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คานา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)
คือ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” เท่ากับเป็นการยืนยัน
ในแนวทางการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าจะมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษาแนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2555 มาตรา 30
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ดังกล่าวเกิดผลสาเร็จ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยการนาข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มาพิจารณาความสาคัญและความเหมาะสมในการดาเนินการจริง
ตลอดจนการกาหนดกิ จ กรรมและระยะเวลาด าเนิ นการเพื่ อให้ เป็น การวางแผนการดาเนิน งานในตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ให้กับแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่มีความจาเป็นต้องดาเนินการโดยเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการในทุกไตรมาสด้วย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนสาคัญใน
การผลั กดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ที่มุ่งหมายให้มีการ
บริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หน้า

ส่วนที่ 1 ทิศทางการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
อานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
แผนที่ยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
- การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้มีสมรรถนะสูง
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
- การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
- การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สรุปโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

1
2
3
3
4
9

10
11

16
21
22

-1-

ส่วนที่ 1
ทิศทางการปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
ทิศทางการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ค่านิยม (Core value)
“ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทางานอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพและ
สามารถพึ่งตนเองได้
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สนับสนุนผู้กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ไปสู่ เป้าหมายของ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ การสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้ มี คุ ณภาพและ
มาตรฐาน
8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
9. ส่งเสริมการดาเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด

-3-

ภารกิจ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การพั ฒ นาและให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
การบริหารบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทา ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบใน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ดาเนินการจัดทา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กาหนดแนวทางและจัดทามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดาเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งวางระบบตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. กาหนดแนวทาง วางระบบและสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ปฏิ บัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รายละเอียด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการ 1.1 นาหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
บรรลุผลการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการ
(PMQA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วทั้งองค์กร
2. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริม 1.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและ
การปกครองท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการการ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝึกอบรม (Training Needs) ที่สอดคล้องกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาระบบการ 1.3 พัฒนาระบบการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาแนะนาแก่
ให้ข้อมูลและคาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการอย่างครบวงจร
5. ร้อยละของเรื่องที่ผู้รับบริการขอข้อมูลและคาปรึกษา
แนะนาที่ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องและทันกับ
ความต้องการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6. ร้อยละของบุคลากรที่รับผิดชอบการให้บริการให้
คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
การประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด

-4-

เป้าประสงค์
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาตรงตามความต้องการการฝึกอบรม
(Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถให้
ข้อมูลและคาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องและทันกับความต้องการ
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่ง 7. ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ในการพัฒนา
การเรียนรู้ (Learning Organization)
องค์กร
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กลยุทธ์
1.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
7. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการ 8. ร้อยละของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1.5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและ
ปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
เปลี่ยนแปลง
สมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามมาตรฐานที่กาหนด
8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความพร้อมสู่
1.6 เตรียมความพร้อมบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ประชาคมอาเซียน
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบ
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
1.7 นาระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการ
สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการ
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมี
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร 1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การ
จัดการที่ดีมีความเข้มแข็งและเป็น
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์การ
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ให้กับประชาชน
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณการเงินการคลังให้สามารถ
พึ่งพา ตนเองได้
3. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 5. ร้อยละของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ 2.5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อ
ศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมในการ
พัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปฏิบัติงาน
4. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มี
6. ระดับความสาเร็จของการศึกษาและจัดทามาตรฐานกลาง 2.6 ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทามาตรฐานกลาง
คุณภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กากับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
กากับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมสู่
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ประชาคมอาเซียน
7. ระดับความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมองค์กร
2.7 เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมและติดตามการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.2 พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา 2.3 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
บริหารงานแบบบูรณาการ
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กร
2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
8. ร้อยละของจานวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
2.8 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามาตรฐานที่กาหนด
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึง
9. ร้อยละของระดับความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วน 2.9 พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กร
พอใจต่อการให้คาปรึกษาแนะนาที่ถูกต้อง
ท้องถิ่นต่อการให้คาปรึกษาแนะนาของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และทันต่อความต้องการ
ปกครองท้องถิ่น
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถใช้ภาคี 1. ระดับความสาเร็จของการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายฯ 3.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายฯ การพัฒนาเข้ามามีส่วน
เครือข่ายฯ ให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ร้อยละของจานวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ขององค์กร 3.2 ใช้ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
ติด
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีจานวน
ลดลง
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2. ภาคีเครือข่ายฯ ในส่วนของส่วนราชการที่ถ่าย
โอนภารกิจฯ มีความพึงพอใจในการประสาน
การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3. ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
นาแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่
ชุมชนในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
กาหนด
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการที่ถ่าย 3.4 สร้างเครือข่ายการทางานของกรมส่งเสริมการ
โอนภารกิจฯ มีความพึงพอใจในการประสานการถ่าย
ปกครองท้องถิ่นและจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายการทางานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Strategy Map - แผนที่ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
มิติด้านประสิทธิผล

2-4 ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพจาก อปท.

2-1 อปท. มีการบริหารจัดการ
ที่ดีมีความเข้มแข็ง

มิติด้านประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ

2-5 อปท. มีความพึงพอใจใน
การให้คาปรึกษาแนะนา

1-4 สถ. ให้บริการและคาปรึกษาได้
ทันต่อความต้องการ

2-2 อปท. มีขีดความสามารถ
ในการบริหารการคลัง
2-3 บุคลากร อปท. มีศักยภาพ
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

1-5 สามารถตอบสนองข้อ
ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3-2 ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจในการ
ประสานการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.

3-1 สถ. สามารถใช้ภาคีเครือข่าย
เป็นหุ้นส่วนพัฒนา อปท.

มิติด้านการพัฒนา
องค์การ

1-7 บุคลากร สถ. พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1-2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลัก GG/ PMQA

1-6 พัฒนา สถ. เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

1-3 พัฒนาบุคลากรตาม
Training Needs

1-6 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ

1-1 สถ. เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ 2
รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของการบรรลุผลการ
ดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

3. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาตรงตามความต้องการการฝึกอบรม
(Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการการ
ฝึกอบรม (Training Needs) ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย
โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(ปี 56)
(บาท)
รับผิดชอบ
4.5
กลยุทธ์ : 1.1 นาหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วทั้งองค์กร
1. โครงการจัดพิมพ์เอกสารคารับรองการ
200,000 ต.ค. 55 – ก.ค. 56
ก.พ.ร.สถ.
4.7
ปฎิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. โครงการตรวจติดตามการบริหารงานของ
3,500,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
สนง.ผต.
ผู้ตรวจราชการกรม
3. โครงการจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
100,000
ส.ค. – ก.ย. 56
สน.พส.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2560
ระดับ 3 กลยุทธ์ : 1.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการตามหลักสูตร
1,203,500 ต.ค. 55 – ก.ค. 56
กจ.
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
2. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอาเภอ
499,700 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
กจ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
79,000
พ.ค. – ก.ย. 56
กจ.
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุน่ ที่ 15

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถให้
ข้อมูลและคาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องและทันกับความต้องการ
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
พัฒนาระบบการให้ข้อมูลและคาปรึกษา
แนะนาแก่ผู้รับบริการ
5. ร้อยละของเรื่องที่ผู้รับบริการขอ
ข้อมูลและคาปรึกษาแนะนาที่ได้รับการ
ตอบสนองอย่างถูกต้องและทันกับความ
ต้องการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นเป็น
7. ระดับความสาเร็จในการจัดการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ความรู้ในการพัฒนาองค์กร

ระดับ 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สน.กศ.
สน.กศ.
สน.กศ.
สน.กศ.
สน.กม.
สน.พส.

กลยุทธ์ : 1.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
1. โครงการจัดซื้อหนังสือสาหรับให้บริการของ
200,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
สน.พส.
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. โครงการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี
1,000,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
สน.พส.
2555 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. โครงการจัดประชุมประจาเดือนกรมส่งเสริม
250,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
สล.สถ.
การปกครองท้องถิ่น
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6. ร้อยละของบุคลากรที่รับผิดชอบการ
ให้บริการให้คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐานที่กาหนด

เป้าหมาย
โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี 56)
(บาท)
ระดับ 3 กลยุทธ์ : 1.3 พัฒนาระบบการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษา แนะนาแก่ผู้รับบริการอย่างครบวงจร
1. โครงการจัดทาหนังสือวิเคราะห์ผลการ
339,000
ก.ค. – ก.ย. 56
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการจัดทาหนังสือคู่มือการจัดการ
255,000
มิ.ย. – ส.ค. 56
แข่
ง
ขั
น
กี
ฬ
านั
ก
เรี
ย
นองค์
ก
รปกครองส่
ว
น
65%
ท้องถิ่น
3. โครงการจัดทาหนังสือคู่มือการจัดกิจกรรม
255,000
มิ.ย. – ส.ค. 56
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. โครงการจัดทาหนังสือข้อมูลโรงเรียนใน
424,000 ธ.ค. 55 – มี.ค. 56
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
80%
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักกฎหมายและ
227,400
ส.ค. 56
ระเบียบท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2556
6. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการ
421,920
พ.ค. 56
จัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

7. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

8. ร้อยละของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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เป้าหมาย
โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(ปี 56)
(บาท)
รับผิดชอบ
80%
กลยุทธ์ : 1.5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานที่กาหนด
1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการผู้มี
ใช้งบประมาณปี ธ.ค. 55 – ก.พ. 56
กจ.
สมรรถนะสูง (High Performance)
พ.ศ. 2555
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการ
2,000,000
มิ.ย. – ก.ค. 56
สน.บถ.
ทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สาหรับท้องถิ่น
อาเภอ) พ.ศ. 2556
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอาเภอใน
4,500,000
ก.พ. – มี.ค. 56
สพบ.
ฐานะผู้ช่วยเหลือนายอาเภอในการกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.
2556
4. โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตรฝึกอบรม
126,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
กจ.
ข้าราชการบรรจุใหม่
5. โครงการฝึกอบรมข้าราชการตามหลักสูตร
118,000 ต.ค. 55 – มิ.ย. 56
กจ.
ผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย
(บ.มท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
796,500 ต.ค. 55 – ก.พ. 56
กจ.
ข้าราชการที่ดีสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
288,300
มิ.ย. – ส.ค. 56
กจ.
ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13 และ 14 ของ
กระทรวงมหาดไทย
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
370,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
กตภ.
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
22,600
มิ.ย. 56
ศส.
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี 56)

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
3,200,000
เม.ย. – ส.ค. 56

9. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ระดับ 3

ศส.

สน.พส.
สน.พส.
สพบ.

กลยุทธ์ : 1.7 นาระบบเทคโนโลยีฯมาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายภายใน
8,280,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
ศส.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบบ
Anti Virus
2. โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
4,860,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
ศส.
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
3. โครงการบารุงรักษาอุปกรณ์โครงการระบบ
5,940,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
ศส./
บัญชีคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
สน.สส.
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10. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความเข้าใจในระบบงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทัศนคติใน
การทางานด้วยการคิดเชิงบวก
11. โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการ
119,000
เม.ย. – ก.ค. 56
จัดการไอซีที สาหรับผู้บริหารสายบริหารและ
สนับสนุน รุ่นที่ 4 (ICT Management For
Non – ICT Executive : NIT)
กลยุทธ์ : 1.6 เตรียมความพร้อมบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
920,000
ส.ค. – ก.ย. 56
ภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. โครงการจัดพิมพ์โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่
350,000
ก.ค. – ก.ย. 56
ข้อมูลการเตรียมความพร้อมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. โครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ใน
1,000,000
พ.ค. – มิ.ย. 56
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วิทยากรครู ก.
อาเซียน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี 56)

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศส.

8,995,000

ต.ค. 55 – ก.ย. 56

สน.คท.

2,400,000

ต.ค. 55 – ก.ย. 56

สน.พส.

381,000

ก.ค. – ก.ย. 56

สน.กศ.

1,500,000

มี.ค. 55 – ก.ย. 56

ศส.

6,700,000

พ.ค. – ก.ย. 56

ศส.
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4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
5. โครงการบารุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพือ่ การวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan)
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น
8. โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทาแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 –
2560
9. โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web
Conference)

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
5,200,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
จัดการที่ดี มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลัก ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

อบจ. 75%
เทศบาลและ
เมืองพัทยา
80%
อบต. 75%

ระดับ 3

75%

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
กลยุทธ์ : 2.1 ส่งเสริมและติดตามการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1. โครงการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานและรายงาน
900,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
ตบ.
ผลการดาเนินงานการตรวจสอบการคลัง การ
บัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. โครงการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิ
20,000,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
สน.มถ.
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core
Team)
3. โครงการตรวจนิเทศและติดตามผลองค์กร
691,000
ม.ค. – พ.ค. 56
สน.พร.
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดตั้งและ
เปลี่ยนแปลงฐานะ
กลยุทธ์ : 2.2 พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1. โครงการขยายผลการใช้โปรแกรมส่งมอบ
250,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
สน.มถ.
บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กร
310,000
เม.ย. 56
สน.พส.
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันจัดทาบริการ
สาธารณะ
3. โครงการจัดพิมพ์และส่งหนังสือคู่มือ
200,000
มิ.ย. – ก.ย. 56
สน.มถ.
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ : 2.3 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการ
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2,328,400
เม.ย. – พ.ค. 56
สน.พส.
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

โครงการ
2. โครงการเพิ่มสมรรถนะและบูรณาการการ
จัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บ
รายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)

3. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

5. ร้อยละของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

อบจ. 6%
เทศบาล
7%
อบต. 4%

70%

ระยะเวลาดาเนินการ
มี.ค. 56

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สน.พส.

กลยุทธ์ : 2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการตรวจสอบการคลังการบัญชีและ
2,000,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
ตบ.
การพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กอง
ตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
1,665,000 ต.ค. 55 – มี.ค. 56
ตบ.
ตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. โครงการฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
2,000,000
พ.ค. 56
สน.คท.
ปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย และการติดตามการใช้
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการ
740,000
ก.พ. – เม.ย. 56
สน.คท.
บังคับภาษีค้างชาระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้แก่สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
5. โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS
1,500,000
ธ.ค. 55
สน.คท.
สาหรับการสร้างครู ก. ประจาปี 2556
6. โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ของ
1,500,000
ก.ค. – ก.ย. 56
สน.คท.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
กลยุทธ์ : 2.5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ
695,000
ก.พ. – มี.ค. 56
สน.พร.
นาเข้าข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น
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2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินการคลัง
ให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้

งบประมาณ
(บาท)
655,190

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

4. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มคี ุณภาพจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วดั

6. ระดับความสาเร็จของการศึกษาและ
จัดทามาตรฐานกลางกากับการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7. ระดับความสาเร็จของการเตรียม
ความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย

ระดับ 3

ระดับ 5

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
2,400,000

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สน.สส.

กลยุทธ์ : 2.7 เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น
3,843,000 ธ.ค. 55 – ก.ย. 56
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

สน.กศ.
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2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้าน
ต.ค. 55 – พ.ค. 56
สวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี 2556
3. โครงการสัมมนาทั่วไปด้านการบริหารงาน
1,500,000
ส.ค. 56
สน.บถ.
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2556
กลยุทธ์ : 2.6 ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทามาตรฐานกลางกากับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการถ่าย
313,600 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
สน.พร.
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โครงการจัดพิมพ์คู่มือเอกสารมาตรฐานการ
1,800,000
ต.ค. – ก.ย. 56
สน.มถ.
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2,320,000
มี.ค. – ส.ค. 56
สน.กศ.
พัฒนามาตรฐานและเครื่องมือประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล
1,356,000
มี.ค. – ส.ค. 56
สน.กศ.
และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารชี้แจงการ
จัดทาเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
5. โครงการจัดทาคู่มือการป้องกันและแก้ไข
436,000
มิ.ย. – ส.ค. 56
สน.กศ.
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

8. ร้อยละของจานวนผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70%

85%

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
806,000

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สน.พส.

2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พ.ค. 56
เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ : 2.8 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
1. โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
1,000,000
ส.ค. – ก.ย. 56
ประจาปี 2556
2. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
100,000
ม.ค. 56
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทา
2,390,000 ต.ค. 55 – พ.ค. 56
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
1,775,000
ก.ค. – ก.ย. 56
วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด
5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
5,934,000
พ.ค. 56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
6. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
2,784,000 ธ.ค. 55 – ส.ค. 56
สถานศึกษาเพื่อรองรับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
7. โครงการอบรมด้านศิลปะ แขนงนาฏศิลป์แก่
848,000
เม.ย. 56
ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
170,000
มี.ค. – ก.ย. 56
ปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การกีฬาและ
กิจกรรมพัฒนาเด็กฯ นันทนาการและการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กฯ
กลยุทธ์ : 2.9 พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการตรวจนิเทศภารกิจที่ได้รับการถ่าย
200,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56
โอนด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2556

สน.กศ.
สน.กศ.
สน.กศ.
สน.กศ.
สน.กศ.
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6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อ 9. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
การให้คาปรึกษาแนะนาที่ถูกต้องและทันต่อความ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการให้
ต้องการ
คาปรึกษาแนะนาของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เป้าหมาย

สน.กศ.
สน.กศ.
สน.กศ.

สน.สส.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

โครงการ
2. โครงการตรวจนิเทศสถานสงเคราะห์คนชรา
และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี พ.ศ. 2556
3. โครงการนิเทศงานการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
200,000

250,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 55 – ก.ย. 56

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สน.สส.

เม.ย. – ก.ย. 56

สน.กศ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถใช้
ภาคีเครือข่ายฯ ให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ระดับความสาเร็จของการเปิดโอกาส
ให้ภาคีเครือข่ายฯ เข้ามามีสว่ นร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับ 3

2. ร้อยละของจานวนผู้ติดยาเสพติดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดมีจานวนลดลง

20%

3. ร้อยละของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่นาแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

60%

4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ส่วนราชการที่ถา่ ยโอนภารกิจฯ มีความ
พึงพอใจในการประสานการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70

2. ภาคีเครือข่ายฯ ในส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจฯ มีความพึงพอใจในการประสานการถ่าย
โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
กลยุทธ์ : 3.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายฯ การพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
487,000 ต.ค. 55 – พ.ค. 56
สน.สส.
บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดาเนินภารกิจด้านสถานีอนามัย
กลยุทธ์ : 3.2 ใช้ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. โครงการคัดเลือกผู้บริหารดีเด่นด้านการ
396,300
ก.ค. – ก.ย. 56
สน.กศ.
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น
1,137,000
ต.ค. – พ.ย. 55
สน.กศ.
3. โครงการจัดทาโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร
83,700
ม.ค. 56
สน.กศ.
และเสื้อสามารถนักกีฬาดีเด่น
กลยุทธ์ : 3.3 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
1. โครงการจัดทาคู่มือการบูรณาการภารกิจ
800,000
ก.ค. – ก.ย. 56
สน.สส.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกระบวนการ
แผนชุมชน
2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
1,530,000
มิ.ย. 56
สน.พส.
ขยายผลการดาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ : 3.4 สร้างเครือข่ายการทางานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับเครือข่ายการทางานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
473,000 ธ.ค. 55 – มิ.ย. 56
สน.กศ.
เทิดไท้องค์ราชัน

- 21 -

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- 22 -



สรุปโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

4%
50%

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

46%

จานวนโครงการ
38
36
7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

งบประมาณ (บาท)
69,060,920.00
62,576,190.00
4,907,000.00

