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คํานํา 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  2545          
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น          
โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการบริหารจัดการ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 
  ตลอดระยะเวลากวา 6 ป ที่ผานมา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมุ งมั ่น
สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ควบคูกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ และมุงประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือรวมกันพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งนี้  เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่วา  
“เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนกลไกในการพัฒนา
ประเทศไดอยางย่ังยืน” 
  เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 - 
2554 และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน        
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปข้ึน โดยไดรับความความรวมมือ
จากผูบริหารและขาราชการในสังกัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงผูแทนภาคประชาชนและ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ผานกระบวนการระดมความคิดเห็น จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฉบับนี้   
จักเปนเครื่องมือในการบริหารราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่
กําหนดไว อันเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุงหมายใหมีการบริหารงานเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนและประเทศชาติตอไป 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 

บทนํา 
ความเปนมา 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดรับการจัดตั้งตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่  9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากผล 
ของการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 5) 
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ไดแยกภารกิจการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ของกรมการปกครองมาจัดตั้งเปนกรมขึ้น โดยตองปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจใหสอดคลองกับโครงสรางและ
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา 
แนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง 
และการบริหารจัดการ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพ ในการใหบริการ
สาธารณะแลว นอกจากนี้ยังมีสถานการณที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอบทบาทและภารกิจหนาที่ของกรมสงเสริม    
การปกครองทองถ่ินอีกหลายประการ ดังนี้ 

(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหรัฐกระจายอํานาจให  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ รวมถึงมีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร     
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
        องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็งใน   
การบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถ่ินใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที่ เพ่ือใหเกิดความ
คุมคาเปนประโยชน และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง  
  (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหรัฐตองถายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 ป และตองจัดสรรภาษีเงินอุดหนุนและรายไดอ่ืนใหแกทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแต
ปงบประมาณ  พ.ศ.2550 เปนตนไป  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายได
สุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายได 
เพ่ิมขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวน    
ที่เปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 -2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 

  การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง 
ใหเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินกิจการบริการ
สาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ถายโอนเพิ่มข้ึน
ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนไป แตไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมี
จํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549     
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจที่ตองดําเนินการมากขึ้น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพและพรอมที่จะ
รองรับการถายโอนภารกิจและดําเนินกิจการบริการสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับได
อยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส 

(3) การประกาศใชพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 3 รูปแบบเปลี่ยนแปลงที่มาของ
ผูบริหาร  โดยกฎหมายใหมกําหนดใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน รวมทั้งไดมีการปรับปรุง
แกไขบทบัญญัติในเรื่องความสัมพันธระหวางสภาทองถ่ินกับผูบริหารทองถ่ิน และกําหนดแนวทางการ
บริหารงานของทองถ่ินแตกตางไปจากเดิมหลายประการ ทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตองกําหนด
แนวทางเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมใน
กิจการของทองถ่ินไดโดยตรง ทั้งการสมัครรับเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียง 

(4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ซึ่งเปนกฎหมายที่มีจุดมุงหมายใหสวนราชการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย คือประโยชนสุขของประชาชน 
สัมฤทธิผลตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา ซึ่งกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติ และ
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการและบานเมืองที่ดีตามแนวพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยและใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน        
การจัดทําหลักเกณฑดังกลาว 
  (5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 
โดยที่มาตรา 13 และ 14 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี             
พ.ศ. 2546  ที่บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือเปนกรอบและแนวทาง
ในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการเพื่อใชในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาสี่ป โดย
มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวกับรัฐสภา รวมทั้งมีความตอเนื่องกับนโยบายและแผนงาน
ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดินและในระเบียบไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําป จึงเปนหนาที่ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะตองแปลงแผนการบริหาร
ราชการแผนดินออกมาเปนแผนปฏิบัติราชการสี่ป 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 -2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 

(6) คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ
ไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่  13  มกราคม พ.ศ. 2552  และไดประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 
โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน ไว  8 นโยบาย คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก 
ยุทธศาสตรที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ 5 นโยบายที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวตักรรม 
ยุทธศาสตรที่ 7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี     

   (7) กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบายของกระทรวงสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
ราชการแผนดนิ   ดังนี ้

     1. การปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 
2. การยึดถือประชาชนเปนศูนยกลางของการทํางานหรือเปนหัวใจของการปฏิบัติงาน 
3. การดําเนินโครงการในระดับหมูบาน 
4. การเปนหนวยงานหลักในการปองกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ 
5. การสงเสริมอาชีพผลิตสินคา OTOP           
6. การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินใหแกประชาชน 
7. การปราบปรามยาเสพติดและผูมีอิทธิพล 
8. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
9. การบริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธกิจ     1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
2. สงเสริมการจัดทาํแผนพฒันาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดบัชาต ิระดบัจังหวัด และตอบสนองความตองการ

ของประชาชนภายใตกระบวนการมสีวนรวมจากภาคีเครือขาย
3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทาํงานอยางมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลงัขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสทิธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได
5. สงเสริมและพฒันาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถสงมอบบริการ สาธารณะใหประชาชนได            

อยางมีมาตรฐาน

วิสัยทัศน : เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนกลไกใน 
การพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน

คานิยมองคการ : ยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ขี ด
ความสามารถของกรม
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป กค ร อ ง
ทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กา รบริ ห า ร จั ดก า ร ขอ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพัฒนาประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ก า ร ส ร า ง แ ล ะ ใ ช ภ า คี
เครื อข า ย ในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

เปาประสงค
1. ระบบบริหารราชการของ สถ. เกิด
ผลสัมฤทธิต์ามหลักการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2. บคุลากร สถ. มีความเปนมืออาชีพและมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน

3. สถ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ตอการปฏบิตังิาน

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกร
ตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ / ระดับ 3
2) คาคะแนนทีผ่านเกณฑการประเมินตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการ สถ. / 4.7
3) ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาองคกร / ระดับ 3

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
สถ. สําหรับใชสนับสนนุการปฏบิัติงาน
ตามภารกิจของ สถ.

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สถ. ใหมีขีด
ความสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร สถ.
2. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สถ.

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ติดตามประเมินผลการดําเนนิงานของ 
สถ. อยางเปนระบบ
3. นําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร

กลยุทธ

1) ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธดาน
บุคลากร และดําเนนิการตามแผน (HR Scorecard) 
/ ระดับ 3
2) รอยละของบคุลากร สถ. ที่ไดรับการพัฒนาตรง
ตามความตองการฝกอบรม (Trainning Needs) / 
60.00
3) ระดับความสําเร็จของการวางระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการ   
ยกยองชมเชย (Individual Scorecard) / ระดับ 3

ระดับความสําเร็จของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน / 
ระดับ 3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ตอบสนองตอกลยทุธ 

1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

2. โครงการเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดใหมี
ขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยู
ในระดับสูงขึน้
3. โครงการทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ สถ.
4. โครงการติดตามประเมนิผลการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สถ.
5. โครงการติดตามการปฏิบัติงานดานการเงนิ
การคลังและการวางระบบควบคุมภายในของ
หนวยรับตรวจ สถ.
6. ตรวจติดตามการบริหารงานของผูตรวจ
ราชการ สถ.
7.การตรวจติดตามการบริหารงานโดย 
ผูบริหาร สถ.
8.โครงการจัดการความรู สถ.
9.โครงการจัดพิมพสื่อองคความรูตางๆ เชน 
ขอมูลโรงเรียนสงักัด อปท. คูมือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง อปท. เปนตน 

1.โครงการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุม 
งาน (Job Family) และสมรรถนะประจํา
ตําแหนงฯ
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะขาราชการที่มี
ศักยภาพสูง
3.โครงการพัฒนาผูบริหารหนวยงานใน  
สังกัด สถ.
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) สถ.
5. โครงการพัฒนาและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการบรรจุใหมและรับโอน
6. โครงการสงขาราชการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรของสถาบัน/หนวยงานภายนอก
7. โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของ
สํานกังานทองถิ่นอําเภอ/จังหวัดในการแกไข
ปญหาสังคมและความยากจนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
8. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร 
(ขาราชการ พนกังาน ลูกจาง) อปท.
2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการและวางแผนงานของ สถ. (ERP)
3.โครงการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานขอมูล สถ.
4.โครงการพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูล
สารสนเทศ สถ.
5.โครงการพัฒนาและจัดทํา Electronic 

Form สําหรับการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนนิงานดานตางๆตามยุทธศาสตรของ สถ. 
จากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด/อําเภอ เขาสูระบบเครือขาย
6.โครงการศูนยขอมูลทองถิ่น (Local 
administration Information center)
7.โครงการพัฒนาสวนตอขยายของระบบบัญชี
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาระบบ เพื่อให
ครอบคลุมภารกิจของ อปท.
8.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บํารุงรักษาระบบการบันทึกบัญชีและจัดทํา
รายงานการเงนิดวยระบบคอมพิวเตอร     
ของ อปท.
9.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
การเลือกตั้งทองถิ่น
10.โครงการจัดทําระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมนิผล
การใชจายงบประมาณของ  อปท.
11.โครงการจัดทําระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยงัชีพของ อปท.
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงค
1. อปท. มีการบริหารจัดการที่ดีและมี 
การใหบริการสาธารณะที่มคีุณภาพแก
ประชาชน 

2. อปท. มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน การคลังให
สามารถพึ่งพาตนเองได 

3. บคุลากรของ อปท. มีศกัยภาพใน                
การปฏบิตัิงาน 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

1) รอยละของ อปท.ที่ผานเกณฑการประเมิน
การบริหารงานตามหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี/60.00
2) รอยละของประชาชนที่พึงพอใจใน      
การจัดบริการสาธารณะของ อปท./77.50
3) ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํา
มาตรฐานกลางกํากับการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. /ระดับ 3

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อปท. ให
สามารถสงมอบบริการสาธารณะไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ของ อปท.

1. สงเสริมการบริหารจัดการของ อปท.
ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
2.พัฒนาศักยภาพของ อปท. ใหสามารถ
สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
3. ศึกษา วิจัย และติดตามประเมนิผล
เพื่อพัฒนา อปท.

กลยุทธ
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รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายไดในสวนที ่
อปท.จัดเก็บเอง/5.00

รอยละของบุคลากรของ อปท. ที่ไดรับ     
การพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน/65.00



โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ตอบสนองตอกลยทุธ 

1. โครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. (Core Team)

2. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของ อปท.
3. โครงการพัฒนาระบบการสงมอบบริการ
ประชาชนของ อปท.
4. โครงการจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท.
5. โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีการจัดบริการ
สาธารณะที่ดี
6. โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี1. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด อปท.
7. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสอืและเนตรนารี
สังกัด อปท.
8. โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท.ใน  
การบริหารจัดการดานการตลาดและเปนศูนย
การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนตามโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
9.โครงการสงเสริม อปท. ในการดําเนนิการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (การปลูก
หญาแฝก)
10.โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสําหรับ
ผูสูงอายุ
11. โครงการเพิ่มศักยภาพของ อปท. ในการ
สงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากกาซ
ธรรมชาติและผลิตผลทาง การเกษตร

1. ติดตามผลการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสนิขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษี
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของ อปท.
4. โครงการตรวจติดตามการดําเนนิงานระบบ
สารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
ติดตามและประเมนิผลการใชจายงบประมาณ
ของ อปท.

1. โครงการอบรมความรูกฎหมาย  ระเบียบที่
ปรับปรุง และยกรางใหมสําหรับบุคลากร ของ 
อปท.
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ  
การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการ
ทองถิ่น
3. โครงการสัมมนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับชุมชนของ อปท.
4. โครงการเสริมสรางศักยภาพการบริหาร
จัดการดานสาธารณสุข
5. โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท.ใน  
การจัดบริการดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาสฯ 
โดยชมุชน 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ตอบสนองตอกลยทุธ (ตอ)

12.โครงการติดตามประเมนิจังหวัดตนแบบ  
ที่ อปท. มีระบบการควบคุมภายในได
มาตรฐานตามระเบียบ คตง.
13.โครงการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
ประจําปงบประมาณ 2553-2554
14.ศึกษา วิจัย ติดตามประเมนิผลการกระจาย
อํานาจและการถายโอนภารกิจฯ
15.โครงการตรวจติดตามการใชประโยชนเพื่อ
การพัฒนามาตรฐาน การบริหาร/การบริการ
สาธารณะของ อปท.
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและใชเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ อปท.

เปาประสงค
1) สถ. สามารถใชภาคีเครือขายให    
เขารวมเปนหุนสวนการพัฒนา อปท.

2) อปท. ไดรับความเชื่อมัน่จากประชาชน

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

1) รอยละของ อปท.ที่มีประชาชนเขารวม  
การบริหารจัดการกับ อปท./90.00
2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเครือขาย (จาก
จํานวนทีส่ํารวจในปปจจุบัน) /20.00

เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานที่
โดดเดนของ อปท.

1) สรางกลไกใหภาคีเครือขายการพัฒนา
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานและ
ตรวจสอบการดําเนนิงานของ อปท.
2) เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร 
สถ. และ อปท. ในการสรางและใชภาคี
เครือขาย

กลยุทธ

รอยละของ อปท.ที่ไดรับการประเมนิความเชื่อมั่น
ของประชาชนอยูในระดับดี/65.00
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ตอบสนองตอกลยทุธ 

1.โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน/ 
อปท. ในการแจงเบาะแสเฝาระวังทุจริต ฯ
2.ประชาสัมพันธวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
3.โครงการจัดทําฐานขอมูลภาคีเครือขายฯ
4.จัดตั้ง "ศูนยประสานองคกรเครือขาย    
การพัฒนาทองถิ่น
5.โครงการอบรมวิทยากรเพื่อสรางเครือขาย
การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

1.โครงการจัดพิมพจุลสารรวมผลงานของ 
อปท.
2.โครงการสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชน
ตอ อปท.
3.โครงการประชาสัมพันธการสงเสริมให อปท.
มีความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย
4.โครงการสงเสริมประชาสัมพันธภาพลักษณ
ของ อปท. (ผลิตรายการ "สองทองถิ่นไทย" 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS)
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สวนที่ 2  แบบฟอรม

แบบฟอรม
การจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(แบบ ผปร.02)



กระทรวง มหาดไทย  / หนวยงาน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นโยบายที่ 8 : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 8.1 : ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 148,678.93 733.15 149,412.08 191,016.46 -         191,016.46 161,369.30 248.90 161,618.20 501,064.69 982.05 502,046.74

1. เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง : องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

    1.1 เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน : 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความเขมแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได

   1.1.1 ผลผลิต : 
สงเสริมและสนับสนุน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

      1,541.84              -         1,541.84 2,018.97              -   2,018.97       2,083.57             -         2,083.57      5,644.38              -          5,644.38 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัด : องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการ
ประเมินการบริหารงานตาม
แบบธรรมาภิบาลที่กําหนด

แหง 7,851 7,851 7,851      ตัวชี้วัด : องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับการสงเสริมและ
เพิ่มศักยภาพการ
บริหารงาน

2. เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง : องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีขีดความสามารถ
ในการบริหารกิจการที่ดี เพื่อ
รองรับการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่นและใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนตาม
มาตรฐานที่กําหนด

    2.1 เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน : 
องคกรปกครองสวนไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น

   2.1.1 ผลผลิต : 
จัดสรรเงินอุดหนุน
ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

  132,349.03              -     132,349.03 150,268.42              -   150,268.42   157,781.84             -     157,781.84   440,399.29              -      440,399.29 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

เปาหมายเชิง
นโยบาย/กลยุทธ-

วิธีการ ปงบประมาณ 2554
2554 รวม

หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ 2552-2554

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ผูรับผิดชอบ

เสริมสรางความรูความเขาใจ
ของประชาชนในชาติใหยึด
มั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและสงเสริมการเรียน
การสอนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในระบอบประชาธิปไตย

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2554 (แบบ ผปร.02)

ผลผลิต/
โครงการ-กิจกรรม

หนวย
นับ

2552 2553

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553
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งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม

เปาหมายเชิง
นโยบาย/กลยุทธ-

วิธีการ ปงบประมาณ 2554
2554 รวม

ปงบประมาณ 2552-2554

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ผูรับผิดชอบ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

ผลผลิต/
โครงการ-กิจกรรม

หนวย
นับ

2552 2553

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553

     ตัวชี้วัด : องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับการจัดสรร
รายได (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา

แหง 7,851 7,851 7,851      ตัวชี้วัด : องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
ไดรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุน

   2.1.2 โครงการ : 
แกไขการขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภค
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

526.02 506.36 1,032.38 595.38              -   595.38 205.02 104.01 309.03      1,326.42        610.37        1,936.79 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : ใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชน

     ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : ปริมาณน้ํา
จําหนายเพิ่มขึ้น

     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ประชาชน
มีความพึงพอใจในการ
ไดรับการบริการ
น้ําประปาที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ

   2.1.3 โครงการ : 
สนับสนุนแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1,709.37 226.79 1,936.16 2,818.31              -   2,818.31 1,298.87 144.89 1,443.76      5,826.55        371.68        6,198.23 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
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งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม

เปาหมายเชิง
นโยบาย/กลยุทธ-

วิธีการ ปงบประมาณ 2554
2554 รวม

ปงบประมาณ 2552-2554

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ผูรับผิดชอบ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

ผลผลิต/
โครงการ-กิจกรรม

หนวย
นับ

2552 2553

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553

     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ํา
เสียที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ
สามารถเดินระบบได

     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยที่
ดําเนินการกอสรางแลว
เสร็จสามารถเดินระบบ
ได
   2.1.4 โครงการ : 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย 15 ป

552.67 0.00 552.67 2,294.36              -   2,294.36                -               -                  -        2,847.03              -          2,847.03 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : จํานวน
นักเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไมเสีย
 ใ       ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ : ผูปกครอง
ของนักเรียนมีภาระ
คาใชจายดาน
การศึกษาตามรายการที่
ไดรับการสนับสนุนลดลง

   2.1.5 โครงการ : 
สรางหลักประกันดาน 
รายไดแกผูสูงอายุ

9,000.00              -   9,000.00 25,101.02              -   25,101.02                -               -                  -       34,101.02              -        34,101.02 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : จํานวน
ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ
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งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม

เปาหมายเชิง
นโยบาย/กลยุทธ-

วิธีการ ปงบประมาณ 2554
2554 รวม

ปงบประมาณ 2552-2554

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ผูรับผิดชอบ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

ผลผลิต/
โครงการ-กิจกรรม

หนวย
นับ

2552 2553

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553

     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ผูสูงอายุ
ไดรับหลักประกันการมี
รายได

   2.1.6 โครงการ : 
สงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เชิงรุก

3,000.00              -   3,000.00 7,920.00              -   7,920.00                -               -                  -       10,920.00              -        10,920.00 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : จํานวน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน

     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบานไดรับ
คาตอบแทนในการ
ดําเนินงาน
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กระทรวง มหาดไทย  / หนวยงาน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นโยบายที่ 8 : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 8.1 : ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

 งปม.  นอก งปม.  รวม  งปม.  นอก งปม.  รวม
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 148,678.93    733.15           149,412.08    191,016.46   -                 191,016.46   

เสริมสรางความรูความเขาใจของประชาชนในชาติ
ใหยึดมั่นกาปรกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสงเสริมการ
เรียนการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตย

1. เปาหมายการใหบริการกระทรวง :
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ

    1.1 เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน : องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความเขมแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได

   1.1.1 ผลผลิต : สงเสริม
และสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

           1,541.84                     -              1,541.84 2,018.97                     -   2,018.97 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัด : องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมินการ
บริหารงานตามแบบธรรมาภิบาลที่
กําหนด

แหง 7,851 7,851      ตัวชี้วัด : องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับการสงเสริม
และเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน

2. เปาหมายการใหบริการกระทรวง :
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีด
ความสามารถในการบริหารกิจการที่ดี 
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
และใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ตามมาตรฐานที่กําหนด

    2.1 เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน : องคกรปกครองสวน
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น

   2.1.1 ผลผลิต : จัดสรรเงิน
อุดหนุนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

        132,349.03                     -          132,349.03 150,268.42                     -   150,268.42 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2554 (แบบ ผปร.03)

เปาหมายเชิงนโยบาย/กลยุทธ-วิธีการ
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม

 ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ผูรับผิดชอบ

หนวย
นับ

2552 2553

หนวย : ลานบาท

 ปงบประมาณ 2552  ปงบประมาณ 2553
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 งปม.  นอก งปม.  รวม  งปม.  นอก งปม.  รวม

เปาหมายเชิงนโยบาย/กลยุทธ-วิธีการ
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม

 ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ผูรับผิดชอบ

หนวย
นับ

2552 2553
 ปงบประมาณ 2552  ปงบประมาณ 2553

     ตัวชี้วัด : องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับการจัดสรรรายได (เงิน
อุดหนุน) เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

แหง 7,851 7,851      ตัวชี้วัด : องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดสรร
เงินอุดหนุน

   2.1.2 โครงการ : แกไขการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค
เทศบาลนครนครราชสีมา

526.02 506.36 1,032.38 595.38                     -   595.38 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ใหบริการน้ําประปาแกประชาชน
     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ปริมาณน้ําจําหนายเพิ่มขึ้น

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ไดรับการบริการน้ําประปาที่มี
คุณภาพและเพียงพอ

   2.1.3 โครงการ : สนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1,709.37 226.79 1,936.16 2,818.31                     -   2,818.31 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
ที่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
สามารถเดินระบบได

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
สามารถเดินระบบได
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 งปม.  นอก งปม.  รวม  งปม.  นอก งปม.  รวม

เปาหมายเชิงนโยบาย/กลยุทธ-วิธีการ
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม

 ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ผูรับผิดชอบ

หนวย
นับ

2552 2553
 ปงบประมาณ 2552  ปงบประมาณ 2553

   2.1.4 โครงการ : สนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย 15 ป

552.67 0.00 552.67 2,294.36                     -   2,294.36 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม
เสียคาใชจาย

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผูปกครองของนักเรียนมีภาระ
คาใชจายดานการศึกษาตาม
รายการที่ไดรับการสนับสนุน
ลดลง

   2.1.5 โครงการ : สราง
หลักประกันดาน รายไดแก
ผูสูงอายุ

9,000.00                     -   9,000.00 25,101.02                     -   25,101.02

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผูสูงอายุไดรับหลักประกันการมี
รายได

   2.1.6 โครงการ : สงเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เชิงรุก

3,000.00                     -   3,000.00 7,920.00                     -   7,920.00

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานไดรับคาตอบแทนในการ
ดําเนินงาน
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ภาคผนวก

ผนวก ก  รายละเอียดโครงการ/
กจิกรรม ตามยุทธศาสตร                     
การบริหารราชการ                              
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ผนวก ข  ผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอม

ผนวก ค  ความสอดคลอง               
การจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ผนวก ง  ขอมลูพื้นฐานของ           
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่



ภาคผนวก ก

รายละเอียด                                  
โครงการ/กจิกรรม                      
ตามยุทธศาสตร                                  
การบริหารราชการ                              
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่



ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. การยกระดับขีด
ความสามารถของ สถ. ใหมี
สมรรถนะสูง

77 2.50 86 0.00 80 0.00 48 0.00 291 2.50          

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการของ
 อปท. ในการพัฒนาประเทศ

52 188.72 61 381.20 58 422.23 44 1,249.60    215 2,241.76   

3. การสรางและใชภาคี
เครือขายในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของ
 อปท.

20 28.18 25 62.96 26 60.66 12 34.36        83 186.16      

รวม 149 219.40 172 444.16 164 482.89 104 1,283.96  589 2,430.42  
 

หมายเหตุ   งบประมาณใชหนวย : ลานบาท 

ป 2552-2555

สรุปจํานวนโครงการ / งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ( พ.ศ. 2552 - 2555 ) ของ สถ.

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

1 โครงการเผยแพรขอมูลการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ
ของกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น

   0.19    0.20     0.20    0.20     0.79 ก.พ.ร.สถ.

2 โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การบรหิารจัดการภาครฐั 
(PMQA)

        -    5.00     5.00    5.00    15.00 ก.พ.ร.สถ.

2) คาคะแนนที่ผาน
เกณฑการประเมินตาม
ํ ั ป ิ ั ิ

4.6 4.7 4.7 4.7 3 โครงการทบทวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกรม
 ิ ป  ิ่

   0.85    1.00     1.00    1.20     4.05 สน.พส.

1. การยกระดับ
ขีดความสามารถ
ของ สถ. ใหมี
สมรรถนะสูง

1) ระบบบรหิาร
ราชการของ สถ. 
เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามหลักการ
บรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี

1) ระดับความสําเรจ็
ของการพัฒนาองคกร
ตามหลักเกณฑคุณภาพ
การบรหิารจัดการภาครฐั

วงเงินงบประมาณ

ระดับ3 ระดับ3

เปาหมาย กลยุทธ

ระดับ3ระดับ3 1) พัฒนาการ
บรหิารจัดการตาม
หลักเกณฑ
คุณภาพการ
บรหิารจัดการ
ภาครฐั

คํารบัรองการปฏิบัติ
ราชการ สถ.

สงเสรมิการปกครองทองถิน

3) ระดับความสําเรจ็ใน
การจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาองคกร

ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 2) ติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ 



1 โครงการติดตามการ
ปฏิบัติงานดานการคลังและ
การวางระบบควบคุมภายใน

   0.60    0.50     0.50    0.80     2.40 นตภ.

2 โครงการติดตามการ
ปฏิบัติงานดานการเงินการ
คลังและการวางระบบ
ควบคุมภายในของหนวยรบั
ตรวจ สถ.

   0.80    0.80     0.80    0.80     3.20 นตภ.

3 ตรวจติดตามการบรหิารงาน
ของผูตรวจราชการ สถ.

   2.00    4.32     4.32    4.50    15.14 สน.ปส.

4 โครงการวางระบบติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัด สถ.

   1.00    1.00     1.00    1.00     4.00 สน.พส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

5 โครงการสงเสรมิกระบวน
ทัศนใหมในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
แกขาราชการ สถ.

   0.90    1.00     1.00    1.00     3.90 สน.พส.

6 การตรวจติดตามการ
บรหิารงานโดยผูบรหิาร สถ.

   2.00    3.00     4.50    4.50    14.00 สล.สถ.

1 โครงการจัดการความรู สถ.    0.51    0.50     0.50    0.67     2.18 กจ.3. นําการจัดการ
2 โครงการจัดทําคูมือการ

บรหิารบุคคลของขาราชการ
 สถ.

   0.35  -     0.43    0.56     1.34 กจ.

3 โครงการจัดพิมพเอกสารคํา
รบัรองการปฏิบัติราชการ
กรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิ่น

   0.17    0.20     0.20    0.20     0.77 ก.พ.ร.สถ.

4 โครงการจัดทําหนังสือคูมือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การคลัง อปท.

   1.30    1.30          -         -     2.60 ตบ.

5 โครงการจัดพิมพและจัดทํา
ซีดีรอม "กฎหมาย ระเบียบ
 หนังสือซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติและขอหารอืเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ งานของ อปท.

   1.90    1.95     1.95    1.95     7.76 สน.กร

ความรูมาใชใน
การพัฒนาองคกร
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

6 โครงการจัดซื้อหนังสือ
กฎหมายทองถิ่น

   0.05    0.05     0.05    0.05     0.20 สน.กร.

7 โครงการจัดพิมพคูมือ
ระเบียบกฏหมายการ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น

   1.50    1.50  -         -     3.00 สน.บค.

8 โครงการพิมพหนังสือ
วิเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.

0.50  0.50 0.50   0.50     2.00 สน.ปศ.

โ  ื่ ื9 โครงการพิมพเครอืงมือ
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อปท.

1.50  3.00 3.00   -          7.50 สน.ปศ.

10 โครงการจัดทําหนังสือขอมูล
โรงเรยีนในสังกัด อปท.

3.00  1.00 1.00   -          5.00 สน.ปศ.

11 โครงการจัดพิมพหนังสือ
คูมือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของ อปท.

0.68  -      -        -          0.68 สน.ปศ.

12 โครงการพิมพระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผน
และงบประมาณทางการ
ศึกษาของ อปท.

3.00  0.50 0.50   -          4.00 สน.ปศ.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

13 โครงการจัดพิมพหนังสือ/
คูมือ เกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจและการถายโอน
ภารกิจฯ

        -    2.00     2.00         -     4.00 สน.พร.

14 โครงการจัดทําสิ่งพิมพและ 
ซีดี รอม พ.ร.บ.เลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรอื
ผูบรหิารทองถิ่น (รวมทั้ง
ระเบียบขอกําหนดที่
เกี่ยวของ)

   1.30    1.50     1.80         -     4.60 สน.พร.

เกยวของ)

15 โครงการจัดทําสิ่งพิมพและ 
ซีดี รอม พ.ร.บ.วาดวยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรอืผูบรหิารทองถิ่น 
(รวมทั้งระเบียบขอกําหนดที่
เกี่ยวของ)

   0.35    0.38     0.40         -     1.13 สน.พร.

16 โครงการจัดทําสิ่งพิมพและ
ซีดีรอมขอมูลพื้นฐานของ 
อปท.

 - 5.50  -    5.50    11.00 สน.พร.

17 โครงการจัดซื้อหนังสือ
สําหรบัใหบรกิารในหองสมุด
 สถ.

   0.15    0.20     0.20    0.25     0.80 สน.พส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

18 โครงการจัดพิมพคูมือการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน
 พ.ศ. 2544

   0.03  -     0.03         -     0.06 สน.พส.

19 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําป

   1.00    1.40     1.40    1.50     5.30 สน.พส.

20 โครงการจัดพิมพหนังสือ    0 28   -   -    0 35     0 63 สน พส20 โครงการจดพมพหนงสอ
ยุทธศาสตร สถ.

   0.28   -   -    0.35     0.63 สน.พส.

2. บุคลากร สถ. 
มีความเปนมือ
อาชีพและมี
คุณธรรม 
จรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน

1) ระดับความสําเรจ็
ของการวางแผนกลยุทธ
ดานบุคลากร และ
ดําเนินการตามแผน 
(HR Scorecard)

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 1) พัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
 สถ. ใหมีขีด
ความสามารถ
สนองตอบตอ
ยุทธศาสตร สถ.

1 โครงการศึกษาวิเคราะหเพื่อ
กําหนดกลุมงาน (Job 
Family) และสมรรถนะ
ประจํา ตําแหนงฯ

   2.00    3.00     3.00    3.20    11.20 กจ.

2) รอยละของบุคลากร 
สถ. ที่ไดรบัการพัฒนา
ตรงตามความตองการ
ฝกอบรม (Trainning 
Needs)

50 55 60 60 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การเกี่ยวกับการเงินและการ
บัญชีในระบบ GFMIS 
สําหรบั เจาหนาที่ภูมิภาค

   1.14    1.14     1.14         -     3.42 กค.

3) ระดับความสําเรจ็
ของการวางระบบการ

ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการที่มีศักยภาพสูง

   2.16    4.00     4.00    4.90    15.06 กจ
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

4 โครงการพัฒนาผูบรหิาร
หนวยงานในสังกัด สถ.

 16.00  16.00    16.00  21.00    69.00 กจ

และการยกยองชมเชย 
(Individual Scorecard)

5 โครงการพัฒนาระบบ
บรหิารทรพัยากรบุคคล 
(HR Scorecard)  สถ.

   1.00    0.80     0.80    1.30     3.90 กจ.

6 โครงการพัฒนาขาราชการ 
ตามหลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกลา หลักสูตร
นายอําเภอ  หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสง

   3.15    7.00     7.00    8.70    25.85 กจ.

ปกครองระดบสูง

7 โครงการพัฒนาและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการบรรจุใหมและรบั
โอน

   0.72    0.80     0.80    1.00     3.32 กจ.

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบรหิารงานบุคคลของ
สํานักงานสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด

   0.73    0.80     0.80    0.97     3.30 กจ.

9 โครงการนิเทศงานการ
บรหิารงานบุคคลของ
สํานักงานสงเสรมิการ
ทองถิ่นจังหวัด/อําเภอ

   0.69    0.80     0.80    1.00     3.29 กจ.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบรหิารงานบุคคลของ
สํานักงานสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด

   0.73    0.80     0.80     2.33 กจ.

11 โครงการสงขาราชการศึกษา
อบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน/หนวยงานภายนอก

   0.50    0.50     0.50    0.50     2.00 กจ.

12 โครงการสัมมนาเชิง    0.63    0.63     0.63    0.63     2.53 ตบ.
ปฏิบัติการเจาหนาที่กลุม
การเงิน การบัญชีและการ
ตรวจสอบ

13 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพทองถิ่น อําเภอ
 เกี่ยวกับการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและมี 
มาตรฐาน ตามระเบียบ คตง.

   0.81    0.90     0.90    0.90     3.51 ตบ

14 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการผูตรวจสอบ
ภายในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

   0.63    0.71     0.71         -     2.05 ตบ.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

15 โครงการพัฒนาเจาหนาที่ 
สถ.เกี่ยวกับการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน

   0.20    0.20     0.20         -     0.60 นตภ.

16 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่กลุมงาน
การเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบ

   0.30    0.40     0.40         -     1.10 นตภ.

17 โครงการพัฒนาเจาหนาที่
ใ

   0.18    0.20     0.20    0.20     0.78 นตภ.
ตรวจสอบภายใน

18 โครงการอบรมความรู
กฎหมาย ระเบียบที่
ปรบัปรงุและยกรางใหม
สําหรบับุคลากร สถ.

   2.12    2.12     2.12    2.12     8.46 สน.กร.

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย
ระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข

   1.09    1.64     1.64    1.64     6.00 สน.กร.

20 โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักกฎหมายและ
ระเบียบทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ป ิ ั ิ

   0.20    0.25     0.25    0.25     0.95 สน.กร.

21 โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพหัวหนากลุม
งานมาตรฐานการ
บรหิารงานบุคคล

   0.90    4.00     3.00    2.00     9.90 สน.บค.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

22 โครงการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดสํานักงานทองถิ่น
จังหวัด/อําเภอ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.

   3.32  -  -         -     3.32 สน.พร.

23 โครงการอบรมเจาหนาที่ผู
ควบคุมการใชงานในระบบ
สารสนเทศของ สถ.เกี่ยวกับ
การบันทึกขอมูล การ
เลือกตั้งทองถิ่นระดับจังหวัด

   0.19  -  -         -     0.19 สน.พร.

24 โครงการสัมมนาการ
ดําเนินการตามระเบียบ มท.
วาดวยคณะกรรมการชุมชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

   1.50    1.50     1.50    1.50     6.00 สน.พร.

25 โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรบั
ขาราชการ สถ.

        -    0.58     0.58         -     1.17 สน.พส.

26 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณวิเคราะหระดับ
ความสําเรจ็และประเมินผล

   1.80    2.00     2.00    2.00     7.80 สน.พส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

27 โครงการเพิ่มสมรรถนะ
ผูบรหิารในการขับเคลื่อน
และประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น

 10.80  16.00    16.00         -    42.80 สน.พส.

28 โครงการเสรมิสรางขีด
ความสามารถของสํานักงาน
ทองถิ่นอําเภอ/จังหวัดใน
การแกไขปญหาสังคมและ
ความยากจนตามปรชัญา
เศรษฐกิจ พอเพียง

   4.50    8.00     8.00         -    20.50 สน.สส.

เศรษฐกจ พอเพยง

29 โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
ผูปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป

 -    3.17  -         -     3.17 สพบ.

30 โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
ผูปฏิบัติงานกลุมมาตรฐาน
การบรหิารงานบุคคล

 -    3.17  -         -     3.17 สพบ.

31 โครงการอบรมหลักสูตร
ผูปฏิบัติงานกลุมงาน
สงเสรมิและพัฒนาทองถิ่น

 -    3.17  -     3.17 สพบ.

32 โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ผูปฏิบัติงานกลุมงาน
กฎหมายระเบียบและเรือ่ง
รองทุกข

 -    3.17  -     3.17 สพบ.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

33 โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ผูปฏิบัติงานกลุมงาน
การเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบ

 -    3.17  -         -     3.17 สพบ.

34 โครงการหลักสูตรเจาหนาที่
ชวยปฏิบัติงานทองถิ่นอําเภอ

   7.20  13.43    13.43         -    34.06 สพบ.

35 โครงการสัมมนาการ
ปฏิบัติงานทองถิ่นอําเภอ

   0.89    0.89     0.89    0.89     3.56 สพบ.
ฏ

36 โครงการสัมมนาการ
ปฏิบัติงานหัวหนากลุมงาน
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 
และหัวหนาฝายบรหิารทั่วไป

   0.90    1.22     1.22         -     3.34 สพบ.

37 โครงการเพิ่มพูนทักษะของ
ขาราชการและผูปฏิบัติงาน
ของ สถ.

   0.87    0.87     0.87         -     2.61 สล.สถ.

2) เสรมิสราง
คุณธรรมจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สถ.

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจรยิธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

   0.13    0.20     0.20         -     0.53 กจ.

2 โครงการจัดทําคูมือ
ดําเนินการและแนวทางการ
ลงโทษทางวินัย

  -    0.05     0.05    0.05     0.15 กจ.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบุคลากร 
(ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง) อปท.

 -  10.00     5.00  -    15.00 ศส.

2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการจัดการ
และวางแผนงานของ สถ.
(ERP)

        -  10.00     5.00         -    15.00 ศส.

3 โครงการพัฒนาระบบ
 ั 

        -         -     8.00         -     8.00 ศส.

3. สถ.มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อ
ตอการปฏิบัติงาน

ระดับความสําเรจ็ของ
การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช
ประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ 
สถ. สําหรบัใช
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ฐานขอมูลและคลังขอมูล  
สถ. ระยะที่ 3

4 โครงการพัฒนาระบบรกัษา
ความปลอดภัย และบันทึก
การใชงาน (log) เครอืขาย
คอมพิวเตอรสํานักงาน
สงเสรมิการปกครองทองถิ่น
จังหวัด

        -  12.30          -         -    12.30 ศส.

5 โครงการบํารงุรกัษาระบบ
เครอืขายภายใน สถ. ป 
2551 พรอมระบบ 
AntiVirus และใหบรกิาร
ศูนยสํารองขอมูล

   8.70  10.00    11.00         -    29.70 ศส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

6 โครงการปรบัปรงุระบบ
โครงสรางพื้นฐานและระบบ
รกัษาความปลอดภัย สถ.

   4.90    8.00    10.00         -    22.90 ศส.

7 โครงการบํารงุรกัษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานขอมูล สถ.

   4.50    5.00     7.00         -    16.50 ศส.

8 โครงการพัฒนาและขยาย 3.33          -     3.50         -     6.83 ศส.
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรบั
สํานักงานสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด

9 โครงการจางที่ปรกึษาเพื่อ
วิเคราะหและจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สถ. ป 
2552-2554

   2.85         -          -         -     2.85 ศส.

10 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บรหิารงาน สถ.ตามภารกิจที่
ไดรบัการถายโอนฯ

        -    5.00     5.00         -    10.00 ศส.

11 โครงการพัฒนาระบบบูรณา
การฐานขอมูลสารสนเทศ สถ.

        -  10.00     5.00         -    15.00 ศส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

12 โครงการปรบัปรงุระบบ
สํารองขอมูลความเรว็สูงของ
ระบบคอมพิวเตอร สถ.ใน
สวนศูนยสํารองขอมูล I DC

        -    8.00          -         -     8.00 ศส.

13 โครงการพัฒนาและจัดทํา 
Electronic Form สําหรบั
การติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานดานตางๆ
ตามยุทธศาสตรของ สถ. 

        -    4.50     4.50         -     9.00 ศส.

จากสํานักงานสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด/
อําเภอ เขาสูระบบเครอืขาย

14 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บรหิารงาน กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น ระยะที่ 3 
(สวนเพิ่มเติม)

        -    2.00     4.50         -     6.50 ศส.

15 โครงการศูนยขอมูลทองถิ่น 
(Local administration 
Informationcenter)

        -         -     119.85         -     119.85 ศส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

16 โครงการพัฒนาระบบ 
Electronic Mail ขนาดใหญ
 สําหรบั สถ. ตามกฏ
กระทรวง ICT

        -  10.00          -         -    10.00 ศส.

17 โครงการบํารงุรกัษาอุปกรณ
บัญชี คอมพิวเตอรเดิมของ
โครงการระบบ บัญชี 
คอมพิวเตอรของ อปท.

        -    7.40     7.40         -    14.80 ศส.

18 โครงการจางพัฒนา
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร

 -    5.00     5.00    5.00    15.00 สน.คท

19 โครงการพัฒนาสวนตอ
ขยายของระบบบัญชี
คอมพิวเตอรและการ
บํารงุรกัษาระบบ เพื่อให
ครอบคลุมภารกิจของ อปท.

 20.00  32.30    36.30  37.20  125.80 สน.คท

20 โครงการประมวลผลขอมูล
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นดวยระบบ
คอมพิวเตอร

   0.48    0.50     0.50         -     1.48 สน.คท.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม 52    53    54      55    52-55 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณเปาหมาย กลยุทธ

21 โครงการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพและบํารงุรกัษา
ระบบการบันทึกบัญชีและ
จัดทํารายงานการเงินดวย
ระบบคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 20.00  26.00    26.00         -    72.00 สน.คท.

22 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศการ
ื ั้  ิ่

   4.00    4.00     4.00    4.00    16.00 สน.พร.

เลือกตังทองถิน

23 โครงการจัดทําระบบ  
สารสนเทศการบรหิารจัดการ
เพื่อการวางแผนติดตาม
และประเมินผลการใชจาย
งบประมาณของ  อปท.

 34.80  35.00    27.00         -    96.80 สน.พส.

24 โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ 
อปท.

        -    7.30   -         -     7.30 สน.สส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

50.00 55.00 60.00 60.00 1 โครงการจัดทําหนังสือคูมือ
การตรวจสอบภายใน อปท.

        -        1.35        -          -           1.35 ตบ

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

     1.50      1.50      1.50      1.50         6.00 สน.กร.

2) รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจใน
การจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท.

72.50 75.00 77.50 77.50 3 โครงการประชุมชี้แจงการ
จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ
 อปท.

     0.80      0.80      0.80      0.80         3.20 สน.พร.

ระดับ3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 4  โครงการพัฒนากระบวน
ทัศนเพื่อการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น

        -        0.25      0.80        -           1.05 สน.พส.

5  โครงการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของ อปท. (Core Team)

   22.60     24.00    26.00    28.00     100.60 สน.มท

6 โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของ อปท.

     1.35      2.00      2.56      3.00         8.91 สน.มท.

7 โครงการพัฒนาระบบการ
สงมอบบริการประชาชนของ
 อปท.

     0.95      1.50      3.00      5.00       10.45 สน.มท.

3) ระดับความสําเร็จ
ของการศึกษาและ
จัดทํามาตรฐานกลาง
กํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

1) รอยละของ อปท.ที่
ผานเกณฑการประเมิน
การบริหารงานตาม
หลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหารจัดการ
ของ อปท. ใน
การพัฒนา
ประเทศ

กลยุทธ

1) สงเสริมการ
บริหารจัดการของ 
อปท.ตาม
หลักเกณฑการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

1) อปท. มีการ
บริหารจัดการที่ดี
และใหบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพแก
ประชาชน
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

8 โครงการคัดเลือก อปท. ที่มี
การจัดบริการสาธารณะที่ดี

          -     10.00    10.00          -       20.00 สน.มท

9 โครงการคัดเลือก อปท. ที่มี
การบริหารจัดการที่ดี

     5.00      6.00      6.00      6.00       23.00 สน.มท.

10 โครงการจัดทํามาตรฐาน
กลางกํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

     1.50      2.50      3.50      4.50       12.00 สน.มท.

1 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัด อปท.

        -       10.00    10.00    10.00       30.00 สน.ปศ.

2 โครงการจัดงานมหกรรม
การศึกษาทองถิ่น

        -       50.00    50.00        -       100.00 สน.ปศ.

3 โครงการจัดงานชุมนุม
ลูกเสือและเนตรนารีสังกัด 
อปท.

     5.74         -        5.74        -         11.48 สน.ปศ.

4 โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหเปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิต

        -        5.00      5.00        -         10.00 สน.ปศ.

5  โครงการปองกันและเฝา
ระวังการแพรระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษาสังกัด
 อปท.

        -        8.29      8.29        -         16.58 สน.ปศ.

2) พัฒนาศักยภาพ
ของ อปท. ให
สามารถตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

6 โครงการสงเสริม อปท. ใน
การดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
(การปลูกหญาแฝก)

     0.90      1.00      1.00      1.50         4.40 สน.พส.

7 โครงการพัฒนารูปแบบ
บริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมเชิงบูรณา
การโดยชุมชนสําหรับ
ผูสูงอายุ

     5.00     10.00    10.00        -         25.00 สน.สส.

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของ อปท.ในการพัฒนา
ระบบการบมเพาะวิสาหกิจ
ชุมชน

     3.60      7.00      7.00      7.00       24.60 สน.สส.

9 โครงการเพิ่มศักยภาพของ 
อปท.ในการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนจากกาซ
ธรรมชาติและผลิตผล
ทางการเกษตร

     2.70      6.00      6.00      6.00       20.70 สน.สส.

3) ศึกษา วิจัย และ
ติดตามประเมินผล
เพื่อพัฒนา อปท.

1 โครงการติดตามประเมิน
จังหวัดตนแบบที่ อปท. มี
ระบบการควบคุมภายในได
มาตรฐานตามระเบียบ คตง.

        -        0.90      0.90      0.90         2.70 ตบ.

2 โครงการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ ประจําป
งบประมาณ 2553-2554

        -        1.35      1.35      1.35         4.05 ตบ.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

3 โครงการตรวจนิเทศการ
คลังและระบบการควบคุม
ภายในของ อปท.

     2.00      2.10      2.10         6.20 ตบ.

4 โครงการศึกษาวิเคราะหและ
เสนอแนะการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบใหสอดคลองกับ
กรอบแผนพัฒนากฎหมาย

 -      2.00      2.00      2.00         6.00 สน.กร

5 โครงการศึกษาและแกไข/
รางกฏหมายเพื่อรองรับ
กฏหมายรายไดของ อปท.

        -        2.00      5.00        -           7.00 สน.คท.

6 โครงการนิเทศการ
บริหารงานบุคคลทาง
การศึกษาของ อปท.

        -        2.00      3.00      3.00         8.00 สน.บค.

7 โครงการตรวจนิเทศติดตาม
ผลการจัดการศึกษาของ 
อปท.

     3.00      3.00      3.00         9.00 สน.ปศ.

8 ตรวจติดตามประเมินผล
การถายโอนภารกิจใหแก 
อปท.

     0.80      0.80      0.80      0.80         3.20 สน.พร

9 โครงการตรวจนิเทศการ
จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของ อปท.

     0.80      0.80      0.80      0.80         3.20 สน.พร.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

10  ศึกษา วิจัย ติดตาม
ประเมินผลการกระจาย
อํานาจและการถายโอน
ภารกิจฯ

     3.50      3.50        -        3.50       10.50 สน.พร.

11 โครงการศึกษารูปแบบ 
โครงสรางของ อปท.

     5.00      5.00      5.00      5.00       20.00 สน.พร.

12 โครงการประเมินผลการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

        -        1.00      0.50        -           1.50 สน.พส.

13 โครงการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงานของ อปท.

   26.17     29.10    29.10       84.36 สน.พส.

14 โครงการตรวจติดตามการ
ใชประโยชนเพื่อการพัฒนา
มาตรฐานการบริหาร/การ
บริการสาธารณะของ อปท.

     0.40      0.40      0.40      0.40         1.60 สน.มท.

15 โครงการนํารองยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ของ อปท.

     1.50      2.00      2.00      2.00         7.50 สน.มท.

16 โครงการตรวจนิเทศภารกิจ
ที่ไดรับการถายโอนดาน
สาธารณสุขของ อปท.

     0.50      1.10      1.10         2.70 สน.สส.

17 โครงการตรวจนิเทศภารกิจ
ที่ไดรับการถายโอนดาน
สวัสดิการสังคม

     0.50      0.55      0.55      0.60         2.20 สน.สส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

18 โครงการตรวจติดตามผล
การดําเนินการโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของ อปท.

     0.50      0.53      0.53      0.50         2.06 สน.สส.

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
การจัดเก็บรายไดใน
สวนที่ อปท.จัดเก็บเอง

4 4.5 5 5 1 โครงการตรวจสอบดาน
การเงินการคลังและการ
ควบคุมภายใน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

     2.00      2.10      2.10      2.10         8.30 ตบ

2 ติดตามผลการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 -      1.00      1.00      1.00         3.00 สน.คท

3 โครงการคัดเลือกอปท.ที่มี
ความพยายามในการจัดเก็บ
ภาษี

     3.00      3.00      3.00      3.00       12.00 สน.คท.

4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ
รายไดของ อปท.

        -        1.00        -        1.00         2.00 สน.คท.

5 โครงการตรวจติดตามการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศ
 การบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนติดตามและ
ประเมินผลการใชจาย
งบประมาณของ อปท.

     1.00      2.00      2.00      2.00         7.00 สน.พส.

2) อปท. มีขีด
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 
การเงิน การคลัง
ใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน
การคลังของ อปท.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

3) บุคลากรของ 
อปท. มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

รอยละของบุคลากรของ
 อปท. ที่ไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน

55.00 60.00 65.00 65.00 1  โครงการอบรมความรู
กฎหมาย  ระเบียบที่
ปรับปรุง และยกรางใหม
สําหรับบุคลากร ของ อปท.

     1.80      6.38      6.38        -         14.56 สน.กร.

2 โครงการประชุมชี้แจง
หลักเกณฑการบริหารงาน
บุคคลทางการศึกษาทองถิ่น

   10.00     10.00    10.00    12.00       42.00 สน.บค

3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู
ปฏิบัติหนาที่ประเมินวิทย
ฐานะครู

 -     20.00    25.00    30.00       75.00 สน.บค.

4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแนว
ทางการดําเนินงานตาม
หลักเกณฑการบริหารงาน
บุคคลทางการศึกษาทองถิ่น

 -     20.00    25.00    20.00       65.00 สน.บค.

5 โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล

     2.68      2.00      2.00         6.68 สน.บค.

พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ อปท.
ใหสามารถสงมอบ
บริการสาธารณะได
อยางมีประสิทธิภาพ
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

6 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงขาราชการทองถิ่น

     1.83      2.30   -         4.13 สน.บค.

7 โครงการอบรมผูรับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคลทาง
การศึกษาทองถิ่นระดับ
จังหวัด

     0.40      0.55   -         0.95 สน.บค.

8 โครงการอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญและชํานาญ
การพิเศษ

   12.00     20.00    25.00    30.00       87.00 สน.บค.

9 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานครูเทศบาลบรรจุ
ใหม

     1.00     12.00    13.00    14.00       40.00 สน.บค.

10 โครงการอบรมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคลทางการศึกษาทองถิ่น
 และการจัดทําบัญชีถือจาย
เงินเดือนของขาราชการ/
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

     6.00      7.00      8.00    10.00       31.00 สน.บค.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

11 โครงการประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงานสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ถายโอนมา
สังกัด อปท.

   10.00     10.00    10.00    10.00       40.00 สน.บค.

12 โครงการสัมมนาผูบริหาร
สถานศึกษาดานการ
บริหารงานบุคคลทาง
การศึกษา

     5.00      8.00    12.00    15.00       40.00 สน.บค.

13 โครงการสัมมนาผูบริหาร
การศึกษาของ อปท.

     9.00      8.00      9.00    10.00       36.00 สน.บค.

14 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการ
ดํารงวิทยฐานะของ
พนักงาน/ขาราชการครู
สังกัด อปท.

   10.00   -    -       10.00 สน.บค.

15  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรูจากระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง

        -       30.67    43.55        -         74.22 สน.ปศ.

16 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่
ผูควบคุมการใชงานใน
ระบบสารสนเทศการ
เลือกตั้งทองถิ่นระดับจังหวัด

     0.38      0.38      0.38      0.38         1.52 สน.พร
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพระดับ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม         52         53        54        55  52-55 (สํานัก/กอง)

เปาหมาย วงเงินงบประมาณ
กลยุทธ

17 โครงการสัมมนาเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุมชน
ของ อปท.

     1.50      1.50      1.50      1.50         6.00 สน.พร.

18  โครงการเสริมสราง
ศักยภาพการบริหารจัดการ
ดานสาธารณสุข

     1.80      4.50      4.50      3.00       13.80 สน.สส.

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของ อปท.ในการจัดบริการ
ดูแลผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสฯ โดยชุมชน

   10.00      0.50      0.50        -         11.00 สน.สส.

20 โครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนางานดานสวัสดิการ
สังคมสงเคราะหและ
คุณภาพชีวิต

     1.35      3.00      3.00        -           7.35 สน.สส.

45



ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม      52      53      54      55  52-55 (สํานัก/

80 85 90 90 1 โครงการรณรงค เพื่อกระตุน
ในภาคประชาชน / อปท.
แจงเบาะแสเฝาระวังทุจริต
และประพฤติมิชอบ

   0.16    0.21    0.21    0.26    0.84 กจ.

2  โครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน/ อปท. ในการแจง
เบาะแสเฝาระวังทุจริต ฯ

   0.15    0.15    0.15    0.20    0.65 กจ.

2) รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเครือขาย 
(จากจํานวนที่สํารวจ
ในปปจจุบัน)

 - 10 20 20 3 โครงการศูนยบริการขอมูล
รวม อปท. (One Stop 
Service Information for 
Localadmin)

   4.37    6.00    6.00        -  16.37 ศส.

4 โครงการประชุมสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
กลาง ฯ และระดับจังหวัด

   1.14    3.00    2.00    2.00    8.14 สน.บค.

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการบริหารการถาย
โอนฯ ระดับจังหวัด

   1.20    1.20    1.20    1.20    4.80 สน.พร.

7  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจาหนาที่ระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบการถายโอนฯ

   1.50    1.50    1.50    1.50    6.00 สน.พร.

3. การสรางและ
ใชภาคีเครือขาย
ในการพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ของ อปท.

1) สถ. สามารถ
ใชภาคีเครือขาย
ใหเขารวมเปน
หุนสวนการ
พัฒนา อปท.

 วงเงินงบประมาณเปาหมาย

1) สรางกลไกให
ภาคีเครือขายการ
พัฒนาเขามามีสวน
รวมในการ
บริหารงานและ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ 
อปท.

กลยุทธ

1) รอยละของ อปท.ที่
มีประชาชนเขารวมการ
บริหารจัดการกับ อปท.

46



ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม      52      53      54      55  52-55 (สํานัก/

 วงเงินงบประมาณเปาหมาย
กลยุทธ

8 จัดพิมพหนังสือคูมือ
ประชาชนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

   3.00    3.00    3.00    3.00  12.00 สน.พร.

9 ประชาสัมพันธวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและแนวทาง
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

       -  20.00  20.00  20.00  60.00 สน.พร.

10  โครงการเสริมสรางกลไก
การลดจํานวนผูเสพยาใน
ระบบชุมชนบําบัด

   4.00    4.00    4.00        -  12.00 สน.พส.

11 โครงการเสริมสราง กลไก
การเฝาระวังการแพรระบาด
ของยาเสพติดในโรงเรียน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน

   4.00    4.00    4.00    4.00  16.00 สน.พส.

12 โครงการจัดทําฐานขอมูล
ภาคีเครือขายฯ

   0.50    1.50    0.20    0.20    2.40 สน.สส

14 โครงการอาสาสมคัรเพื่อ
การพัฒนาภาคีเครือขายฯ

       -    0.50    0.50    0.50    1.50 สน.สส.

15  โครงการบานทองถิ่นไทย    3.60    8.00    8.00        -  19.60 สน.สส.

16  จัดตั้ง "ศูนยประสานองคกร
เครือขายการพัฒนาทองถิ่น

       -    2.00    0.50        -    2.50 สน.สส.
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม      52      53      54      55  52-55 (สํานัก/

 วงเงินงบประมาณเปาหมาย
กลยุทธ

1  โครงการอบรมวิทยากรเพื่อ
สรางเครือขายการพัฒนา
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

       -    1.50    1.50    1.50    4.50 สน.พร.

2 โครงการเสริมสรางความ
เขาใจของการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายฯ

       -    1.00    1.00        -    2.00 สน.สส.

3 โครงการปรับกระบวนทัศน
ผูบริหาร อปท. ดานการมี
สวนรวมของภาคีเครือขายฯ

       -    2.00    2.00        -    4.00 สน.สส.

4 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรางความ
เขาใจใหกับบุคลากรสถ.
เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม

       -    0.20    0.20        -    0.40 สน.สส.

รอยละของ อปท.ที่
ไดรับการประเมนิความ
เชื่อมั่นของประชาชน
อยูในระดับดี

50 55 60 60 เผยแพร
ประชาสัมพันธเชิง
รุกถึงผลงานที่โดด
เดน ของ อปท.

1 โครงการเผยแพรบทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับ อปท.

   0.50    0.50    0.50        -    1.50 สน.พส.

2  โครงการจัดพิมพจุลสาร
รวมผลงานของ อปท.

   0.57    0.70    0.70        -    1.97 สน.พส.

2) เสริมสรางขีด
ความสามารถของ
บุคลากร สถ. และ 
อปท. ในการสราง
และใชภาคีเครือขาย

2) ประชาชน
และหนวยงาน
ภายนอกเชื่อมั่น
ในศักยภาพการ
พัฒนาทองถิ่น
โดย อปท. ยิ่งขึ้น
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ประเด็น เปาประสงค โครงการ เจาภาพ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 52 53 54 55 52-55 ผลผลิต/กิจกรรม      52      53      54      55  52-55 (สํานัก/

 วงเงินงบประมาณเปาหมาย
กลยุทธ

3 โครงการสํารวจอปท. ที่มี
นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการขยะที่ดีเยี่ยม(Best 
practice) เพื่อเผยแพรและ
พัฒนาตอยอดขยายผลไปยัง
 อปท. ตางๆ

   1.00    1.00    1.00        -    3.00 สน.พส.

4 โครงการสํารวจ อปท.ที่มี
นวัตกรรมในการพัฒนา
ระบบการบมเพาะวิสาหกิจ
ชุมชนฯ

   1.00    1.00    1.00        -    3.00 สน.สส.

5 โครงการสํารวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนตอ อปท.

   1.50  -    1.50        -    3.00 สน.สส.
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ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
และขีดสมรรถนะของ                            
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  
( SWOT )
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะของ     
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (SWOT Analysis) จํานวน 2 ครั้ง โดย รศ.ดร.ดํารงค  วัฒนา และคณะ แหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูนําการวิเคราะหฯ 
  คร้ังที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 ณ โรงแรมรามาการเดนท กรุงเทพฯ ประกอบไปดวย 
ผูบริหารในสังกัด สถ. ทองถ่ินจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 155 คน 
  คร้ังที่สอง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมจุลดิส รีสอรทแอนดสปา จ.นครราชสีมา 
ประกอบไปดวย ขาราชการผูปฏิบัติท่ีปฏิบัติหนาที่สวนกลางและผูแทนสํานักงานทองถ่ินจังหวัดและสํานักงาน
ทองถ่ินอําเภอ  จํานวน 83 คน   
  ตอมาภายหลังไดมีการทบทวนการวิเคราะหศักยภาพของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินอีก
คร้ังเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 โดยคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ซ่ึงเปนการนําผลที่ไดรับการ
วิเคราะหไวแลวมาพิจารณาใหตรงกับสภาพปจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 
ที่ การวิเคราะหศักยภาพกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ (SWOT Analysis) 
1 จุดแข็ง (Strengths) 

 1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีภารกิจชัดเจนในดานการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในดานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  และการบริหารจัดการ  เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน  และมีหนวยงานปฏิบัติราชการ
ประจําจังหวัดทั่วประเทศ 
3. มีผูบริหารท่ีเอาใจใสเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดและบุคลากรรวมรับผิดชอบงานตาม
ภารกิจหนาที่จนไดรบัผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการคอนขางดี 
4. มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ร.บ. ตางๆที่เก่ียวของกับการ
บริหารงานทองถ่ิน  เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถ่ินให
คลองตัวยิ่งขึ้น 
5. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีบุคลากรปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

2 จุดออน (Weaknesses) 
1. ปริมาณบุคลากรของกรมฯ ยังไมสมดุลกับปริมาณงาน 
2. กรมสงเสริมฯ มีขนาดเล็กเกินไป (เมื่อเทียบกับตางประเทศ) ทําใหมีพลังนอยในการขับเคล่ือน
ภารกิจการสงเสริมทองถ่ินที่มีความสําคัญระดับชาติ 
3. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีไมเพียงพอตอ
ปริมาณงานที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน   
4. ไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนอัตรากําลัง  เชน  การจัดสรรกําลังคนใหตรงกับประเภทงานกอใหเกิด
การกระจุกตัวของบุคลากรเปนผลใหคุณภาพงานนอยลง 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

ที่ การวิเคราะหศักยภาพกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ (SWOT Analysis) 
3 โอกาส (Opportunities) 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เนนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติซ่ึงตองกระจายไปยังทุกทองถ่ิน เปนโอกาสใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการพัฒนาทุกๆ สาขาในพื้นท่ี 
2. นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสถานะทางการคลังที่เขมแข็งม่ันคง  
มีอิสระดานการเงิน  การคลัง  และปองกันการทุจริตใหทองถ่ินไทยใสสะอาด รวมทั้งมีนโยบายการ
กระจายอํานาจทําใหบทบาท  ภารกิจ  หนาท่ีของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินชัดเจนมากขึ้น 
3. นโยบายการปฏิรูประบบราชการ  และการบริหารจัดการที่ดี  ทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
มีบทบาทมากขึ้นในดานการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  ระเบียบกฎหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good  Governance)     
4. กฎหมายกําหนดใหทองถ่ินมีสวนแบงรายไดเงินอุดหนุนจากงบประมาณรัฐบาล รอยละ 35 เปนโอกาส
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สามารถสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
5. ผูบริหารและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการศึกษาที่สูงขึ้น เนื่องจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินมีนโยบายในการสงเสริมใหบุคลากรทองถ่ินทั้งฝายการเมือง และขาราชการเขาศึกษา
อบรมทั้งในระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา 

4 อุปสรรค (Threats) 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนยังไมเขาใจหลักความเปนอิสระภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฯ อยางแทจริง  จึงเกิดขอเรียกรองที่เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะตอบสนองได   
2. ประชาชนยังขาดความตระหนักในหนาที่พลเมือง  โดยเฉพาะเร่ืองการเลือกต้ังระดับตางๆ  จึงทําใหได
ผูบริหารทองถ่ินบางสวนที่ยังไมสามารถทํางานตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
3. ขาดการประสานงาน และการบูรณาการระหวางหนวยงานดานนโยบายกระจายอํานาจกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ไมมีการปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรมแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงทําใหมีการถายทอด
พฤติกรรม/แบบอยางที่ไมดีสืบตอกันมา  
5. สภาพเศรษฐกิจโลกตกต่ํามีผลกระทบถึงประเทศไทย รายไดของรัฐบาลนอยลง ทําใหจํานวนงบประมาณ
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลดลงเชนกัน 
6. ในชวงปท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลบอยคร้ังทําใหขาดความแนนอนในการดําเนินการนโยบาย
ระยะยาว 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

  จากสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
(SWOT Analysis)  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากรมสงเสริม             
การปกครองทองถิ่น โดยไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ รวมถึง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนใหแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน บรรลุผลตามวิสัยทัศน
ที่วางไว  

 



ภาคผนวก  ค 

ความสอดคลองการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปกับ
ประเด็นยทุธศาสตร                             
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
และแนวทางการบริหารราชการ
แผนดิน
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วิสัยทัศน 
“เปนองคที่มีสมรรถนะสูง
ในการสงเสริม อปท. ให
เปนกลไกในการพัฒนา
ประเทศไดอยางยั่งยืน”

 
  
  

 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ
1. การยกระดับขีด
ความสามารถของ 
สถ.ใหมสีมรรถนะสูง 

1) ระบบบริหารราชการของ สถ. 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกร
ตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
2) คาคะแนนที่ผานเกณฑการประเมินตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ สถ. 
3) ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาองคกร 

1) พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 
2) ติดตามประเมินผลการ
ดําเนนิงานของ สถ. อยางเปนระบบ 
3) นําการจดัการความรูมาใชใน
การพัฒนาองคกร 

พันธกิจ 1. พัฒนา สถ. ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร      
ระดับชาติ ระดับจังหวดั และตอบสนองความตองการของประชาชนภายใต 
กระบวนการม ี   สวนรวมจากภาคีเครือขาย 
3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท.ใหทํางาน     
อยางมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังของ อปท. ใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
พึ่งตนเองได 
5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหสามารถสงมอบบริการ 
สาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ
2) บุคลากร สถ. มีความเปนมือ
อาชีพและมีคณุธรรมจริยธรรม
ในการปฏบิัตงิาน 

1) ระดับความสําเร็จของการวางแผนกล
ยุทธดานบคุลากร และดําเนนิการตามแผน 
(HR Scorecard) 
2) รอยละของบุคลากร สถ. ที่ไดรับการ
พัฒนาตรงตามความตองการฝกอบรม 
(Trainning Needs) 
3) ระดับความสําเร็จของการวางระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
การยกยองชมเชย (Individual Scorecard) 

1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สถ. 
ใหมีขีดความสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตร สถ. 
 
 
2) เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร สถ. 

3) สถ. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง 

ระดับความสําเร็จของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชประโยชนในการปฏิบตัิงาน 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สถ. สําหรับใชสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ สถ.  

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ
ของ อปท. ใน    
การพัฒนาประเทศ 

1) อปท. มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีการใหบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพแกประชาชน 

1) รอยละของ อปท.ที่ผานเกณฑ         
การประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
2) รอยละของประชาชนที่พึงพอใจใน    
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
 
 
 

1) สงเสริมการบริหารจัดการของ 
อปท. ตามหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี 
2) พัฒนาศักยภาพของ อปท. ให
สามารถสนองตอบยุทธศาสตร  
การพัฒนาประเทศ 
3) ศึกษา วิจยั และตดิตาม
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ
3) ระดับความสําเร็จของการศึกษาและ
จัดทํามาตรฐานกลางกํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. 

ประเมินผลเพือ่พัฒนา อปท. 

2) อปท. มีขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการงบประมาณ 
การเงิน การคลังใหสามารถ
พึ่งพาตนเองได 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายไดใน
สวนที่ อปท.จดัเก็บเอง 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลงั ของ 
อปท. 

3) บุคลากรของ อปท. มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

รอยละของบุคลากรของ อปท. ที่ไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

พัฒนาสมรรถนะบคุลากรของ 
อปท. ใหสามารถสงมอบบรกิาร
สาธารณะไดอยางมีประสิทธภิาพ 

3. การสรางและใช
เครือขายในการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ อปท. 

1) สถ. สามารถใชภาคีเครือขาย
ใหเขารวมเปนหุนสวนการพัฒนา 
อปท. 

1) รอยละของ อปท.ที่มีประชาชนเขารวม
การบริหารจัดการกับ อปท. 
2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเครือขาย 
(จากจํานวนทีส่ํารวจในปปจจุบัน) 

1) สรางกลไกใหภาคีเครือขาย  
การพัฒนาเขามามีสวนรวมใน   
การบริหารงานและตรวจสอบ    
การดําเนินงานของ อปท. 
2) เสริมสรางขีดความสามารถของ
บุคลากร สถ. และ อปท. ในการ
สรางและใชภาคีเครือขาย 

2) อปท. ไดรับความเชื่อมั่นจาก
ประชาชน 

รอยละของ อปท.ที่ไดรับการประเมินความ
เชื่อมั่นของประชาชนอยูในระดับด ี

เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึง
ผลงานที่โดดเดนของ อปท. 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มียุทธศาสตรในการพัฒนา 3 ประเด็นยุทธศาสตร        
มีความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตร กับ แนวทางการบริหารราชการแผนดิน ในนโยบายที่ 8       
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และนโยบาย
รัฐบาลที่ 8.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 

สําหรับประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 เปาหมายเชิงนโยบาย เรื่อง 
  1. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน  

รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน 
   2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมยัและ
เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชน  
  3. ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นลดลง 
และสอดคลองกับนโยบาย จํานวน 3 เรื่อง และมีกลยุทธ/วิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
1. สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของ
ประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน  รวมถึงการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจนสนับสนุน
การสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย
สุจริต และถูกตองชอบธรรมและสงเสริมเสรีภาพใน
การรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ขาราชการ                                                    
- สนับสนุนและสงเสริมการประสานการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
2. จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ
สงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสง
มอบบริ ก า รสาธ ารณะ  พร อมทั้ ง ก ารพัฒนา
ขาราชการโดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปน
กําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 
 

- พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีขีด
ความสามารถและความยืดหยุนคลองตัวตอบสนอง
ตอการปฏิ บั ติราชการและการส งมอบบริการ
สาธารณะ 
- วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม
สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาผลงาน 
- พัฒนาขาราชการในตําแหนงท่ีมีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ เพื่อใหรองรับกับสถานการณของโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 

3. ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิ
ประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพของ
ผูปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกตางกันตามพื้นที่ 
ตามการแขงขันของการจางงานในแตละสายอาชีพที่
เหมาะสม และตามความจําเปนเพื่อรักษาคนเกง คน
ดีไวในราชการ รวมท้ังการสรางความสมดุลของ
คุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้น 
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักด์ิศรี มีขวัญ
กํา ลังใจที่ จะปฏิ บั ติงานเพื่อประโยชน สุขของ
ประชาชน 
 

- ส ง เส ริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชี วิต
ขาราชการ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
- สรางคนเกงคนดีผูมีความรูความสามารถในสวน
ราชการ 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

  สําหรับประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 8.3 เปาหมายเชิงนโยบาย เรื่อง 
  1. การพัฒนาระบบบริการจัดการงานขอมูล ขาวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 
   2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 
และสอดคลองกับนโยบาย จํานวน 1 เรื่อง และมีกลยุทธ/วธิีการดําเนินการ ดังน้ี 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
1. สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูและเขาถึง
ขอมูล ขาวสารสาธารณะจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และ
รวดเร็ว รวมทั้งใหกลไกภาครัฐเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในทุกมิติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

- เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของทางราชการพรอมกับขยายโอกาส
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 
- ปรับปรุงระบบฐานขอมูล รูปแบบกลไก  
การใหบริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน 
- เผยแพรขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง ที่เก่ียวของกับ
นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศและผลการ
พัฒนาประเทศตอสาธารณะ 
- จัดทําแผนงานประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
กระทรวง(กรม) 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การพัฒนาประเทศ  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน  
  เปาหมายเชิงนโยบาย เรื่อง  
  1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถในทางการคลัง มีความเปนอิสระพึ่งพาตนเอง
ไดมากขึ้น มีการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของ
ประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการกระจายอํานาจและรายงานผลอยางตอเน่ือง 
  2. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนท่ียอมรับของประชาชน 
   3. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมยัและ
เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชน  
  4. ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นลดลง 
  สอดคลองกับนโยบาย จํานวน 5 เร่ือง และมีกลยุทธ/วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
1. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลังสูทองถ่ิน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเปนอิสระของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพึ่งพาตัวเองได
มากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอํานาจให
ท อ ง ถ่ิ น จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด จ า ก ภ า ษี อ า ก ร  แ ล ะ
คาธรรมเนียมไดมากขึ้น เพื่อใหทองถ่ินสามารถ
จัดบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยคํานึงถึงความจําเปน
และเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน 

- พัฒนาเพิ่มรายไดใหทอง ถ่ินและปรับปรุง
โครงสรางรายไดเพื่อเสริมสรางความเปนอิสระให
ทองถ่ิน 
- พัฒนาระบบกฎหมายทองถ่ิน 
 

2. สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ มุงตอบสนองตอ  ความ
ตองการของประชาชน ความรับผิดชอบตอชุมชน และ
มีความโปรงใสมากขึ้น โดยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูล และมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
และการทํางาน ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทองถ่ิน 

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของ
ผูบริหารและขาราชการสวนทองถ่ิน ควบคูไปกับ
การปองกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ
ของผูบริหารและขาราชการสวนทองถ่ิน 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ 
อาทิ การบริหารจัดการบุคคล ระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณการเงิน การคลัง รวมทั้งนําการ
จัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหทันสมัย  
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
 มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการใหบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

3. ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหวาง
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินให
ชัดเจน ไม ซํ้าซอน เพื่อสามารถดําเนินภารกิจที่
สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใชทรัพยากร
อยางเหมาะสม ควบคูไปกับการเรงรัดการดําเนินการ
ถายโอนภารกิจและงบประมาณใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใหมีการติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลอยางตอเนื่อง 

- สรางกลไกเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวาง
ภาคราชการ (ราชการสวนกลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน) 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการ  
ถ ายโอนบทบาทภารกิ จ  การตัดสินใจ  และ
ทรัพยากรจากสวนกลางลงสูระดับปฏิบัติการ 
- เรงรัดการถายโอนภารกิจของราชการและ
สวนกลางใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- พัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับแผนการ
กระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการ 
- สงเสริมการวางแผนยุทธศาสตรการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินให
สามารถนําไปสูการแปลงแผนสูภาคปฏิบัติฯ อยาง
มีประสิทธิผล 
- เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการ
กระจายอํานาจ 

4. บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการ
สวนกลาง  สวนภู มิภาคสูทองถ่ิน  โดยสนับสนุน  
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ ผานกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่สอดคลอง
กับแนวนโยบายของรั ฐบาล  แผนยุทธศาสตร
ระดับชาติและระดับภาค ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนชุมชน โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของ
การจัดทําแผน 
 

- สนับสนุนให จั งหวัด/กลุ มจั งห วัดพัฒนา
เศรษฐกิจ  สั งคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ งแวดลอม  และความ ม่ันคงในพื้นที่ อย า ง  
บูรณาการบนพื้นฐานการมีสวนรวมและการบริหาร
จัดการท่ีดี 
- สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บแผนพัฒน า ข อ งท อ ง ถ่ิ น แล ะ
แผนพัฒนาจังหวัด 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
5. สนับสนุนใหมีการบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษให
สอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที ่โดยสนบัสนุนใหทองถ่ินที่มีศักยภาพและความ
พรอมจัดตั้งเปนมหานคร 

-สนับสนุนการดําเนินการเพื่อใหมีการบริหาร
ทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
 

6. สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของ
ประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน  รวมถึ งการปอง กันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจนสนับสนุนการ
สรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต 
และถูกตองชอบธรรมและส ง เสริมเส รีภาพใน  
การรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ขาราชการ                                                  
- สนับสนุนและสงเสริมการประสานการ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 

7. จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ
สงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเน่ือง
เพื่อใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสงมอบ
บริการสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ
โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญ
ของภาคราชการในอนาคต 
 

- พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีขีด
คว ามสามารถและคว ามยื ดหยุ นคล อ ง ตั ว
ตอบสนองตอการปฏิบัติราชการและการสงมอบ
บริการสาธารณะ 
- วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม
สอดคลอง กับผลการปฏิ บั ติงานเพื่ อ ให เ กิด
แรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 
- พัฒนาขาราชการในตําแหนงท่ีมีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรและสรางผู นําการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ เพื่อใหรองรับกับสถานการณของ
โลกที่เปล่ียนแปลงไป 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
8. ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิ
ประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพของ
ผูปฏิบัติงานในลักษณะท่ีอาจแตกตางกันตามพื้นที่ 
ตามการแขงขันของการจางงานในแตละสายอาชีพที่
เหมาะสม และตามความจําเปนเพื่อรักษาคนเกง คน
ดีไวในราชการ รวมทั้งการสรางความสมดุลของ
คุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหดีขึ้น 
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักด์ิศรี มีขวัญ
กําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 

- สง เสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ขาราชการ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
- สรางคนเกงคนดีผูมีความรูความสามารถในสวน
ราชการ 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :  การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มคีวามเชื่อมโยงกับ นโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และ
นโยบายรัฐบาลที่ 8.3 ส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร  
  สําหรับประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
  เปาหมายเชิงนโยบาย เรื่อง องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถในทางการคลัง มีความเปน
อิสระพึ่งพาตนเองไดมากขึ้นมีการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เปนท่ียอมรับของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจและรายงานผลอยางตอเนื่อง 
  สอดคลองกับนโยบาย จํานวน 2 เรื่อง และมีกลยุทธ/วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
1. สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ มุงตอบสนองตอ  
ความตองการของประชาชน ความรับผิดชอบตอ
ชุมชน และมีความโปรงใสมากขึ้น โดยใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูล และมีสวนรวมในกระบวนการ
วางแผนและการทํางาน ตลอดจนการจัดบริการ
สาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
รวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของทองถ่ิน 
 

- สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

2. ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการ
ระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ินใหชัดเจน ไมซํ้าซอน เพื่อสามารถดําเนิน
ภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการเรงรัด
การดําเนินการถายโอนภารกิจและงบประมาณให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลอยางตอเนื่อง 

- สรางกลไกเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวาง
ภาคราชการ (ราชการสวนกลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน) 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการ  
ถ าย โอนบทบาทภารกิ จ  การตัด สินใจ  และ
ทรัพยากรจากสวนกลางลงสูระดับปฏิบัติการ 
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 สําหรับประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 8.3  ส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร   
  เปาหมายเชิงนโยบาย เรื่อง 
  1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขอมูลขาวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 
  2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 
  สอดคลองกับนโยบาย จํานวน 1 เรื่อง และมีกลยุทธ/วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
1. สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูและเขาถึง
ขอมูล ขาวสารสาธารณะจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และ
รวดเร็ว รวมทั้งใหกลไกภาครัฐเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในทุกมิติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

- เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของทางราชการพรอมกับขยายโอกาส
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 
- เผยแพรขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง ที่เก่ียวของกับ
นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศและผลการ
พัฒนาประเทศตอสาธารณะ 

 



ภาคผนวก  ง

ขอมลูพื้นฐานของ                           
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
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ขอมูลพื้นฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

• โครงสรางสวนราชการและแบงงานภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
มีบทบาทภารกิจในการสงเสริม สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา 

แนะนําในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน การเงิน การคลังทองถ่ินและ             
การบริหารจัดการ  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีศักยภาพการบริการสาธารณะ  

โดยจัดโครงสรางสวนราชการและแบงงานภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้ 
ก.ราชการบรหิารสวนกลาง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจาหนาที่ 
3. กองคลัง 
4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
6. สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 
7. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
8. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
9. สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 
10. กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน 
11. สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม 
12. สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
13. สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง 
14. สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
15. สํานักประสานการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
16. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
17. กลุมตรวจสอบภายใน 
18. ศูนยประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ข. ราชการบรหิารราชการสวนภูมิภาค 
• สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
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• โครงสรางอัตรากําลังบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
 
 

สวนกลาง ภูมิภาค

ภมิูภาค 2,900 คน 

( 84.89 % )

สวนกลาง  516 คน   
( 15.11 % )

จํานวน  3,416 คน

โครงสรางอัตรากําลังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

 
 

 มีขาราชการปฏิบัติหนาที่ จํานวนทั้งสิ้น 3,416 คน 
- ปฏิบัติหนาที่ในสวนกลาง จํานวน 516 คน 
- ปฏิบัติหนาที่ท่ีจังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ จํานวน 2,900 คน  

จําแนกตามตาํแหนงขาราชการ  ดังน้ี 
 

ตําแหนง จํานวน(คน) 
1. อธิบดี 1 
2. รองอธิบดี    3 
3. ผูอํานวยการ     6 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  111 
5. นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 1,694 
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 
7. เจาพนักงานธุรการ 82 
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ตําแหนง จํานวน(คน) 
8. นักจัดการงานทั่วไป                                 44 
9. นักประชาสัมพันธ 6 
10. นายชางศิลป 3 
11. นักทรัพยากรบุคคล                                99 
12. นิติกร   242 
13. นักวิชาการเงินและบัญช ี 225 

14. เจาพนักงานการเงินและบัญชี             336 
15. นักวิชาการพัสดุ 1 
16. เจาพนักงานพัสดุ 1 

17. นักวิชาการคอมพิวเตอร                              8 

18. เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 
19. นักวิชาการคลัง                                      23 
20. นักวิชาการศึกษา                                    15 
21. เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   511 

รวม 21 ตําแหนง 3,416 คน 
 
 

• งบประมาณกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

งบประมาณยอนหลัง 3 ป ดังน้ี 
 

งบประมาณ 
พ.ศ. 

งบบริหารของ สถ. เงินอุดหนุนให อปท. รวม 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท 
2551 1,468.67 1.11 131,074.94 98.89 132,543.61
2552 1,541.84 1.13 134,584.42 98.87 136,126.26
2553 1,515.30 1.22 122,250.00 98.78 123,765.30
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งบ สถ. เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน 122,250.00 ลานบาท 

( 98.78 % )

งบ สถ. 1,515.30 ลานบาท   
( 1.22 % )

จํานวน  123,765.30 ลานบาท

ประมาณการงบประมาณ สถ. ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

 
 

ขอมูลงบประมาณตามราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553                
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรบังบประมาณ  123,765.30 ลานบาท แยกเปน 

 

- งบบริหารของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 1,515.30 ลานบาท 

   คิดเปน 1.22 % 
- เงินอุดหนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 122,250.00 ลานบาท 

   คิดเปน 98.78 % 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 
• ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
• จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

ประเภท จํานวน(แหง) 
1.องคการบริหารสวนจังหวัด 75 
2.เทศบาล     1,631 
3.องคการบริหารสวนตําบล           6,145 
4.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพเิศษ   
กรุงเทพมหานคร       
เมืองพัทยา 

2 

รวม 7,853 
 
• จํานวนบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่น   
 

ประเภท การเมือง ประจํา รวม 
อบจ. 2,325 13,592 15,917

เทศบาล 17,638 101,039 118,677
อบต. 147,292 105,152 252,444

เมืองพัทยา 25 2,172 2,197
กทม. 59 84,712 84,771
รวม 167,339 306,667 474,006
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

• อัตรากําลังบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การเมือง ประจํา

ประจํา 306,667 คน 

( 64.70 % )

การเมือง  167,339 คน   
( 35.30 % )

จํานวน  474,006 คน

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น(แยกตามประเภท)
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

อบจ. เทศบาล

อบต. เมืองพัทยา

กทม.

อบจ. 15,917 คน 

( 3.36 % )

จํานวน  474,006 คน

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(แยกตามสังกัด)

เทศบาล 118,677 คน 

( 25.04 % )

อบต. 252,444 คน 

( 53.26 % )

เมืองพัทยา 2,197 คน 

( 0.46 % )

กทม. 84,771 คน 

( 17.88 % )

 
 

• รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

หนวย : ลานบาท

รายได อปท.

400,338.75

ทองถิ่นจัดเก็บ

38,745.96

เงินอุดหนุน

150,500.00

รฐัจัดเก็บ/แบงให

211,092.79

กทม.

14,420.90

อบจ./เทศบาล/อบต.

134,584.42

เมืองพัทยา

1,494.70

เงินอุดหนุนทั่วไป

104,099.78

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

30,484.64

ประมาณการรายไดของ อปท. ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  www.thailocaladmin.go.th
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น  สวนแผนพัฒนาทองถิ่น 

02 241 9000 ตอ 2122 - 4  planning@thailocaladmin.go.th 

   

http://www.thailocaladmin.go.th/



