - - - 102 3.12 
10. นวช.คพ. - - - 1 7 - - - - - - 8 0.24 
11. นสถ. - - - 252 1,179 103 - - - - - 1,534 46.90 
12. นวช.กค. - - - 6 23 4 - - - - - 33 1.01 
13. นวช.กง. - - - 135 167 25 - - - - - 327 10.00 
14. นวช.ตภ. - - - 2 1 1 - - - - - 4 0.12 
15. นปชส. - - - 2 2 1 - - - - - 5 0.15 
16. นวช.กศ. - - - 2 11 1 - - - - - 14 0.43 
17. จสถ. 13 419 - - - - - - - - - 432 13.21 
18. จกง. 41 237 - - - - - - - - - 278 8.50 
19. นชศ. - 1 - - - - - - - - - 1 0.03 
20. จคพ. - 2 - - - - - - - - - 2 0.06 
21. จธก. 5 55 1 - - - - - - - - 61 1.86 

รวม 59 714 1 501 1,702 195 4 52 39 3 1 3,271 100 

 
 โดยข้าราชการส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (จ านวน 1,821 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67) 
รองลงมาคือระดับปริญญาโท (จ านวน 1,195 คน คิดเป็นร้อยละ 36.53) ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (จ านวน 249 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.62) และน้อยที่สุดคือ ระดับปริญญาเอก (จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
7.62% 

ปริญญาตรี 
55.67% 

ปริญญาโท 
36.53% 

ปริญาเอก 
0.18% 

โครงสร้างบุคลากรจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา 
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 ส าหรับช่วงอายุของข้าราชการ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 45-49 ปี (จ านวน 686 คน) รองลงมาคือช่วง
อายุ 40-44 (จ านวน 620 คน) ช่วงอายุ 50-54 ปี (จ านวน 658) ช่วงอายุ 35-39 (จ านวน 453) ช่วงอายุ 55 ปี
ขึ้นไป (จ านวน 386 คน) ช่วงอายุ 30-34 ปี (จ านวน 340 คน) ช่วงอายุ 25-29 ปี (จ านวน 123 คน) และน้อย
ที่สุดคือ ช่วงอายุน้อยกว่า 24 ปี (จ านวน 5 คน) 
 
 

 
โครงสร้างบุคลากรจ าแนกตามช่วงอายุ 

 
5. โครงสร้างงบประมาณ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถจ าแนกงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ได้ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบประมาณ 
พ.ศ. 

งบบริหารของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
2553 1,515.30 1.19 125,477.96 98.81 126,993.26 
2554 1,649.96 0.99 164,332.87 99.01 165,982.83 
2555 1,769.29 0.80 219,510.63 99.20 221,279.92 

 

6. ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 
 ในการด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ มีการบริหารจัดการที่ดีให้สามารถ
จัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะต้องปฏิบัติราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในภารกิจหลัก โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และมีแนวทาง/วิธีการสื่อสารระหว่างกัน ดังนี้ 
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ส่วนราชการ บทบาทในการปฏิบตัิงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคญั แนวทาง/วิธีการสื่อสาร 

1. ส านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การ
จัดสรรรายได้ที่ก าหนดไว ้และ
ด าเนินการตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประสานงานและติดต่อ 
สื่อสารผ่านทางหนังสือ
ราชการ การประชุม
ร่วมกัน โทรศัพท ์โทรสาร 
และ e-mail  

2. ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและกรมการ
พัฒนาชุมชน 

บูรณาการการพัฒนาเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบ
ให้น าแผนชุมชนมาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น 

- สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การจัดท าแผนชุมชน  
- สอดคล้องตามแผนการพัฒนาระบบ
ต่างๆ เช่น ระดับชาติ ระดบัจังหวัด เป็น
ต้น 
- สอดคล้องความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประสานงานและติดต่อ 
สื่อสารผ่านทางหนังสือ
ราชการ การประชุม
ร่วมกัน โทรศัพท ์โทรสาร 
และ e-mail  

3. ส่วนราชการและ
หน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ  

ถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนและ
ขั้นตอนการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประสานงานและติดต่อ 
สื่อสารผ่านทางหนังสือ
ราชการ การประชุม
ร่วมกัน โทรศัพท ์โทรสาร 
และ e-mail  

4. สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยเพือ่
พัฒนาการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการ
พัฒนารูปแบบและความสัมพันธ์ของ
การบริหารราชการทั้งส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ่น 

เช่ือถือได ้และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์/รูปแบบความสัมพันธ์ของ
การบริหารราชการแผ่นดินที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ประสานงานและติดต่อ 
สื่อสารผ่านทางหนังสือ
ราชการ การประชุม
ร่วมกัน โทรศัพท ์โทรสาร 
และ e-mail  

 

7. กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
ผู้รับบริการหลักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น, บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคประชาชนและส่วนราชการที่ร้องขอให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้รับบริการแต่ละกลุ่มจะมีความ
ต้องการและความคาดหวังต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแนวทางและวิ ธีการ
สื่อสารกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 
กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จะได้รับบริการการให้
ค าปรึกษาแนะน าเกีย่วกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์
ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น การเงินการคลัง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้รับค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต้อง แม่นย า 
และทันต่อความต้องการ 

ติดต่อสื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ 
(รวมถึงติดต่อทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด การ
ติดต่อด้วยตนเองและการประชุม 

2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จะได้รับ
บริการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะที่จ าเป็น
ต่อการปฏบิัติงานของบุคลากรส่วนทอ้งถิ่น และได้รับ
การบริการด้านค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของตนเอง 

- ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมที่มี
มาตรฐานตรงตามความต้องการและความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม 
- ได้รับค าปรกึษาแนะน าที่ถกูต้อง แม่นย า ทัน
ต่อความต้องการ และอยา่งมีอธัยาศัยไมตร ี

ติดต่อสื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ 
(รวมถึงติดต่อทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด การ
ติดต่อด้วยตนเอง การประชุมสัมมนา 
การจัดฝึกอบรม 
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กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสาร 
3. ประชาชนที่ร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตรวจสอบการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : จะได้รับบริการในรูปแบบของผลการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้
ร้องขออย่างถกูต้อง โปร่งใส และอย่างมี
อัธยาศัยไมตรี 

ติดต่อสื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ 
(รวมถึงติดต่อทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด การ
ติดต่อด้วยตนเอง 

4. ส่วนราชการอื่นที่ร้องขอให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นตรวจสอบการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : จะได้รับบริการในรูปแบบของ
ผลการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ส่วนราชการนั้นๆ ได้ร้องขอให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้อง
ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลตามที่สว่น
ราชการร้องอยา่งถูกต้องและทันตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ติดต่อสื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ 
(รวมถึงติดต่อทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด การ
ติดต่อด้วยตนเองและการประชุม 

 
ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กร

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน/บริษัท/องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการและความคาดหวังต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแนวทางและวิธีการ
สื่อสารกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 
กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

1. ภาคประชาชน : จะมีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การน าความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนมาประกอบการส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและการ
จัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพใหแ้ก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดต่อสื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ 
(รวมถึงติดต่อทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด การ
ติดต่อด้วยตนเอง และการประชุม 

2. ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ : จะมีสว่น
ได้ส่วนเสียในกรณีให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และยังมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ด้านการให้การสนับสนุนส่วนราชการหรอืองค์กรนั้นๆ 
ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในการด าเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ข้อมูลสารสนเทศมีความถกูต้อง ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมเนื้อหาที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ความรว่มมือและการประสานงานกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ติดต่อสื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ 
(รวมถึงติดต่อทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด และ
การประชุม 

3. หน่วยงานเอกชน/บริษัท/องค์กรเอกชน : จะมีสว่น
ได้ส่วนเสียในกรณีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซ่ึงเป็นผู้รับบริการของ
กรมฯ) เช่น การติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง, การช าระภาษี, การขอ
อนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ 

การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ติดต่อสื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ 
(รวมถึงติดต่อทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด และ
การประชุม 

4. องค์กรระหว่างประเทศ : จะมีส่วนได้ส่วนเสียใน
กรณีให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และยังมีส่วนได้
ส่วนเสียกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในด้านการ
ให้การประสานหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ ด้วย 

- ข้อมูลสารสนเทศมีความถกูต้อง ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมเนื้อหาที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ความรว่มมือและการประสานงานกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ติดต่อสื่อสารผ่านทางหนังสือราชการ 
(รวมถึงติดต่อทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด และ
การประชุม 
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8. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สรุปข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด       76 แห่ง 
2. เทศบาล      2,266 แห่ง 

 - เทศบาลนคร             29 แห่ง 
 - เทศบาลเมือง         167 แห่ง 
 - เทศบาลต าบล     2,070 แห่ง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล    5,509 แห่ง 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ        2 แห่ง 

 (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 
                      รวมทั้งสิ้น    7,853 แห่ง 

 อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554) 
(หน่วย: คน) 

หน่วยงาน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า รวม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2,677 22,121 24,789 
เทศบาล 28,257 169,171 197,428 
องค์การบริหารส่วนต าบล 109,774 160,594 270,368 
รวม 140,708 351,886 492,594 
กรุงเทพมหานคร 62 84,712 84,774 
เมืองพัทยา 40 2,172 2,212 
รวมท้ังสิ้น 140,810 438,770 579,580 

 

9. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ ท าอย่างไรให้กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นสามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : 
HPO) เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ มีความทันสมัย ใช้หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
ความท้าทายเชิง

ยุทธศาสตร ์
สิ่งที่ท้าทาย 

ด้านพันธกจิ 1. การพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับอ านาจหนา้ที่และภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ปรับตัวและทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับหลักการกระจาย
อ านาจ 
2. การส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และร่วมบรูณาการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3. การทบทวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทนัสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดย
ค านึงถึงความสะดวก รวดเร็วและลดภาระของประชาชน 
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ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร ์

สิ่งที่ท้าทาย 

4. การก าหนดแนวทางและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานหลกัคุณธรรม และ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ 
การเงินการคลังให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
6. การก าหนดแนวทางและวธิีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และสามารถวางระบบการก ากับดแูลตนเองที่ดีได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
7. การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการสร้างภาคีเครือข่ายการบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานและการบริหารจัดการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. การตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
10. การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริการพรมแดน
และการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน 

ด้านปฏิบัติการ 1. การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะ
สูง (High Performance Organization) เปน็องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) และแนวคิดในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result based Management) 
2. การให้ค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะและข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ทันต่อความ
ต้องการ และโปร่งใส 
3. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละกระบวนงาน 
4. การพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามความต้องการและความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของหนว่ยงานในสังกัด 
5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบและวธิีการในการปฏบิัติราชการให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิรูประบบราชการในภาพรวมของประเทศที่มุ่งเน้นให้ราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาคท าหน้าที่เฉพาะเท่าที่จ าเป็น 

ด้านทรัพยากร
บุคคล 

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการฝึกอบรมที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
2. การบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
3. การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. การมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นธรรมและเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5. การใช้การจัดการความรู ้(KM) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
6. การบริหารความรู้ความสามารถของข้าราชการกองการเจา้หน้าที่ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ 
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้น าปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด     
ทิศทางการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 4 ประเภทหลักด้วยกัน คือ             
(1) สภาพการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศโดยมีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกัน (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาม
ลักษณะส าคัญขององค์การในการตอบสนองต่อปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง (3) กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ และ (4) แผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป 
 
1. สภาพการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ 

จากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน โดยการ
พัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีการจัดบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนหนึ่งของภารกิจที่จะต้องด าเนินการคือ การส่งเสริม
การจัดแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี
กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากด้วยกระบวนการแผนชุมชนเป็นหน่วยงานเทียบเคียงผล
ด าเนินการ เนื่องจากเป็นกรมที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเช่นเดียวกัน และ
เป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้ านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของ
กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส าหรับสภาพการแข่งขันภายนอกประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ าเป็นต้องแข่งขันกับ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศอ่ืนที่มีภารกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือยกระดับขีดสมรรถนะระบบ
บริหารราชการของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไปเพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
และเรียนรู้วิทยาการด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จทั้งในมิติของกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนและมิตินานาชาติ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยส าคัญและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพการแข่งขันของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับกรมพัฒนาชุมชน แจกแจงรายละเอียดได้ ดังนี้ 

  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสบความส าเร็จเม่ือเทียบกับคู่แข่ง 
1) ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการจัดท าแผน

ชุมชน 
2) มีการก าหนดให้การส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของกรม 
3) มีการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนชุมชนให้ผู้รับบริการ (บุคลากรของเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุกแห่ง) และสนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติ 

ส่วนที่ 2 : 
ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ก าหนดทิศทางด าเนินงาน 
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    ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1) เป้าหมายตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2) เป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
3) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความสามารถในการ
สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
ต่างๆ เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการระหว่างราชการ
ส่วนกลาง  

W1 การคัดเลือกผู้บริหารด ารงต าแหน่งส าคัญยังมีระบบ
อุปถัมภ์และมีการแทรกแซงจากอ านาจภายนอก 

S2 กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นมี โครงสร้างการ
บริหารงานท่ีครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

W2 การขาดระบบข้อมูลกลางที่ทุกหน่วยสามารถใช้ร่วมกันได้ 

S3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

W3 การขาดอัตราก าลัง โดยเฉพาะบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการ 

โอกาส อุปสรรค 
O1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นส่วนภูมิภาค ท าให้สามารถใช้
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประสานงานกับภาค
ส่วนต่างๆ 

T1 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลให้ความเช่ือมั่นศรัทธา
ของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลดลง 

O2 การเมืองท้องถิ่นเช่ือมโยงการเมืองระดับชาติเป็นโอกาส
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถผลักดันนโยบาย
จากพ้ืนท่ีสู่ระดับประเทศ 

T1 การขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและส านึกพลเมืองของ
ประชาชน (Citizenship) 

O3 นโยบายกระจายอ านาจให้ความส าคัญกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูก
คาดหวังเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

T1 การขาดการบูรณาการในการท างาน ท าให้เป้าหมายไม่
บรรลุผล 

 

3. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีจะต้องถือปฏิบัติในการด าเนินภารกิจ ดังนี้ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะในหมวด 5 นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 52) 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
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4. แผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
(ที่ก าหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
ประเด็นนโยบายที่ 1.2 ก าหนดให้การแก้ไขและ

ป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ปัญหายาเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบ

สุขของสังคม 
ตัวชี้วัด 
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพิ่มขึ้น 

 พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน
ลักษณะพลังแผ่นดิน 

 ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าที่ผ่าน
กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้
กลับไปกระท าผิดซ้ า 

วิธีการด าเนินงาน (กลยุทธ์หน่วยงาน) 
- ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประเด็นนโยบายที่ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน 
 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณา

การทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ

จัดสรร  
 

 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ งน้ า เพื่ อ เพิ่ มน้ าต้นทุน เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกระจายน้ า บูรณาการน้ าผิวดิน ใต้ดิน
และก าหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ าสะอาด  

วิธีการด าเนินงาน (กลยุทธ์หน่วยงาน) 
- ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เร่งน าสันติสุขและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการกระจายอ านาจการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะ
พื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนญู  

ตัวชี้วัด 
 ภารกิจท่ีถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สัดส่วนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ

จัดสรร  
 

 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 พัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของประชาชนและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น โดยยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีพของ
ประชาชน  

วิธีการด าเนินงาน (กลยุทธ์หน่วยงาน) 
- ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประเด็นนโยบายที่ 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
(ที่ก าหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 

1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 สร้างหลักประกันรายได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีสอดคล้องกับกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง 
ตัวชี้วัด 
 ผู้สูงอายุทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ที่สอดคล้องกับ

กลุ่มอายุเพิ่มขึ้น 
 

 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจ า
ทุกเดือน ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มอายุต่างๆ 

 จัดท าระบบฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุทั่วประเทศตาม
กลุ่มอายุ 60 – 69 ปี อายุ 70 – 79 ปี อายุ 80 – 89 ปี 
และอายุ 90 ปีข้ึนไป 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้
สอดคล้องกับกลุ่มอายุและช่วงเวลาที่ก าหนด 

วิธีการด าเนินงาน (กลยุทธ์หน่วยงาน) 
- ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและจัดสรรสวัสดิการทางสังคม 
ประเด็นนโยบายที่ 1.15 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 

1.15.1 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ทุกคน ได้รับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสามารถเข้าถึงบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัด 
 จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ได้รับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

 ก าหนด เ กณฑ์ กา รคั ด เ ลื อก โ ร ง เ รี ยนน า ร่ อ ง ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและจัดท าระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ให้กับโรงเรียนน าร่องที่ก าหนด 

 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
เนื้อหาเหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

 พัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บ เล็ ต ในการจั ดการ เรี ยนการสอนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีการด าเนินงาน (กลยุทธ์หน่วยงาน) 
- พัฒนาและส่ ง เสริ มการจัดการศึ กษา  กิ จกรรม

นันทนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ประเด็นนโยบายท่ี 4.1 นโยบายการศึกษา  

4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  
 

 สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนทุนการศึกษา
และค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และระบบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
(ที่ก าหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 

ตัวชี้วัด 
 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย 
 

วิธีการด าเนินงาน (กลยุทธ์หน่วยงาน) 
- พัฒนาและส่ ง เสริ มการจัดการศึ กษา  กิ จกรรม

นันทนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน 

 

4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน  

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ระบบบริการสุขภาพมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอทั้ง

บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสถานพยาบาล  
ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อ

ประชากรในแต่ละภูมิภาค  
 

 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข     
(อสม.) ในการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และสร้าง
เสริมเครือข่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ชุมชน 

วิธีการด าเนินงาน (กลยุทธ์หน่วยงาน) 
- ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

จัดการด้านสาธารณสุข 
ประเด็นนโยบายที่ 4.5 นโยบายความมั่นคงของ

ชีวิตและสังคม 
 

4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 พัฒนาครอบครัว สตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน

ยากจน คนพิการให้มีคุณภาพและมีความมั่นคงในชีวิต
ตามหลักสิทธิมนุษยชน  

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

 จัดบริการ ให้การสงเคราะห์ สวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ควบคู่กับการพัฒนาระบบการ
คุ้มครองสิทธิให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเสมอภาค 

วิธีการด าเนินงาน (กลยุทธ์หน่วยงาน) 
- ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและจัดสรรสวัสดิการทางสังคม 

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 

8.1.6 สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงานเป็นระบบที่

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการเช่ือมโยง 
 บูรณาการแผนท้องถิ่นกับแผนชุมชน และแผนระดับ

ต่างๆ ในพื้นที่  และสามารถให้บริการสาธารณะที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการได้

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

 พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ 
และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม 

 สนับสนุนการเช่ือมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่น แผนชุมชน 
และแผนระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตหน่วยงาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
(ที่ก าหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 

 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการและการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ  รายละเอียดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน โปรดดูแผนปฏบิัติราชการกระทรวงและเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานประกอบ 

 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่

วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและ
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บน
ฐานเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  

1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ประเด็น รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
พันธกิจ (1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

(2) พัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

(3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

(4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
(2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางการเมืองมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
(3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับ

เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

(4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 ประเด็น คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียด 

(1) การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

(1.1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

(1.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

(1.3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการด าเนินชีวิตในสังคมและสร้าง
การมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

(1.4) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีระบบการ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

(2) การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

(2.1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
(2.2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
(2.3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
(2.4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(2.5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

(3) ความเข้มแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 

(3.1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
(3.2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
(3.3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
(3.4) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
(3.5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
(3.6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เข้มแข็งภาคเกษตร 
(3.7) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

(4) การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

(4.1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน  
(4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
(4.3) การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
(4.4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

(5) การสร้างความเช่ือม 
โยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(5.1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน  

(5.2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน  

(5.3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(5.4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่

สร้างสรรค์  
(5.5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(5.6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพ

ติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
(5.7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(5.8) การผลักดันการจัดท าความตกลงการค้าเสรี และวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
(5.9) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ

ชุมชนท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียด 
(5.10) การส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและการ

สนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 
(6) การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

(6.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6.2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
(6.4) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
(6.5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
(6.6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง และ

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(6.7) การควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
(6.8) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

 

  แผนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ 

ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 
และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการ
ท างานร่วมกันในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการ
ด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็น รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป็นธรรม 

หลักการของยุทธศาสตร ์ ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ สมดุล และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ (1) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
(2) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
(3) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ (1) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
(2) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
(3) การลดรายจ่าย 
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
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ประเด็น รายละเอียด 
ยุทธศาสตร ์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ 

(1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 

(2) การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ
ด าเนินการ 

(3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 
แนวทางการด าเนินการ 

(4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด้วย 8 
ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 

 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 30 การปฏิรูปการเมือง 
แนวทางท่ี 30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 

  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561 
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด เพ่ือตอบสนองและให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และตอบโจทย์ 4 ข้อ คือ รักษาฐานรายได้เดิม สร้าง
ฐานรายได้ใหม่ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส 
 ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย Ministry – Positioning 
และ Functional – Positioning คือ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ รายละเอียด 
Ministry – Positioning (1) เป็นกลไกหลักในการเช่ือมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

และกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
(2) เป็นกลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้สังคม

เข้มแข็ง 
Functional – Positioning (1) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 
(2) ด้านการลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)  
(3) ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
(4) ด้านการส่งเสริมความสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ประเด็น คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(1) การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากชุมชนที่เข้มแข็ง 

(1.1) เศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1.2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถตอบสนองต่อความหลากหลายได้อย่าง

ทั่วถึงและเป็นธรรม 
(1.3)  ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการท าประโยชน์ในท่ีดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(2) การพัฒนาเมือง โครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการ
ที่ดี เพ่ือเช่ือมโยงโอกาสสู่
ประชาคมอาเซียน 

(2.1) รัฐมีการวางผังเมือง และพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(2.2) ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

(2.3) ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุดแก่
ประชาชน 

(3) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3.1) ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขพ้นระดับความยากจนอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(3.2) ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติภายใต้   
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(3.3) เครือข่ายความมั่นคง/ภาคีการพัฒนา ไดร้ับการส่งเสริมบทบาทและเป็นพลังส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

(4) การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อย ความมั่นคงภายใน 
การอ านวยความเป็นธรรม และ
การพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้
กฎหมายอย่างยตุิธรรมในสังคม 

(4.1) สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด 
(4.2) กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอ านวยความเป็นธรรม ที่เป็นท่ีพึ่งของประชาชนและ

มีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน 
(4.3) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(5) การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพิบัติภัย (ภัย
พิบัติ) โดยสร้างความพร้อมรับภาระ
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

(5.1) ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล 

(5.2) เมือง/ชุมชน เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) การพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรในการบริหารจดัการ
แบบบูรณาการ โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 

(6.1) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มุ่ งตอบสนอง          
ความต้องการของประชาชน โอกาสการพัฒนาและปัญหาในระดับพื้นท่ี 

(6.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเองตาม
หลักธรรมาภิบาล และสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6.3) กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการบรหิารจัดการและการให้บรกิารประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6.4) บุคลากรดี เก่ง มีความสุข ผูกพันต่อองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
(6.5) กระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(6.6) ระบบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหารและพัฒนาพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย        

มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
(6.7) กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(6.8) กระทรงมหาดไทยพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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1. วิสัยทัศน์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่านิยม 
 “ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้ค าปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” 
 
3. พันธกิจ 
 1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขีด
สมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 2. น านวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการของ       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4. ให้ค าแนะน าปรึกษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการและการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 
 

ส่วนที่ 3 : 
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 

 “To be the main organization responsible for enhancing 
the efficiency of local administrative organizations in performing 
their duties in accordance with the good governance principle for 
the benefit of the people.” 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพ่ึงพาตนเองได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาประเทศ 

 
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หนว่ยงาน 
ประเด็นนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

1.2 1. จังหวัดมีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดบรรลุเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ 
มท. ก าหนด 

1. ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา
ฟื้นฟูสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
สุข 

1.4 2. ประชาชนได้รับน้ าเพื่อการเกษตรและบริโภค
อย่างเพียงพอ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหา
ภั ย แ ล้ ง ใ น พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

1.5 3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพ 

3. ประชาชนพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

1.8.3 4. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีหลักประกันด้านรายได้
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้ 

1.15.1 5. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีท่ี 4 และระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีที่  1 ปีที่  4 ในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (แท็บเล็ต) และเข้าถึงสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาอย่างเหมาะสม 

5. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

4.1.2 6. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสูค่วามเป็นเลศิ 

4.3.4 7. อสม. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การแก้ ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนา
สาธารณสุขพ้ืนฐาน 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของ อสม. 
ในงานด้านสาธารณสุข 
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ประเด็นนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
4.5.5 8. คนพิการได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็น

ธรรม 
8. คนพิการได้รับการดูแลสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง 

8.1 9. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและ
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย 

9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและ
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

8.1 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่ดี 

10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

 

6. รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและ
นวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ความพร้อมเชิงรุกในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
4. ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับบริการให้ค าแนะน าปรึกษา 
(Consult) ประสานและสนับสนุน 
(Facilitate) อย่างมีมาตรฐานและทัน
ความต้องการ 
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO: High 
Performance Organization) 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
องค์การและเตรยีมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. ค่าคะแนนการประเมินตามค ารบัรอง
ปฏิบัติราชการ และการได้รับรางวัล
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
 
 

1.1 วางแนวทางก าหนดทิศทางการน า
องค์การ บริหารภาพลักษณ์ และสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2 พัฒนาและน าการวางแผน
ยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
1.4 ส่งเสริมการน าการจัดการความรู้มา
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1.5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลและสมรรถนะบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาองค์การ 
1.6 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
กระบวนการภายใน 
1.7 เตรียมความพร้อมกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
1.8 พัฒนาระบบประเมินและติดตาม
ผลลัพธ์การด าเนินงานของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
และศักยภาพในการบรหิารจดัการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ 

1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิ
ราชการด้านการบริหารจดัการตาม

2.1 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการ
บริหารจดัการท้องถิ่นและการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่
น าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิ
สนับสนุนประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ 
และการจัดการความรูเ้พื่อส่งเสริมการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 พัฒนากฎหมาย กฎ/ระเบยีบ เพื่อ
ส่งเสริมการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
2.4 สร้างและใช้ภาคเีครือข่ายการมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5 พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าการวางแผนมา
ใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
2.6 พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.7 พัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ไดร้ับการจัดตั้งหรือเปลีย่นแปลงยกฐานะ 
2.8 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภบิาล 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาตามหลักธรรมภิบาล 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิ
ราชการด้านการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาตามหลักเกณฑ์การบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิ
สนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา 

3.1 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
และการจัดการความรูเ้พื่อส่งเสริมการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
3.3 พัฒนากฎหมาย กฎ/ระเบยีบ เพื่อ
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.5 พัฒนาสมรรถนะผู้บรหิารและ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีจริยธรรม 
และสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
และศักยภาพในการบรหิารงานการเงิน
และการคลังให้พ่ึงพาตนเองได ้
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่
สามารถจัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 

1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิ
ราชการด้านการบริหารงานการเงินและ
การคลังตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็เอง 
(เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554) 
3. ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิ
สนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงาน
การเงินและการคลัง 

4.1 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการ
บริหารการเงินและการคลังท้องถิ่น 
4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
และการจัดการความรูเ้พื่อส่งเสริมการ
บริหารการเงินและการคลังท้องถิ่น 
4.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมการบรหิารจดัการด้าน
การเงิน การคลัง และงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.5 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสรมิการ
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสามารถในการจดับริการ
สาธารณะให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ทั้งภารกิจท่ีด าเนินการเอง 
ภารกิจถ่ายโอน และภารกิจท่ีริเริม่ใหม่ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการจดับริการสาธารณะเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศและมคีวามพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคี
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมระบบการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน 
 

1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิ
ราชการด้านการให้บริการสาธารณะ
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
2. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการ
สาธารณะร่วมกัน 
3. ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิ
สนับสนุนประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะ 

5.1 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการ
จัดบริการสาธารณะ 
5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
และการจัดการความรูเ้พื่อส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณะ 
5.3 สร้างและใช้ภาคเีครือข่ายการมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.4 พัฒนาและส่งเสริมการจัดบรกิาร
สาธารณะทีไ่ด้มาตรฐานตามภารกจิถ่าย
โอน 
5.5 พัฒนาและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.6 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
5.7 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
5.8 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเสรมิสร้างความ
มั่นคงของชีวิตและจัดสรรสวัสดิการทาง
สังคม 
5.9 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการดา้น
สาธารณสุข 
5.10 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
5.11 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
5.12 เตรยีมความพร้อมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
ประเด็นนโยบาย 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ

สูง 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลและ

กิจการสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานการเงินและการ
คลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มอีิสระและ

พึ่งพาตนเองได ้

5. เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาประเทศ 

นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
1.2 แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด      
1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ      
1.5 เร่งน าสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้      
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน      
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน      
4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย      
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข      
4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

     

8.1.6 สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม      
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน      
3. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน      
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน      
5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค       
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      
แผนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
2. การลดความเหลื่อมล้ า      
3. การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
4. การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ      
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ประเด็นนโยบาย 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ

สูง 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลและ

กิจการสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานการเงินและการ
คลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มอีิสระและ

พึ่งพาตนเองได ้

5. เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาประเทศ 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561      
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง      
2. การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อ
เช่ือมโยงโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน 

     

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

4. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน การอ านวย
ความเป็นธรรม และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่าง
ยุติธรรมในสังคม 

     

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) 
โดยสร้างความพร้อมรับภาระการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

     

6. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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Strategy Map - แผนที่ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO: High Performance Organization) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีความพร้อมเชิงรุกใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

ก าหนดทิศทางองค์การ การวางแผนยุทธศาสตร์ 

พัฒนาฐานข้อมูลและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งเสริมการจัดการความรู ้

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
และสมรรถนะบุคลากร 

การจัดการกระบวนการ
ภายใน 

พัฒนาระบบประเมินและติดตาม 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
และศักยภาพในการบริหารจัดการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีศักยภาพในการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาตามหลักธรรมภิบาล 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและนวตักรรมมาใช้ในการสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการบริหารงานบุคคลและ

กิจการสภา 
- ด้านการบริหารงานการเงินและ

การคลัง 
- ด้านการให้บริการสาธารณะ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร

จัดการองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(Facilitate) 

 

บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบตัิงานได้
อย่างมืออาชีพ 
มาตรฐานและ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี

รายได้ที่
สามารถจดัเก็บ
เองต่อรายได้

ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
(Facilitate) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีศักยภาพในการจดับริการ
สาธารณะเพื่อสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศและมีความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน
(Facilitate) อย่างมี

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภาคี

เครือข่ายเพื่อส่งเสริม
ระบบการบริหาร

กิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกัน 

(Facilitate) อย่างมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
และศักยภาพในการบริหารงาน

การเงินและการคลังให้พึ่งพาตนเองได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสามารถในการจัดบริการ

สาธารณะให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ทั้งภารกิจที่

ด าเนินการเอง ภารกิจถ่ายโอน 
และภารกิจที่ริเริ่มใหม ่

ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รบับริการ
ให้ค าแนะน าปรึกษา 

ประสานและสนบัสนุน
อย่างมีมาตรฐานและ
ทันต่อความต้องการ 
(Facilitate) อย่างมี
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ตัวช้ีวัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

มิต
ิด้า
นป

ระส
ิทธ

ิผล
 

 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
 ด้านการให้บริการสาธารณะ 

 
 
 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
5 
5 
5 
5 

มิต
ิด้า
นค

ุณ
ภา
พก

าร
ให้บ

ริก
าร

 

 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บ
รายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
(เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะร่วมกัน 

5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

มิต
ิด้า
นป

ระส
ิทธ

ิภา
พข

อง
ระบ

บร
าช
กา
ร 

 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพ 
 ด้านการบริหารจัดการ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 5 5 5 5 
 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 5 5 5 5 
 ด้านการให้บริการสาธารณะ 5 5 

 
5 
 

5 

มิต
ิด้า
นก

าร
พัฒ

นา
อง

ค์ก
าร

 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์การและเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 ค่าคะแนนการประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการ และ
การได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

5 
 

4.5 

5 
 

4.6 

5 
 

4.7 

5 
 

4.8 
และได้รับรางวัล 1 หมวดภายในปี 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้มี
สมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ 
 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความพร้อมเชิงรุกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงาน

ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการให้ค าแนะน าปรึกษา 

(Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) อย่างมีมาตรฐานและทันความต้องการ 
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO: High Performance Organization)1 

 
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

จัดเก็บข้อมลู 2557 2558 2559 2560 
1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์การและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

5 5 5 5 สน.พส. 

2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

5 5 5 5 ก.พ.ร.สถ 

3. ค่าคะแนนการประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
และการได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.5 4.6 4.7 4.8 ก.พ.ร.สถ. 
และได้รับรางวัล 1 หมวดภายในป ี2560 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 วางแนวทางก าหนดทิศทางการน าองค์การ บริหารภาพลักษณ์ และสร้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการจัดประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 0.40        0.40          0.40          0.40          1.60          สล.สถ.
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แกข่้าราชการกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่
1.00        1.00          1.00          1.00          4.00          กจ.

3 โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคราชการพลเรือนและส่วน
ท้องถิน่ เพือ่แจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมชิอบ

0.20        0.20          0.20          0.20          0.80          กจ.

4 โครงการจัดงานวันท้องถิน่ไทย 5.00        -            5.00          -            10.00        สน.พส.
5 โครงการประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มี

ความเข้มแข็งและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

20.00      20.00        20.00        20.00        80.00        สล.สถ.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

ส่วนที่ 4 : 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาและน าการวางแผนยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

สาระส าคัญ คุณค่า และการใช้ดุลยพนิิจตามพระราชบัญญติัข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

0.70        0.70          0.70          0.70          2.80          สล.สถ.

7 โครงการไหว้พระเกา้วัด 0.05        0.05          0.05          0.05          0.20          กจ.
8 โครงการติดต้ังระบบส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสารกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่
20.00      -            -            -            20.00        ศส.

47.35    22.35      27.35      22.35      119.40    รวมทัง้สิน้

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่ 1.50          1.50          -            -            3.00          สน.พส.
2 โครงการทบทวนและจัดท าแผนเพือ่ขับเคล่ือนกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่ในเชิงยุทธศาสตร์
2.70          1.50          1.50          1.50          7.20          สน.พส.

3 โครงการจัดพมิพคู่์มอืแผนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.พส.
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกีย่วกบัการจัดท างบประมาณ 

วิเคราะห์ระดับความส าเร็จและประเมนิผล
2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.พส.

6.70       5.50       4.00       4.00       20.20      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          กจ.
2 โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายภายในกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่ พร้อมระบบ AntiVirus
9.20          9.20          9.20          9.20          36.80        ศส.

3 โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมลูกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        ศส.

4 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และแกไ้ขอปุกรณ์บัญชีคอมพวิเตอร์
เดิมของโครงการระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

6.60          6.60          6.60          6.60          26.40        ศส.

5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความมัน่คงปลอดภัย 5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        ศส.
6 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายท้องถิน่ ส่วนกลาง 4.50          4.50          4.50          4.50          18.00        ศส.
7 โครงการเพิม่ศักยภาพการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          ศส.

8 โครงการจัดท าระบบตรวจราชการแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(E-Inspection)

2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          ศส.

9 โครงการจัดท าระบบการจัดการสารสนเทศเพือ่การบริหาร
งบประมาณโครงการ ระบบพสัดุและครุภัณฑ์ และระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.00          2.00          2.00          2.00          10.00        ศส.

10 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย (E-Law) 5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        ศส.
11 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่จังหวัด 75 จังหวัด
9.00          9.00          9.00          9.00          36.00        ศส.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง
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 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ส่งเสริมการน าการจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนา

องค์การ 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
12 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพฒันาระบบภูมสิารสนเทศ

 (GIS)
15.00        -            -            -            15.00        ศส.

13 โครงการพฒันาระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 3.70          -            -            -            3.70          ศส.

14 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ 
(Document Management System)

6.50          -            -            -            6.50          ศส.

15 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสาร (IP Phone) ภายในกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

5.00          -            -            -            5.00          ศส.

83.50      51.30      51.30      51.30      237.40    

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการจัดพมิพห์นังสือและจัดท าซีดีรอมกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกีย่วกบัการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิน่

2.00          -            2.00          -            4.00          สน.กม.

2 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          กจ.

3 โครงการจัดซ้ือหนังสือกฎหมายท้องถิน่ 0.05          0.05          0.05          0.05          0.20          สน.กม.
4 โครงการจัดซ้ือหนังสือส าหรับให้บริการในห้องสมดุกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่
0.30          0.30          0.30          0.30          1.20          สน.พส.

5 โครงการจัดท าหนังสือสถิติข้อมลูโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.

6 โครงการพฒันาระบบเพือ่การศึกษาและเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ 
(E-learning)

5.00          -            -            -            5.00          ศส.

7 โครงการจัดพมิพน์ามสงเคราะห์ส่วนราชการและต าแหน่ง 0.60          -            -            -            0.60          สน.พส.

9.95       2.35       4.35       2.35       19.00      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) และองค์กร
1.30          1.30          1.30          1.30          5.20          กจ.

2 โครงการพฒันาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการในทุก
สายงานและทุกระดับ

15.20        15.20        15.20        15.20        60.80        กจ.

3 โครงการพฒันาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ 0.60          0.60          0.60          0.60          2.40          กจ.
4 โครงการพฒันาข้าราชการให้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในการ

ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
10.00        10.00        -            -            20.00        กจ.

5 โครงการพฒันาและเสริมสร้างระบบริหารผลการปฏิบัติงาน 6.00          6.00          6.00          6.00          24.00        กจ.
6 โครงการพฒันาสมรรถนะข้าราชการท่ีมศัีกยภาพสูง 4.50          4.50          4.50          4.50          18.00        กจ.
7 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          กจ.
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป 1.72          1.72          1.72          1.72          6.88          สพบ.
9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น 5.00          5.20          5.20          5.20          20.60        สพบ.
10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 6.00          5.20          5.20          5.20          21.60        สพบ.
11 โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

หลักสูตรท้องถิน่อ าเภอ
7.20          3.20          3.20          3.20          16.80        สพบ.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง
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 แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการกระบวนการภายใน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.7 เตรียมความพร้อมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.8 พัฒนาระบบประเมินและติดตามผลลัพธ์การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

2557 2558 2559 2560 57-60
12 โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 0.20          0.20          0.20          0.20          0.80          กจ.
13 โครงการฝึกอบรมพฒันาความรู้ ทักษะ การปฏิบัติราชการของ

พนักงานราชการในสังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
0.30          0.30          0.30          0.30          1.20          กจ.

14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี (ส าหรับ
ข้าราชการบรรจุใหม)่

1.40          1.40          1.40          1.40          5.60          กจ.

15 โครงการประชุมสัมมนาเพือ่พฒันาศักยภาพองค์กรในการจัด
กจิกรรมเพือ่ตอบสนองต่อการพฒันาระบบราชการ

0.15          0.15          0.15          0.15          0.60          สน.พส.

16 โครงการพฒันาเจ้าหน้าท่ีกลุ่มตรวจสอบภายใน 0.20          0.20          0.20          0.20          0.80          กตภ.
17 โครงการอบรมเพิม่เสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัด

และเจ้าหน้าท่ีติดตามข้อมลู
2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          ศส.

18 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ 0.80          0.80          0.80          0.80          3.20          กจ.
19 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 0.35          0.35          0.35          0.35          1.40          กจ.

63.92      59.32      49.32      49.32      221.88    รวมทัง้สิน้

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          ก.พ.ร.สถ.

2 โครงการติดตามประเมนิผลการพฒันาโครงสร้างการบริหารราชการ
ส่วนภูมภิาคเพือ่รองรับแผนยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

1.20          1.20          1.20          1.20          4.80          ก.พ.ร.สถ.

3 โครงการติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลังและการวางระบบ
ควบคุมภายใน

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          กตภ.

4 โครงการจัดท าหนังสือคู่มอืการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          กตภ.
5 โครงการฝึกอบรมการป้องกนัภัยในสถานที่ราชการ 0.06          0.06          0.06          0.06          0.24          สล.สถ.
6 โครงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี

 พสัดุ และการวางระบบการควบคุมภายใน
0.80          0.80          0.80          0.80          3.20          กตภ.

5.06       5.06       5.06       5.06       20.24      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการพฒันาข้าราชการในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน
15.00        15.00        -            -            30.00        กจ.

2 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศส าหรับข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.พส.

3 โครงการศึกษาวิจัยเพือ่เตรียมความพร้อมองค์การและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.พส./ 
ก.พ.ร.สถ.

18.00      18.00      3.00       3.00       42.00      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.พส., สล.สถ., กจ., ศส., ก.พ.ร.สถ., กตภ.  
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกส านัก/กอง, สถจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการติดตามประเมนิผลการพฒันาการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ
1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          ก.พ.ร.สถ.

2 โครงการจัดพมิพเ์อกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ 0.20          0.20          0.20          0.20          0.80          ก.พ.ร.สถ.
3 โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่จังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

3.50          3.50          3.50          3.50          14.00        สนง.ผต.

4 โครงการตรวจติดตามการบริหารงานโดยผู้บริหารกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สล.สถ.

5 โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 1.25          1.25          1.25          1.25          5.00          สน.พส.
6 โครงการตรวจติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ส าหรับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัด
27.00        27.00        27.00        27.00        108.00      สน.พส.

35.45      35.45      35.45      35.45      141.80    

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 

 
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

จัดเก็บข้อมลู 2557 2558 2559 2560 
1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

5 5 5 5 สน.มถ. 

2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 5 5 5 สน.สส. 

3 .  ร ะดั บคว ามส า เ ร็ จ ในกา รส่ ง เ ส ริ ม สนั บสนุ น
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5 5 5 5 สน.พส. 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด้านการบริหาร

จัดการท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการพฒันาบุคลากรของส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ให้

มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
0.25          0.25          0.25          0.25          1.00          สน.กม.

2 โครงการพฒันาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพท้องถิน่จังหวัดให้มคีวาม
เชีย่วชาญด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏิบัติงาน

0.40          -            0.40          -            0.80          สน.กม.

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย ระเบียบและเร่ือง
ร้องทุกข์

-            0.60          -            0.60          1.20          สน.กม.

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มกฎหมาย ระเบียบและ
เร่ืองร้องทุกข์

1.60          1.60          1.60          1.60          6.40          สน.กม.

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา
ท้องถิน่

1.72          1.72          1.72          1.72          6.88          สพบ.

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ
และเร่ืองราวร้องทุกข์

1.72          1.72          1.72          1.72          6.88          สพบ.

7 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ในการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วมของประชาชน

3.00          -            3.00          -            6.00          สน.สส.

8 โครงการยกระดับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัดและ
อ าเภอเป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการ
พฒันาท้องถิน่

10.00        10.00        10.00        10.00        40.00        สน.สส.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง



 

 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 39 

 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนากฎหมาย กฎ/ระเบียบ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 สร้างและใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างความเข้าใจให้กบับุคลากร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่เกีย่วกบัการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม

0.50          -            0.50          -            1.00          สน.สส.

10 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพท้องถิน่อ าเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือ
นายอ าเภอในการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5.00          -            -            -            5.00          สน.กม.

11 โครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ แนวทางการ
ด าเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเร่ืองราวร้องทุกข์ ในการ
ก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5.00          -            -            -            5.00          สน.กม.

29.19      15.89      19.19      15.89      80.16      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือ่การวางแผน

ติดตามและประเมนิผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (E-Plan)

42.00        42.00        42.00        42.00        168.00      สน.พส.

2 โครงการจัดท ารายงานผลการประเมนิจัดท ารายงานผลการประเมนิ
ระดับการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.มถ.

3 โครงการจัดพมิพจ์ุลสาร "เร่ืองเล่าท้องถิน่ไทย" 0.60          0.60          0.60          0.60          2.40          สน.พส.
4 โครงการเผยแพร่บทความทางวิชาการเกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่
0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.พส.

5 โครงการจัดพมิพห์นังสือรวมแนวคิดสร้างสรรค์การพฒันาท้องถิน่
อย่างยัง่ยืน

-            0.50          -            0.50          1.00          สน.พส.

6 โครงการจัดงานแสดงผลงานสุดยอดท้องถิน่ไทย -            5.00          -            5.00          10.00        สน.พส.
7 โครงการจุลสารเพือ่เผยแพร่ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง่สวน

ท้องถิน่
2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.มถ.

46.10      51.60      46.10      51.60      195.40    

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะการยกเลิกหรือปรับปรุง

แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบให้สอดคล้องกบักรอบแผนพฒันา
กฎหมาย

-            2.00          -            2.00          4.00          สน.กม.

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันากฎหมายเกีย่วกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.กม.

0.50       2.50       0.50       2.50       6.00       

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้



 

 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 40 

 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าการวางแผนมาใช้เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ก าหนดรูปแบบการให้ประชาชน

มส่ีวนร่วมในการบริหารราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
และพฒันาท้องถิน่

4.00          5.00          -            -            9.00          สน.สส.

2 โครงการส ารวจความเชือ่มัน่ของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

-            1.50          -            1.50          3.00          สน.สส.

3 โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานองค์กรเครือข่ายการพฒันาท้องถิน่ 0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.สส.
4 โครงการจัดท าฐานข้อมลูภาคีเครือข่ายการมส่ีวนร่วม -            0.50          -            0.50          1.00          สน.สส.
5 โครงการประชาสัมพนัธ์วัฒนธรรมประชาธิปไตยและแนวทาง

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน
2.00          -            2.00          -            4.00          สน.พร.

6 โครงการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมกีารบริหารและ
พฒันาด้วยการมส่ีวนร่วมของประชาชน

10.00        10.00        10.00        10.00        40.00        สน.สส.

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดแนวทางการบริหารงานของ
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ระดับจังหวัด

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.พร.

8 โครงการอบรมต้นกล้าธรรมาภิบาล 5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.มถ.
9 โครงการอบรมสัมมนาผู้น าชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่

ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงท่ีดี

2.50          2.50          2.50          2.50          10.00        สน.มถ.

10 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และแกนน าชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.สส.

11 โครงการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบบูรณาการ
ภารกจิกบัแผนชุมชน

4.00          4.00          4.00          4.00          16.00        สน.สส.

12 โครงการติดตามประเมนิผลการสร้างหุ้นส่วนการพฒันาชุมชน
ท้องถิน่ตามแนวทางแผนชุมชน

0.20          0.20          0.20          0.20          0.80          สน.สส.

13 โครงการส่งเสริมและพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วย
กระบวนการมส่ีวนร่วม

42.00        -            -            -            42.00        สน.สส.

14 โครงการจัดท าส่ือคนไทยหัวใจธรรมาภิบาล 2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.มถ.
77.70      36.70      31.70      31.70      177.80    

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการตรวจติดตามการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ 0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.พส.
2 โครงการพฒันากระบวนทัศน์การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพฒันา

ท้องถิน่ตามแนวทางการพฒันาประเทศ
2.60          1.50          1.50          1.50          7.10          สน.พส.

3.10       2.00       2.00       2.00       9.10       

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
3.00          2.00          2.00          2.00          9.00          สน.มถ.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง



 

 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 41 

 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับ

การจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงยกฐานะ 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.พส., สน.มถ., สน.พร., สน.สส., สน.พร. 
หน่วยงานสนับสนุน: สน.กม., ศส., สถจ. 
 
 
 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
2 โครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามหลักเกณฑ์การ

บริหารบ้านเมอืงท่ีดี
0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.มถ.

3 โครงการศึกษาวิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้นแบบการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Best Practice)

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.มถ.

4 โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมกีารบริหารจัดการที่ดี 6.00          6.00          6.00          6.00          24.00        สน.มถ.

5 โครงการน าร่องยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.มถ.

6 โครงการพฒันาการส่งมอบบริการ (Single window) 1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.มถ.
7 โครงการขยายผลการใช้โปรแกรมส่งมอบบริการด้านการอนุมติั 

อนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.มถ.

8 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงคุณภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (LQM)

3.50          3.50          3.50          3.50          14.00        สน.มถ.

9 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมนีวัตกรรมการ
ให้บริการดีเด่น

2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.มถ.

20.00      19.00      19.00      19.00      77.00      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการตรวจนิเทศและติดตามผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ี

ได้รับการจัดต้ังและเปล่ียนแปลงฐานะ
1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.พร.

2 โครงการติดความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีได้รับการจัดต้ัง
หรือเปล่ียนแปลง

0.30          0.30          0.30          0.30          1.20          สน.พร.

1.30       1.30       1.30       1.30       5.20       

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ (Core Team)
22.00        22.00        22.00        22.00        88.00        สน.มถ.

2 โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์และประมวลผลการประเมนิ
ประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.มถ.

23.00      23.00      23.00      23.00      92.00      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้



 

 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 42 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

 
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

จัดเก็บข้อมลู 2557 2558 2559 2560 
1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5 5 5 5 สน.มถ. 

2 .  ร ะดั บคว ามส า เ ร็ จ ในกา รส่ ง เ ส ริ ม สนั บสนุ น
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

5 5 5 5 สน.พส. 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด้านการ

บริหารงานบุคคลท้องถ่ิน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการ

บริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกลุ่มมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคล
1.72          1.72          1.72          1.72          6.88          สพบ.

2 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการน าเข้าข้อมลู
สารสนเทศการเลือกต้ังท้องถิน่

0.88          0.88          0.88          0.88          3.52          สน.พร.

3 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่เกีย่วกบัการบันทึกข้อมลูการ
เลือกต้ังท้องถิน่ระดับจังหวัด

0.40          0.40          0.40          0.40          1.60          สน.พร.

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถิน่ ส าหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ และกรรมการท่ีเกีย่วข้อง

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.บถ.

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (ส าหรับท้องถิน่
อ าเภอ)

3.60          -            -            -            3.60          สน.บถ.

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยพนักงานท้องถิน่ 
(ส าหรับท้องถิน่อ าเภอ)

7.00          -            -            -            7.00          สน.บถ.

18.60      8.00       8.00       8.00       42.60      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการจัดท าคู่มอืระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการการ

บริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิน่
4.00          2.00          2.00          2.00          10.00 สน.บถ.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง
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 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนากฎหมาย กฎ/ระเบียบ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีจริยธรรม และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
2 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศการเลือกต้ังท้องถิน่ 1.90          2.10          2.10          2.10          8.20          สน.พร.
3 โครงการจัดพมิพห์นังสือประมวลหลักค าพพิากษาของศาลและมติ

คณะกรรมการเลือกต้ังเกีย่วกบัการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิน่

1.70          1.80          1.90          2.00          7.40          สน.พร.

4 โครงการตรวจนิเทศการพฒันาระบบสารสนเทศการเลือกต้ังท้องถิน่ 0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.พร.

8.10       6.40       6.50       6.60       27.60      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิน่และรับฟงัความคิดเห็นและเผยแพร่เพือ่เสริมสร้างความ
เข้าใจในระบบการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่

8.00          -            -            -            8.00          สน.บถ.

2 โครงการจัดท าคู่มอืประกอบการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายส าหรับ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่

3.00          -            -            -            3.00          สน.บถ.

3 โครงการติดตามผลและด าเนินกระบวนพจิารณาคดีปกครองที่เป็น
ข้อพพิาทเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่

2.50          -            -            -            2.50          สน.บถ.

13.50      -         -         -         13.50      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิน่ประจ าปี
4.00          4.00          4.00          4.00          16.00        สน.บถ.

2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางฯ และ
ระดับจังหวัด

2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.บถ.

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่

4.00          4.00          4.00          4.00          16.00        สน.บถ.

4 โครงการตรวจนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.บถ.
5 โครงการประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท้องถิน่ เพือ่ให้มหีรือเล่ือนวิทยฐานะที่สูงขึน้ และนิเทศการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิน่

0.80          0.80          0.80          0.80          3.20          สน.บถ.

12.30      12.30      12.30      12.30      49.20      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดีเด่นด้านการ

บริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี
5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.มถ.

2 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัองค์กรพทิักษ์ระบบคุณธรรม
ของข้าราชการส่วนท้องถิน่ตามรัฐธรรมนูญ

4.00          -            4.00          -            8.00          สน.บถ.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.บถ., สน.พร., สพบ. 
หน่วยงานสนับสนุน: สน.พส., สน.กม., สน.มถ., ศส., สถจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
3 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่

ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ดี

1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.มถ.

4 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหาร/บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการส่งเสริมบทบาทการมส่ีวนร่วมของประชาชน

3.00          3.00          3.00          3.00          12.00        สน.สส.

5 โครงการอบรมความรู้กฎหมาย ระเบียบที่ปรับปรุง และยกร่างใหม่
ส าหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-            3.00          -            3.00          6.00          สน.กม.

6 โครงการตรวจนิเทศงานโครงการความร่วมมอืทางวิชาการ 8 
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้บุคลากรท้องถิน่)

0.05          0.05          0.05          0.05          0.20          สพบ.

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพฒันาความเป็นผู้น าที่ดี 0.80          0.80          0.80          0.80          3.20          สน.มถ.
14.35      13.35      14.35      13.35      55.40      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้ 

เป้าประสงค์ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภาพในการบริหารงานการเงินและการคลังให้พ่ึงพาตนเองได้ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่สามารถจัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

 
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

จัดเก็บข้อมลู 2557 2558 2559 2560 
1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารงานการเงินและการคลังตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5 5 5 5 สน.มถ. 

2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บ
รายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
(เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

5 5 5 5 สน.คท. 

3 .  ร ะดั บคว ามส า เ ร็ จ ในกา รส่ ง เ ส ริ ม สนั บสนุ น
ประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลัง 

5 5 5 5 สน.พส. 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด้านการบริหาร

การเงินและการคลังท้องถิ่น 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการพฒันาประสิทธิภาพท้องถิน่อ าเภอเกีย่วกบัการจัดระบบ

ควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธิภาพและมมีาตรฐานตามระเบียบ คตง .
0.90          0.90          0.90          0.90          3.60          ตบ.

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน บัญชีและ
ตรวจสอบ

1.64          1.64          1.64          1.64          6.56          สพบ.

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน 
บัญชี และการตรวจสอบ

1.64          -            1.64          -            3.28          สพบ.

4 โครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ส าหรับข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัดและ
อ าเภอ

3.80          1.50          1.50          1.50          8.30          สน.คท.

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบการเงินการคลัง

0.46          0.46          0.46          0.46          1.84          ตบ.

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบการคลังส าหรับบุคลากรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

2.64          2.64          2.64          2.64          10.56        สน.คท.

7 โครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์และระบบความปลอดภัยศูนย์
ข้อมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

16.00        -            -            -            16.00        ศส.

8 โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับสร้าง ครู ก. ของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

4.00          4.00          4.00          4.00          16.00        สน.คท.

31.08      11.14      12.78      11.14      66.14      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้
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 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการ
บริหารการเงินและการคลังท้องถ่ิน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์แบบรวมศูนย์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
10.00        10.00        10.00        10.00        40.00        สน.คท.

2 โครงการจัดท าหนังสือคู่มอืปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การบัญชี การเงิน และการพสัดุ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ประจ าปี

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          ตบ.

3 โครงการจัดพมิพคู่์มอืโปรแกรมแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและ
การจัดเกบ็รายได้

3.00          1.00          -            1.00          5.00          สน.คท.

4 โครงการปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(Ltax 3000 และ Ltax GIS)

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.คท.

5 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพือ่พฒันารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

15.00        15.00        15.00        15.00        60.00        สน.คท.

6 โครงการจัดพมิพห์นังสือข้อมลูรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.คท.

7 โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ e-LAAS 5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.คท.
8 โครงการจัดพมิพห์นังสือคู่มอืปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.00          8.00          8.00          8.00          32.00        สน.คท.

48.50      46.50      45.50      46.50      187.00    

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่
1.30          1.30          1.30          1.30          5.20          สน.คท.

2 โครงการตรวจนิเทศการพฒันาประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.คท.

2.30       2.30       2.30       2.30       9.20       

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพสัดุ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประจ าปี
2.50          2.50          2.50          2.50          10.00        ตบ.

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบการ
คลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการ
ตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัด

2.50          2.50          2.50          2.50          10.00        ตบ.

3 โครงการตรวจนิเทศงานด้านการเงินการคลังท้องถิน่ 2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.คท.
4 โครงการอบรมการกนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี/ขยายเวลาการเบิกจ่าย

และการติดตามการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.00          3.00          3.00          3.00          12.00        สน.คท.

10.00      10.00      10.00      10.00      40.00      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้



 

 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 47 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.คท., ตบ. 
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกส านัก/กอง, สถจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 การจัดสรรเงินอดุหนุนให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

156,360.48    156,360.48    156,360.48    156,360.48    625,441.92    สถ.

156,360.48  156,360.48  156,360.48  156,360.48  625,441.92   

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้



 

 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 48 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

ทั้งภารกิจท่ีด าเนินการเอง ภารกิจถ่ายโอน และภารกิจท่ีริเริ่มใหม่ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ประเทศและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน 

 
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

จัดเก็บข้อมลู 2557 2558 2559 2560 
1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการให้บริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5 5 5 5 สน.มถ. 

2. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะร่วมกัน 

5 5 5 5 สน.พส. 

3 .  ร ะดั บคว ามส า เ ร็ จ ในกา รส่ ง เ ส ริ ม สนั บสนุ น
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 

5 5 5 5 สน.พส. 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด้านการ

จัดบริการสาธารณะ 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการ

จัดบริการสาธารณะ 

 
 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดท่ี

รับผิดชอบการถ่ายโอนภารกจิ
0.48          0.48          0.48          0.48          1.92          สน.พร.

2 โครงการประชุมสัมมนาส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัดและอ าเภอเพือ่ขับเคล่ือนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.พส.

5.48       5.48       5.48       5.48       21.92      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการพมิพห์นังสือวิเคราะห์การประเมนิคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
0.60          0.60          0.60          0.60          2.40          สน.กศ.

2 โครงการปรับปรุงพฒันาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมลูเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.สส.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง



 

 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 49 

 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 สร้างและใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานตามภารกิจถ่ายโอน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 พัฒนาและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
3 โครงการจัดพมิพเ์อกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4.00          4.00          4.00          4.00          16.00        สน.มถ.

4 โครงการปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.มถ.

5 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิน่สู่
สากล

6.00          -            -            -            6.00          ศส.

13.10      7.10       7.10       7.10       34.40      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการพฒันาเครือข่ายการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
10.00        10.00        10.00        10.00        40.00        สน.กศ.

2 โครงการประชุมชีแ้จงคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 10.00        10.00        10.00        10.00        40.00        สน.กศ.

3 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

2.80          2.80          2.80          2.80          11.20        สน.สส.

4 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าเครือข่ายศูนย์พฒันาเด็กแล็ก 0.40          0.40          0.40          0.40          1.60          สน.กศ.
5 โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่ขยายผล

โครงการหลวงเพือ่แกไ้ขปัญหาการปลูกฝ่ิน
0.42          0.42          0.42          0.42          1.68          สน.พส.

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการร่วมกนั
จัดบริการสาธารณะ

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.พส.

24.12      24.12      24.12      24.12      96.48      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการตรวจติดตามประเมนิผลการถ่ายโอนภารกจิให้แกอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
0.40          0.40          0.40          0.40          1.60          สน.พร.

2 โครงการจัดท ามาตรฐานกลางเพือ่ก ากบัการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.มถ.

3 โครงการนิเทศเพือ่ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.มถ.

5.90       5.90       5.90       5.90       23.60      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การบริหาร
หลักการพฒันาท้องถิน่

1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.สส.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง



 

 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 50 

 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
2 โครงการบูรณาการความร่วมมอืภาคีกบัการขับเคล่ือนปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง
1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.สส.

3 โครงการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้นแบบการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.สส.

4 โครงการเผยแพร่ผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ต้นแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

-            2.00          -            -            2.00          สน.สส.

5 โครงการขยายผลเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริ

1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.พส.

6 โครงการประกวดสถานศึกษาพอเพยีง สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.

10.50      12.50      10.50      10.50      44.00      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการจัดท าหนังสือข้อมลูการจัดการแข่งขันกฬีานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
0.25          0.25          0.25          0.25          1.00          สน.กศ.

2 โครงการจัดท าหนังสือคู่มอืการจัดกจิกรรมค่ายพฒันาเด็กและ
เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

0.36          0.36          0.36          0.36          1.44          สน.กศ.

3 โครงการจัดท าหนังสือคู่มอืแผนพฒันากฬีาระยะเวลา 3 ปี 0.36          0.36          0.36          0.36          1.44          สน.กศ.
4 โครงการจัดท าเคร่ืองมอืการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.00          3.00          3.00          3.00          12.00        สน.กศ.

5 โครงการจัดท าเคร่ืองมอืการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

3.00          3.00          3.00          3.00          12.00        สน.กศ.

6 โครงการจัดพมิพห์นังสือคู่มอืการพฒันาเด็กและเยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.กศ.

7 โครงการจัดท ามาตรฐานการศึกษา (ขัน้พฒันา) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.กศ.
8 โครงการจัดท ามาตรฐานและเคร่ืองมอืประเมนิคุณภาพการศึกษา

อาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.

9 โครงการพฒันามาตรฐานและเคร่ืองมอืประเมนิคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

10.00        10.00        10.00        10.00        40.00        สน.กศ.

10 โครงการแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถิน่ระดับประเทศ 2.50          -            2.50          -            5.00          สน.กศ.
11 โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน่ 6.00          6.00          6.00          6.00          24.00        สน.กศ.
12 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีจัดท าแผนพฒันา

การศึกษาดีเด่น และโรงเรียนท่ีมกีารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาท้องถิน่ดีเด่น

5.00          2.00          2.00          2.00          11.00        สน.กศ.

13 โครงการพฒันาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.กศ.
14 โครงการกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.20          0.15          0.15          0.15          0.65          สน.กศ.
15 โครงการติดตามประเมนิผลการจัดการแข่งขันกฬีา 0.47          0.47          0.47          0.47          1.88          สน.กศ.
16 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่
2.00          2.00          2.00          2.00          8.00          สน.กศ.

17 โครงการส่งเสริมศักยภาพครูเพือ่พฒันานักเรียนท่ีมคีวามบกพร่อง 3.00          3.00          3.00          3.00          12.00        สน.กศ.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง



 

 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 51 

 

 
 
 

2557 2558 2559 2560 57-60
18 โครงการอบรมชี้แจงแนวทางการวัดประเมนิผลการเรียนรู้ระดับชาติ 

(O-NET, GAT, PAT, V-NET) ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.กศ.

19 โครงการจัดท าข้อมลูผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) เพื่อ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.กศ.

20 โครงการวิจัยและพฒันาหลักสูตรส าหรับสถานศึกษาในสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

38.00        38.00        38.00        38.00        152.00      สน.กศ.

21 โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.กศ.

22 โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมนิผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2.00          2.00          2.00          5.00          11.00        สน.กศ.

23 โครงการอบรมสัมมนาหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.

24 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.
25 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์พกพา (One 

Tablet PC Perchild)
464.88      464.88      464.88      464.88      1,859.51   สน.กศ.

26 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 15 ปี 3,244.95   3,244.95   3,244.95   3,244.95   12,979.80 สน.กศ.
27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธี ขั้นตอน และกระบวนการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแกห่น่วยงานต้นสังกดั (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ให้แกบุ่คลากรที่เกี่ยวข้อง

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.กศ.

28 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด

8.00          8.00          8.00          8.00          32.00        สน.กศ.

29 โครงการจัดท าคู่มอืการจัดกจิกรรมค่ายพฒันาเด็กและเยาวชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.30          0.30          0.30          0.30          1.20          สน.กศ.

30 โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก) การกฬีานันทนาการและการจัดกจิกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน

0.20          0.20          0.20          0.20          0.80          สน.กศ.

31 โครงการจัดท าโล่เกยีรติยศพร้อมเกยีรติบัตรและเส้ือสามารถนักกฬีา
ดีเด่น

0.10          0.10          0.10          0.10          0.40          สน.กศ.

32 โครงการจัดท าหนังสือคู่มอืการจัดการแข่งขันกฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0.30          0.30          0.30          0.30          1.20          สน.กศ.

33 โครงการสัมมนาการพฒันาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.
34 โครงการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.
35 โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แกโ่รงเรียนต้ังใหมแ่ละ

โรงเรียนถ่ายโอนมาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.00          3.00          3.00          3.00          12.00        สน.กศ.

36 โครงการพมิพห์นังสือแผนจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุง่สู่ความเป็นเลิศ
ด้านอาชีพท้องถิ่น

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00        สน.กศ.

37 โครงการพมิพห์นังสือการปฏิรูปการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.
38 โครงการพมิพห์นังสือคู่มอืการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาและคู่มอื

การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น
1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.กศ.

39 โครงการคัดเลือกสนามกฬีาถ่ายโอน (ระดับจังหวัด) ดีเด่น ด้านการ
บริหารจัดการและการให้บริการสังคม

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.กศ.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง



 

 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 52 

 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.7 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.8 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคง

ของชีวิตและจัดสรรสวัสดิการทางสังคม 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.9 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
40 โครงการจัดพมิพม์าตรฐาน คู่มอื และเคร่ืองมอืประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยในสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พร้อมชีแ้จงท าความเข้าใจให้แกผู้่ท่ีเกีย่วข้อง

10.00       -           -           -           10.00         สน.กศ.

41 โครงการพฒันาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอา่น การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์

5.00         5.00         5.00         5.00         20.00         สน.กศ.

42 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชีแ้จงการด าเนินงานตามระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดต้ังใหมแ่ละท่ีถ่าย
โอนมาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2.00         2.00         2.00         2.00         8.00           สน.กศ.

43 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

20.00       -           -           -           20.00         สน.กศ.

3,874.37 3,838.82 3,841.32 3,841.82 15,396.32 

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าและแกไ้ขปัญหาการขาด

แคลนน้ าเพือ่การอปุโภคบริโภค (กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน) 
อย่างบูรณาการ

2,647.60   2,647.60   2,647.60   2,647.60   10,590.40 สน.สส.

2 โครงการประชุมชีแ้จงแนวคิดท้องถิน่ยุคใหมห่ัวใจสีเขียว 0.40          0.40          0.40          0.40          1.60          สน.พส.

3 โครงการจัดพมิพห์นังสือเผยแพร่ผลงานโครงการ "ท้องถิน่ไทย รวม
ใจภักด์ิ รักษ์พืน้ที่สีเขียว"

1.00          1.00          1.00          1.00          4.00          สน.พส.

2,649.00  2,649.00  2,649.00  2,649.00  10,596.00 

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการหลักประกนัด้านรายได้แกผู้่สูงอายุ 52,228.14 52,228.14 52,228.14 52,228.14 208,912.56  สน.สส.

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้่พกิาร
หรือทุพพลภาพ

7,237.61   7,237.61   7,237.61   7,237.61   28,950.44    สน.สส.

3 โครงการพฒันารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิง
บูรณาการโดยชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00           สน.สส.

4 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันางานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

5.00          5.00          5.00          5.00          20.00           สน.สส.

59,475.75 59,475.75 59,475.75 59,475.75 237,903.00 

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) เชงิรุก 7,966.52   7,966.52   7,966.52   7,966.52   31,866.08 สน.สส.

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง



 

 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 53 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.10 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.11 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.12 เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

2557 2558 2559 2560 57-60
2 โครงการตรวจนิเทศภารกจิท่ีได้รับการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
0.30          0.30          0.30          0.30          1.20            สน.สส.

3 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในพืน้ท่ีเป้าหมาย

4.00          -            -            -            4.00            สน.สส.

7,970.82  7,966.82  7,966.82  7,966.82  31,871.28 

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

การส่งเสริมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
10.00        10.00        10.00        10.00        40.00         สน.พส.

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 7,982.52   7,982.52   7,982.52   7,982.52   31,930.08  สน.พส.

3 โครงการจัดท าคู่มอืการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00           สน.กศ.

4 โครงการคัดเลือกผู้บริหารดีเด่น ด้านการป้องกนัแกไ้ขปัญหายา     
เสพติดในสถานศึกษา

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00           สน.กศ.

7,993.52  7,993.52  7,993.52  7,993.52  31,974.08 

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาและพฒันาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
1,354.47   1,625.36   1,625.36   1,625.36   6,230.54   สน.พส.

1,354.47  1,625.36  1,625.36  1,625.36  6,230.54  

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้

2557 2558 2559 2560 57-60
1 โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่รองรับการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน

4.00          4.00          -            -            8.00          สน.กศ.

2 โครงการพฒันาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 เพือ่เตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

4.00          4.00          4.00          4.00          16.00        สน.กศ.

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่เตรียมความพร้อมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          สน.พส.

4 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านประชาคมอาเซียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

0.50          0.50          0.50          0.50          2.00          สน.พส.

5 โครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกนั
ควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.00          3.00          -            -            6.00          สน.สส.

13.00      13.00      6.00       6.00       38.00      

ล าดับที่ โครงการ
ปงีบประมาณ (หน่วย: ลา้นบาท)

ส านัก/กอง

รวมทัง้สิน้
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.พส., สน.กศ., สน.สส., สน.มถ. 
หน่วยงานสนับสนุน: ศส., สน.กม., สถจ. 
 
 

สรุปภาพรวม 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
2557 2558 2559 2560 2557 - 2560 

1. 68 269.93 199.33 179.83 172.83 821.92 
2. 49 200.89 151.99 142.79 146.99 642.66 
3. 25 66.85 40.05 41.15 40.25 188.3 
4. 23  156,452.36   156,430.42   156,431.06   156,430.42   625,744.26  
5. 85    83,390.02     83,617.37     83,610.87     83,611.37   334,229.62  

รวมท้ังสิ้น 250  240,380.05   240,439.16   240,405.70   240,401.86   961,626.76  
 
 
 
 

 



 

 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 55 

 
 
 
 
 
 
 การปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ได้ด าเนินการตามที่ได้มีการ
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 14 
โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ก ากับดูแลโดยสั่งการ หรือมอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแล้วแต่กรณีก ากับดูแลการบริหารงาน เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือบุคคลที่จะ
รับผิดชอบในแต่ละภารกิจด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากร
ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ในการนี้ จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 
 
 1. การวัดผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดท าแผนปฏิบัติงาน/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ภายหลังจากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี ตามมาตร 16 ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารงานท้องถิ่น และส านัก/กองจะต้องน าแนวทางดังกล่าวไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและ
แผนปฏิบัติงานของส านัก/กอง เพ่ือก าหนดรายละเอียดในด้านผลผลิต กิจกรรม/แนวทางการด าเนินการ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบการของบประมาณ และการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และผลผลิต
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในด้านประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ  
 โดยเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานให้ส านัก/กอง ให้ส านัก/
กองจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามแบบออร์มที่ก าหนด ซึ่งอาจประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนที่
ยุทธศาสตร์ รายละเอียดแผนปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม (ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่ใช้ และผลผลิตในแต่ละห้วงเวลา) ส่งให้ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
ท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส านัก/กองตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือ เปิดเผย
และแสดงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองปฏิบัติราชการ  สถานะทางการเงิน 
บุคลากร ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามมาตรา 16 นอกจากนี้ ยังต้องประเมินความคุ้มค่าตามมาตรา 22 
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาว่า
ภารกิจใดสมควรด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปี

ส่วนที่ 5 : 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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ต่อไป อนึ่ง ในการประเมินความคุ้มค่า จะค านึงถึงประเภท สภาพ และความเป็นไปได้ของภารกิจ ประโยชน์ที่
รัฐและประชาชนพึงได้ ซึ่งรวมถึงประโยชน์และผลเสียต่างๆ ที่ไม่สามารถค านวณเป็นตัวเลขได้ด้วย 
 
 2. การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 14 ที่ ก าหนดให้ต้องมี   
การติดตามประเมินผล จึงไดก้ าหนดขั้นตอนการติดตามประเมินผลออกเป็น 3 ระยะ คือ 

2.1 การติดตามเป็นรายเดือน และรายไตรมาส เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ของ แต่ละส านัก/กอง และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้
ภารกิจด้านต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 การติดตามผลความก้าวหน้าประจ าปี (Annual Review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดต่างๆ ในแต่ละนโยบาย เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายที่ ก าหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ ตลอดจนการทบทวนเป้าหมายและ
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

2.3 การประเมินในระยะครึ่งแผน (Mid-term Evaluation) เป็นการประเมินผลในระหว่างที่มีการ
ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยเป็นการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้ง
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือน าไปสู่การทบทวนประเด็นนโยบาย 
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นให้
เหมาะสมต่อไป 

2.4 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการใช้แผน เพ่ือสรุปการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 3. การตรวจสอบเชิงนโยบาย (Policy Surveillance) 
 เป็นการทบทวน ตรวจสอบ วิ เคราะห์ความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์อย่างมีระบบ            
เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านนโยบายและการน า
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Our vision is to be the main organization responsible for 
enhancing the efficiency of local administrative organizations 
in performing their duties in accordance with the good 
governance principle for the benefit of the people. 
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