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สารจากอธิบดี
ปี 2563 เป็นปีท่ีโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน 
เป็นอย่างมาก ประเทศไทยเองก็เผชิญกับการแพร่ระบาดโรคของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้วิถีการด�าเนินชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนไป ภายใต้ภารกิจ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
ด�าเนินการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชน อาสาสมัคร 
ในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชน 
ในพื้นที่ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือ ครู ก เป็นทีมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 

การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) และจัดท�าหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ รวมทั้งจัดท�า “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน 
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ขยายผลการอบรมจาก 
ทีมวิทยากร ครู ก ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการ
จัดท�าหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ จ�านวน 52,711,480 ชิ้น เพื่อให้ 
ประชาชนไว้ใช ้ส�าหรับป้องกันตนเองและ 
แจกจ่ายให้แก่สมาชิกในครัวเรือน 



ภารกิจที่ส�าคัญระยะต่อไปต้องบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
ทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ให้ดข้ึีนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ผมขอขอบคณุข้าราชการ พนกังานราชการ 
และเจ้าหน้าทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุคน ทีไ่ด้ทุม่เท
แรงกายและแรงใจปฏบิตัภิารกิจในการพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนอย่างเตม็ก�าลงั 
ความสามารถมาโดยตลอด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
โปรดจงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสุข ความส�าเร็จในหน้าที่การงาน  
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เป็นพลังพัฒนาประเทศให้ มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



Message from the Director-General

2020 is the year in which the world faced the pandemic of  
coronavirus disease 2019 (COVID-19) which has tremendously affected 
the economy and people’s way of life. Thailand has also experienced 
the COVID-19 pandemic which has changed the way in which people 
live. Therefore, following the organization’s mission, we, the Department  
of Local Administration (DLA), have cooperated with the local  
administrative organizations (LAOs) to prevent and resolve the epidemic 
situation by launching the workshops on the prevention of COVID-19  
for the LAO personnel, Subdistrict Headmen, Village Headmen,  
community leaders, local volunteers, Village Public Health Volunteers, 

women’s groups, and the local citizens in order to 
build the trainer-of-trainer teams for passing on 
the knowledge of monitoring and prevention of 
COVID-19 and making cloth masks for the local 
people. Moreover, the DLA also 
carried out the “United Power of 
Thais Against COVID-19 Project” 
to magnify the outcome of previous  
workshops to build more trainer-
of-trainer teams and make more 
cloth masks for the local people. 
So far, those having joined the 
workshops have made 52,711,480 
cloth masks and distributed them 
to the people for personal use and 
passing on to their family members.



In the next phase of our mission, the DLA will work with  
the LAOs and all sectors in an integrated manner in order to revive 
the economy and enhance people’s quality of life and livelihood in 
accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy. I would like  
to express my gratitude to all the civil servants, government employees,  
and staff of the DLA, as well as the LAOs, who have always put their 
heart and soul into enhancing people’s quality of life and livelihood. 
May the Triple Gem and all the powers that exist in the world grant 
you and your family happiness, professional success, and good health, 
so as to be a driving force of national development into a more Stable, 
Prosperous, and Sustainable country.

(Mr. Prayoon Rattanasenee)
Director-General

Department of Local Administration
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นายขจร  ศรีชวโนทัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Mr.Kajohn Srichavanotai
Deputy Director – General

(Human Resource Development)



ฉ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานประจ�าปี 2563 i

สารบัญ  
Contents

ความเป็นมา  History
วิสัยทัศน์  Vision
ค่านิยม  Value 
ประเด็นยุทธศาสตร์  Strategy Issues
อ�านาจหน้าที่  Authority
โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

 Organization Structure
อัตราก�าลังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 Manpower of Department of Local 
 Administration
โครงสร้าง อปท. (ภาพรวม) 

 LAOs Organization Structure 
โครงสร้าง อปท. รายจังหวัด   

 LAOs Organization Structure  
อัตราก�าลัง อปท. ข้อมูลบุคลากรในสังกัด

 อปท.
 Manpower of Local Administrative 
 Organization
งบประมาณ  Budget
แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 Budget Expenditures of the Fiscal  
 YEAR 2020

3
6
7
8
9

16 

18

20

21

31

33
46

1ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
Section 1 General Information 



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานประจ�าปี 2563j

สารบัญ  
Contents

51

93

ส่วนที่ 2 ผลงานที่ส�าคัญ
Section 2 Key Achievements

ส่วนที่ 3 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

Section 3 The Performance of Public Administration 
according to the Department of Local Administration 
Efficiency Improvement Measure in Fiscal Year 2020

ผลงานที่ส�าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
 ด้านความมั่นคง
ผลงานที่ส�าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลงานที่ส�าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 ทรัพยากรมนุษย์
ผลงานที่ส�าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลงานที่ส�าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลงานที่ส�าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
 จัดการภาครัฐ

53

63

65

74

81

92



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานประจ�าปี 2563 k

สารบัญ  
Contents

103

117

155

ส่วนที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
Section 4 Laws, regulations and handbooks

ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน
Section 5 Financial Statement

ส่วนที่ 6 ช่องทางการติดต่อ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 Section 6 Contact us

งบแสดงฐานะการเงิน  
 Statement of Financial Position
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน  

 Statement of Financial Performance
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รายงานรายได้แผ่นดิน

119

122

124
152





ส่วนที่ 1 
Section 1

ข้อมูลทั่วไป  
(General Information)





ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)

รายงานประจ�าปี 2563 3

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป
(General Information)

กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัง้อยูบ่นถนนนครราชสมีา เขตดสิุต 

กรงุเทพฯ อยูต่ดิกับมหาวิทยาลยัสวนดสุติและมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ซ่ึงเป็นเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัทางประวัตศิาสตร์ โดยต้ังแต่สมยัพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าฯ รชักาลที ่5 ได้โปรดให้สร้าง “สวนดสุติ” เพือ่ใช้เป็นทีป่ระทบั

แรมส�าราญพระราชอิริยาบถ และทรงโปรดให้ยกข้ึนเป็น “วังสวนดุสิต” และ  

“พระราชวังสวนดุสิต” ตามล�าดับ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให ้

เปลี่ยนชื่อเป็น “พระราชวังดุสิต”

 ความเป็นมา   
History

General Information



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)

รายงานประจ�าปี 25634

Department of Local Administration (DLA) is located on Nakhon 

Ratchasima Road, Dusit District, Bangkok, near Suan Dusit University  

and next to Suan Sunandha Rajabhat University. This area has  

historical importance. During the reign of King Rama V, he ordered 

the construction of “Suan Dusit” to be used as a weekend retreat. 

Later, he then commanded the construction of a royal palace 

within the park area and named it “Suan Dusit Royal Palace”.  

Then, during the reign of King Rama VI, he changed its name into 

“Dusit Royal Palace”.
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ภายในกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ มีอาคารซึง่เป็นสถานท่ีส�าคญัทาง

ประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาคารสุวัทนา ซึ่งเดิมเป็นพระต�าหนักสมเด็จพระนางเจ้า

สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีในรัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันกรมได้บูรณะซ่อมแซม

เพือ่ใช้เป็นสถานทีป่ฏบิตัริาชการและพพิธิภณัฑ์ภาพถ่าย และพระทีน่ัง่นงคราญ

สโมสร ซึง่เดมิทจีะสร้างเป็นพระต�าหนกัสมเดจ็พระศรีพัชรินทราบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แต่เมื่อสร้างเสร็จ ทรงไม่มีพระราชประสงค ์

ที่จะประทับในวังสวนสุนันทา รัชกาลที่ 6 จึงโปรดให้จัดสร้างเป็นท้องพระโรง

ส่วนกลาง และพระราชทานนามพระที่นั่งว่า “พระที่นั่งนงคราญสโมสร”

Within DLA’s compound, there are buildings which are  

historically significant, such as Suvadhana Building, formerly a royal 

villa of Her Majesty Queen Sukhumala Marasri, Queen Consort of 

King Rama V. Nowadays, DLA has renovated it as a government 

building and photo museum. Another building is Nongkran Samosorn 

Palace, which was meant to be a royal villa of Queen Mother  

Sri Phacharin. However, once finished, she did not want to stay  

in this area. Therefore, King Rama VI turned it into a central  

throne hall and named it “Nongkran Samosorn Palace”.
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พันธกิจ Mission

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐาน 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

To promote the local administrative organizations’ standardized public 

service provision for people’s high quality of life.

วิสัยทัศน์   Vision

ส่งเสรมิ สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มคีวามเข้าใจในการ

จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานการด�าเนินงาน

Promote and support LAOs in understanding how to pro-

vide public services according to administrative standards

พฒันา ปรบัปรงุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มคีวามสามารถในการ

จัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

Develop and enhance the capacity of LAOs in providing 

accessible-to-all public services.

1

2
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มืออาชีพ 

Professionalism

คิดสร้างสรรค์ 

Creativity 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล

Good Governance

ค่านิยม Value 

ส่งเสรมิ สนบัสนนุการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้เป็น

ไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

Promote and support the performance of LAOs to meet the 

standards of public service.

ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

Promote the monitoring and evaluation of LAO’s perfor-

mance to meet the standards of public service.

บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติ

งานตามอ�านาจหน้าที่ กฎหมาย และนโยบายที่ก�าหนด 

Manage and enhance DLA’s administrative capacity according 

to the stipulated laws and policies.

3

4

5
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 ประเด็นยุทธศาสตร์   
Strategy Issues

1 การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน 

      ตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ

2 การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ 

      การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด�าเนินการจัดบริการสาธารณะ 

      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน

4 การพัฒนาวางระบบ และด�าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 การส่งเสรมิการปฏบิตังิานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ตามอ�านาจ 

      หน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

1 Enhancing the capacity of local executives, councilors,  

      and personnel according to public service standards.

2 Developing the financial and fiscal systems and improve laws  

      and regulations to support the work of LAOs.

3 Promoting, supporting, and enhancing the public service  

      provision of LAOs to meet the standards.

4 Developing the system of monitoring and evaluation of LAO’s  

      performance.

5 Promoting the work of DLA according to its powers and duties,  

      missions, and designated policies.
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 อ�านาจหน้าที่   
Authority

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินเป็นส่วนราชการท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ในสังกดั
กระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค�าปรึกษา แนะน�าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน 
การคลงั และการบรหิารจัดการ เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มคีวามเข้มแขง็  
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อ�านาจหน้าท่ีและโครงสร้าง
ส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551  
ซึ่งก�าหนดไว้ดังนี้

Department of Local Administration (DLA) is the new  
governments agency established in the Ministry of Interior. Its 
main responsibility to promote and support the work of the local  
administrative organizations (LAOs) through the development 
and series of advices on the local development plan, personnel  
administration, finance, and administration in order to strengthen 
the capacity and efficiency of the local administrative organizations  
on public service provision. However, the structure, roles and  
functions of Department of Local Administration have been specified 
in the Ministerial Regulation on the Organization of the Department  
of Local Administration, Ministry of Interior, B.E. 2551 (2008)  
as follows:



1 ด�าเนินการพฒันาระบบ รปูแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 ส่งเสรมิและสนับสนนุในการจดัท�า ประสานและบูรณาการแผนพฒันาท้องถิน่

และวางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

3 ด�าเนินการจัดท�า แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ให้ค�าปรกึษา แนะน�า และก�ากบัดแูลการปฏิบตังิาน 

ตามอ�านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 ก�าหนดแนวทางและจัดท�ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น

5 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด�าเนินงานด้านการเงิน การคลัง  

การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน  

การบัญชี และ การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษา 

ในอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7 ก�าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการด�าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนก�ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

8 ส่งเสรมิภาคประชาชนให้มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานและตรวจสอบการด�าเนนิ

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9 พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ่การบรกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

10 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม

11 ปฏิบตักิารอืน่ใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรมหรอืตามที่ 

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)
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1 Develop the system, organization, and structure of local  
administrative organizations.

2 Promote and support in formulating, cooperating, integrating 
the local plan, as well as design the system in monitoring and 
evaluating implementation of local development plan.

3 Enact, revise, and amend the laws and regulations related the 
local administrative organizations, including consult, advise, 
and supervise the local administrative organizations to carry 
out roles and functions.

4 Regulate the guidelines and standards concerning the local 
personnel management in accordance with local management 
laws and regulations.

5 Promote, support, and cooperate with local administrative 
organizations on finance, treasury, budget, supplies, revenue 
collection, and commerce, as well as design the monitoring  
system on finance, accounting, and supplies of local administrative 
organizations.

6 Promote, support, and cooperate with local administrative  
organization on public service provision and education  
according to the roles and functions of local administrative 
organizations.

7 Regulate the guidelines, systems, and key performance  
indicators as the standards of functioning of local administrative  
organizations, along with supervise local administrative  
organizations to the standards.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)
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8 Promote the public participation in managing and monitoring 
the implementation of local administrative organizations.

9 Develop the information technology system for the local  
administrative organizations' services.

10 Improve the personnel of local administrative organizations 
and Department of local administration.

11  Perform any other works as regulated by laws and regulations 
in relation to the roles and functions of Department of Local 
Administration, or as assigned by the Ministry of Interior or the 
cabinet.

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 โดยก�าหนดให้ 

มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจัดตั้งส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานและ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะตวัแทนของกรม ในราชการส่วนภมูภิาค เพือ่ให้การด�าเนนิ

การก�ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายใน 

และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง

มหาดไทย เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการด�าเนนิงานภายในส่วนราชการ สนบัสนนุ

การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารของ

ส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)
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In year 2008, Ministerial Regulation on the Organization of the 

Department of Local Administration Ministry of Interior, B.E. 2551 

was enacted in order to stipulate the DLA's regional administration, 

which is the Provincial Office for Local Administration (POLA). The 

purposes of the POLA are to coordinate and to implement the DLA's 

roles and functions of the DLA as representative of DLA in the re-

gional area to reassure that the local administrative organizations can 

be supervised, administered, and supported efficiently by the DLA 

through the POLA. Furthermore, the Internal Audit Division and the 

Administrative System Development Division was also established 

to monitor the DLA's internal affairs, to support the implementa-

tion of the DLA, and to develop the DLA's administration for the 

effectiveness, efficiency, and worthiness.

นอกจากนี้ เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในระดับพื้นที่อ�าเภอมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีค�าสั่ง

แบ่งงานภายในก�าหนดให้มี “ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ�าเภอ” 

เพื่อท�าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ

พฒันาและให้ค�าปรกึษาแนะน�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ทีร่ะดบัอ�าเภอ 

และสนับสนุนการก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันเป็นอ�านาจหน้าท่ี

ของนายอ�าเภอ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)
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Moreover, for the effective promotion and support for LAOs at 

the district level, DLA has issued an internal order establishing the 

“District Office for Local Administration” with the duty to promote 

and support LAOs at the district level and supporting the powers 

and duties of the Chief District Officer in regulating the LAOs.

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็น 

ส่วนราชการภายในกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ โดยแยกภารกจิด้านแผนงาน 

และการจัดท�างบประมาณของกรมจากส�านักงานเลขานุการกรมออกมา 

ด�าเนินการ และแก้ไขอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงานเลขานุการกรมเพื่อให้

สอดคล้องกับการจัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งจัดตั้งกองส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ินเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นโดยแยกภารกิจด้านการศึกษาของส�านักพัฒนาและส่งเสริม 

การบริหารงานท้องถ่ิน ออกมาด�าเนินการ และเปลี่ยนชื่อส�านักพัฒนา 

และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นเป็นกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน

ท้องถิ่น และแก้ไขอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การจดัตัง้กองส่งเสรมิและพฒันาการจดัการศกึษาท้องถิน่โดยก�าหนดให้มอี�านาจ

หน้าที่ในการประสาน รวมรวม วิเคราะห์ และด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�า 

งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการ 

จัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของกรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)
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Later in year 2016, Ministerial Regulation on the Organization 

of the Department of Local Administration, Ministry of Interior, 

B.E. 2559 was enacted. The Division of Strategy and Planning was  

established in order to be responsible for DLA's planning and  

budgeting of the DLA which had been one of the Office of Secre-

tary's missions. The roles and functions of the Office of Secretary 

were also adapted in accordance with the Division of Strategy and 

Planning's establishment. Moreover, the Division of Local Educa-

tion Development was founded, as to detach the missions of  

education from the Bureau of Local Administrative Development.  

Finally, the Bureau of Local Administrative Development was  

renamed to the Division of Local Administrative Development  

according to the Division of Local Education Development's  

foundation, which is responsible for coordinating, analyzing, and 

operating the DLA's budget for local administrative organizations 

subsidy.
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ล�าดับ ประเภทต�าแหน่ง ระดับต�าแหน่ง
อัตราก�าลัง (คน)

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

1 ข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น 3  

ระดับสูง 1  

2 ข้าราชการประเภทอ�านวยการ ระดับต้น 6  

ระดับสูง 12 76

3 ข้าราชการประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ/ช�านาญการ 313 1,667

ช�านาญการพิเศษ 55 290

เชี่ยวชาญ 4  

4 ข้าราชการประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน/ช�านาญงาน 71 638

อาวุโส 1  

5 พนักงานราชการ 40 74

6 ลูกจ้างประจ�า 4  

รวมทั้งสิ้น 510 2,745

 อัตราก�าลัง
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
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NO. Positions Levels
Workforce Framwork

Central Regional

1 Executive Primary 3  

Higher 1  

2 Managerial Primary 6  

 Higher 12 76

3 Knowledge Worker Practioner/Senior 313 1,667

Senior Professional 55 290

Expert 4  

4 General Operational/Experienced 71 638

Senior 1  

5 Government Employees 40 74

6 Permanent Employees 4  

Total 510 2,745

 Manpower
of Department of Local Administration

30 September 2020  
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โครงสร้าง อปท. (ภาพรวม)  
 LAOs Organization Structure 

ล�าดับที่ ประเภท จ�านวน (แห่ง)
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 
2. เทศบาล 2,472

เทศบาลนคร 30
เทศบาลเมือง 195
เทศบาลต�าบล 2,247

3. องค์การบริหารส่วนต�าบล 5,300
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ
2

กรุงเทพมหานคร 1
เมืองพัทยา 1

รวมทั้งสิ้น 7,850

No. ประเภท Unit
1. Provincial Administrative Organization (PAO) 76 
2. Municipality 2,472

City 30
Town 195
Sub-District 2,247

3. Sub-district Administrative Organization (SAO) 5,300
4. Special Local Authorities 2

Bangkok Metropolitan 
Administration (BMA)

1

City of Pattaya 1
Total 7,850

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
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โครงสร้าง อปท. รายจังหวัด   
 LAOs Organization Structure  

ข้อมูลจ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน 
อบจ. 
(แห่ง)

จ�านวน
เมือง
พัทยา
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
นคร 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
เมือง 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
ต�าบล 
(แห่ง)

จ�านวน 
อบต. 
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)

1 กระบี่ 1 - - 1 14 46 62

2 กาญจนบุรี 1 - - 3 46 72 122

3 กาฬสินธุ์ 1 - - 2 77 71 151

4 ก�าแพงเพชร 1 - - 3 22 64 90

5 ขอนแก่น 1 - 1 6 77 140 225

6 จันทบุรี 1 - - 5 42 34 82

7 ฉะเชิงเทรา 1 - - 1 33 74 109

8 ชลบุรี 1 1 2 10 36 49 98

9 ชัยนาท 1 - - 1 38 20 60

10 ชัยภูมิ 1 - - 1 35 106 143

11 ชุมพร 1 - - 2 26 50 79

12 เชียงราย 1 - 1 - 72 70 144

13 เชียงใหม่ 1 - 1 4 116 89 211

14 ตรัง 1 - 1 1 22 75 100

15 ตราด 1 - - 1 14 28 44
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16 ตาก 1 - 1 1 17 49 69

17 นครนายก 1 - - 1 5 39 46

18 นครปฐม 1 - 1 5 20 90 117

19 นครพนม 1 - - 1 21 81 104

20 นครราชสีมา 1 - 1 4 85 243 334

21 นครศรีธรรมราช 1 - 1 3 50 130 185

22 นครสวรรค์ 1 - 1 2 18 121 143

23 นนทบุรี 1 - 2 10 10 23 46

24 นราธิวาส 1 - 3 13 72 89 178

25 น่าน 1 - 1 18 80 100 200

26 บุรีรัมย์ 1 - 3 60 145 209 418

27 บึงกาฬ 1 - 1 17 39 58 116

28 ปทุมธานี 1 - 10 18 35 65 129

29 ประจวบคีรีขันธ์ 1 - 2 14 44 61 122

30 ปราจีนบุรี 1 - 2 12 55 70 140

31 ปัตตานี 1 - 2 15 96 114 228

32 พระนครศรีอยุธยา 1 - 5 30 121 158 318

33 พังงา 1 - 2 13 36 52 104

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน 
อบจ. 
(แห่ง)

จ�านวน
เมือง
พัทยา
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
นคร 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
เมือง 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
ต�าบล 
(แห่ง)

จ�านวน 
อบต. 
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)
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34 พัทลุง 1 - 1 48 24 74 148

35 พิจิตร 1 - 3 25 73 102 204

36 พิษณุโลก 1 - 1 24 76 103 205

37 เพชรบุรี 1 - 2 13 69 85 170

38 เพชรบูรณ์ 1 - 3 22 102 128 254

39 แพร่ 1 - 1 25 57 84 168

40 พะเยา 1 - 2 33 36 72 144

41 ภูเก็ต 1 - 2 9 6 19 36

42 มหาสารคาม 1 - 1 18 123 143 286

43 แม่ฮ่องสอน 1 - 1 6 42 50 100

44 มุกดาหาร 1 - 1 24 29 55 110

45 ยะลา 1 - 2 13 47 64 127

46 ยโสธร 1 - 1 23 63 88 176

47 ร้อยเอ็ด 1 - 1 72 129 203 406

48 ระนอง 1 - 2 10 18 31 62

49 ระยอง 1 - 2 27 37 68 135

50 ราชบุรี 1 - 5 31 75 112 224

51 ลพบุรี 1 - 3 20 102 126 252

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน 
อบจ. 
(แห่ง)

จ�านวน
เมือง
พัทยา
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
นคร 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
เมือง 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
ต�าบล 
(แห่ง)

จ�านวน 
อบต. 
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)
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52 ล�าปาง 1 - 3 39 59 103 205

53 ล�าพูน 1 - 1 39 17 58 116

54 เลย 1 - 2 27 71 101 202

55 ศรีสะเกษ 1 - 2 35 179 217 434

56 สกลนคร 1 - - 65 74 141 281

57 สงขลา 1 - 11 35 92 141 280

58 สตูล 1 - 1 6 34 42 84

59 สมุทรปราการ 1 - 7 14 26 49 97

60 สมุทรสงคราม 1 - 1 8 26 36 72

61 สมุทรสาคร 1 - 2 11 22 38 74

62 สระบุรี 1 - 4 34 70 109 218

63 สระแก้ว 1 - 3 13 49 66 132

64 สุพรรณบุรี 1 - 2 44 80 127 254

65 สิงห์บุรี 1 - 2 6 33 42 84

66 สุโขทัย 1 - 3 18 69 91 182

67 สุราษฎร์ธานี 1 - 3 35 97 138 274

68 สุรินทร์ 1 - 1 27 144 173 346

69 หนองคาย 1 - 2 17 48 68 136

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน 
อบจ. 
(แห่ง)

จ�านวน
เมือง
พัทยา
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
นคร 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
เมือง 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
ต�าบล 
(แห่ง)

จ�านวน 
อบต. 
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)
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70 หนองบัวล�าภู 1 - 1 23 43 68 136

71 อ่างทอง 1 - 1 20 43 65 130

72 อุดรธานี 1 - 3 67 109 181 361

73 อุตรดิตถ์ 1 - 1 25 53 80 160

74 อุทัยธานี 1 - 1 13 49 64 128

75 อุบลราชธานี 1 - 4 54 179 239 477

76 อ�านาจเจริญ 1 - 1 23 39 64 128

รวม 76 1 30 195 2,247 5,300 7,849

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน 
อบจ. 
(แห่ง)

จ�านวน
เมือง
พัทยา
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
นคร 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
เมือง 
(แห่ง)

จ�านวน
เทศบาล
ต�าบล 
(แห่ง)

จ�านวน 
อบต. 
(แห่ง)

รวม
(แห่ง)
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No. Provinces PAO
City 
of 

Pattaya

City 
Muni-
cipality

Town 
Muni-
cipality

Sub-
district 
Muni-
cipality

SAO Unit

1 Krabi 1 - - 1 14 46 62

2 Kanchanaburi 1 - - 3 46 72 122

3 Kalasin 1 - - 2 77 71 151

4 Kamphaeng 

Phet
1 - - 3 22 64 90

5 Khon Kaen 1 - 1 6 77 140 225

6 Chanthaburi 1 - - 5 42 34 82

7 Chachoengsao 1 - - 1 33 74 109

8 Chonburi 1 1 2 10 36 49 98

9 Chainat 1 - - 1 38 20 60

10 Chaiyaphum 1 - - 1 35 106 143

11 Chumphon 1 - - 2 26 50 79

12 Chiang Rai 1 - 1 - 72 70 144

13 Chiang Mai 1 - 1 4 116 89 211

14 Trang 1 - 1 1 22 75 100

15 Trat 1 - - 1 14 28 44

16 Tak 1 - 1 1 17 49 69

17 Nakhon Sawan 1 - - 1 5 39 46

Number of Local Government Organizations
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18 Nakhon Pathom 1 - 1 5 20 90 117

19 Nakhon 

Phanom
1 - - 1 21 81 104

20 Nakhon 

Ratchasima
1 - 1 4 85 243 334

21 Nakhon Si 

Thammarat
1 - 1 3 50 130 185

22 Nakhon Sawan 1 - 1 2 18 121 143

23 Nonthaburi 1 - 2 10 10 23 46

24 Narathiwat 1 - 3 13 72 89 178

25 Nan 1 - 1 18 80 100 200

26 Buriram 1 - 3 60 145 209 418

27 Bueng Kan 1 - 1 17 39 58 116

28 Pathum Thani 1 - 10 18 35 65 129

29 Prachuap 

Khiri Khan
1 - 2 14 44 61 122

30 Prachinburi 1 - 2 12 55 70 140

31 Pattani 1 - 2 15 96 114 228

32 Phra Nakhon Si 

Ayutthaya
1 - 5 30 121 158

318

33 Phang Nga 1 - 2 13 36 52 104

No. Provinces PAO
City 
of 

Pattaya

City 
Muni-
cipality

Town 
Muni-
cipality

Sub-
district 
Muni-
cipality

SAO Unit
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34 Phatthalung 1 - 1 48 24 74 148

35 Phichit 1 - 3 25 73 102 204

36 Phitsanulok 1 - 1 24 76 103 205

37 Phetchaburi 1 - 2 13 69 85 170

38 Phetchabun 1 - 3 22 102 128 254

39 Phrae 1 - 1 25 57 84 168

40 Phayao 1 - 2 33 36 72 144

41 Phuket 1 - 2 9 6 19 36

42 Maha Sarakham 1 - 1 18 123 143 286

43 Mae Hong Son 1 - 1 6 42 50 100

44 Mukdahan 1 - 1 24 29 55 110

45 Yala 1 - 2 13 47 64 127

46 Yasothon 1 - 1 23 63 88 176

47 Roi Et 1 - 1 72 129 203 406

48 Ranong 1 - 2 10 18 31 62

49 Rayong 1 - 2 27 37 68 135

50 Ratchaburi 1 - 5 31 75 112 224

51 Lopburi 1 - 3 20 102 126 252

52 Lampang 1 - 3 39 59 103 205

No. Provinces PAO
City 
of 

Pattaya

City 
Muni-
cipality

Town 
Muni-
cipality

Sub-
district 
Muni-
cipality

SAO Unit
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53 Lamphun 1 - 1 39 17 58 116

54 Loei 1 - 2 27 71 101 202

55 Sisaket 1 - 2 35 179 217 434

56 Sakon Nakhon 1 - - 65 74 141 281

57 Songkhla 1 - 11 35 92 141 280

58 Satun 1 - 1 6 34 42 84

59 Samut Prakan 1 - 7 14 26 49 97

60 Samut 

Songkhram
1 - 1 8 26 36 72

61 Samut Sakhon 1 - 2 11 22 38 74

62 Saraburi 1 - 4 34 70 109 218

63 Sa Kaeo 1 - 3 13 49 66 132

64 Suphan Buri 1 - 2 44 80 127 254

65 Sing Buri 1 - 2 6 33 42 84

66 Sukhothai 1 - 3 18 69 91 182

67 Surat Thani 1 - 3 35 97 138 274

68 Surin 1 - 1 27 144 173 346

69 Nong Khai 1 - 2 17 48 68 136

70 Nong Bua 

Lamphu
1 - 1 23 43 68 136

No. Provinces PAO
City 
of 

Pattaya

City 
Muni-
cipality

Town 
Muni-
cipality

Sub-
district 
Muni-
cipality

SAO Unit
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71 Ang Thong 1 - 1 20 43 65 130

72 Udon Thani 1 - 3 67 109 181 361

73 Uttaradit 1 - 1 25 53 80 160

74 Uthai Thani 1 - 1 13 49 64 128

75 Ubon 

Ratchathani
1 - 4 54 179 239 477

76 Amnat Charoen 1 - 1 23 39 64 128

Total 76 1 30 195 2,247 5,300 7,849

30 September 2020

No. Provinces PAO
City 
of 

Pattaya

City 
Muni-
cipality

Town 
Muni-
cipality

Sub-
district 
Muni-
cipality

SAO Unit
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 อัตราก�าลัง อปท.
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด อปท.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

ที่ อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจ�า

พนักงานจ้าง
รวม

ทั่วไป ตาม
ภารกิจ

ผชช.
พิเศษ รวม

1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

 10,753 1,033 5,184 9,581 15 14,780 26,566 

2 เทศบาล 68,084  8,176 66,446 50,024 10 116,480 192,740 

เทศบาลนคร 6,399 1,109 12,794 6,543 4 19,341 26,849 

เทศบาลเมือง 12,821 1,984 18,847 11,861 5 30,713 45,518 

เทศบาลต�าบล 48,864 5,083 34,805 31,620 1 66,426 120,373 

3 องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล

79,819 3,809 39,480 51,045 -   90,525 174,153 

รวม 158,656 13,018 111,110 110,650 25 221,785 393,459 

ที่ อปท. ครู ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้าง รวม

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8,723 131 2,221 11,075 

2 เทศบาล 30,979 343 12,876 44,198 

เทศบาลนคร  7,088 97 1,364 8,549 

เทศบาลเมือง 12,090 218 2,862 15,170 

เทศบาลต�าบล 11,801 28 8,650 20,479 

3 องค์การบริหารส่วนต�าบล 17,680 7 18,404 36,091 

รวม 57,382 481 33,501 91,364 

1.  กลุ่มข้าราชการสามัญ

2.  กลุ่มข้าราชการครู
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 Manpower
of Local Administrative Organization

30 September 2020

No.

Local 
Government 
Organiza-

tions

Civil 
Servants

Permanent 
Employees

Temporary Employees

Total
General Functions Special 

Expert Total

1 Provincial 
Administrative 
Organization 
(PAO)

 10,753 1,033 5,184 9,581 15 14,780 26,566 

2 Municipality 68,084  8,176 66,446 50,024 10 116,480 192,740 

2.1 City 6,399 1,109 12,794 6,543 4 19,341 26,849 

2.2 Town 12,821 1,984 18,847 11,861 5 30,713 45,518 

2.3 Sub-
    District

48,864 5,083 34,805 31,620 1 66,426 120,373 

3 Sub-district 
Administrative 
Organization 
(SAO)

79,819 3,809 39,480 51,045 -   90,525 174,153 

Total 158,656 13,018 111,110 110,650 25 221,785 393,459 

No. Local Government 
Organizations

Government 
Teachers

Permanent 
Employees

Temporary 
Employees Total

1 Provincial Administrative 
Organization (PAO) 8,723 131 2,221 11,075 

2 Municipality 30,979 343 12,876 44,198 
2.1 City  7,088 97 1,364 8,549 
2.2 Town 12,090 218 2,862 15,170 
2.3 Sub-District 11,801 28 8,650 20,479 

3 Sub-district Administrative 
Organization (SAO) 17,680 7 18,404 36,091 

Total 57,382 481 33,501 91,364 
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 งบประมาณ  
 Budget  

1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ�านวน 255,433.6714 ล้านบาท และส�านักงบประมาณได้อนุมัติงวดให ้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 255,287.4228 ล้านบาท  
หักงบประมาณที่น�าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 
จ�านวน 35.5946 ล้านบาท คงเหลอืงบประมาณทัง้สิน้ 255,251.8282 ล้านบาท 

2 กรมบัญชีกลางโอนงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมเติม 
จ�านวน 17.4617 ล้านบาท

3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ได้รบังบประมาณ รวมท้ังสิน้ 255,269.2899 ล้านบาท เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ
ด�าเนินการตามภารกิจหน้าที่ และจัดสรร เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  1,462.7097 1,459.6227 99.79 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

1,462.7097  1,459.6227  99.79 

- งบบุคลากร 1,364.5861 1,364.5861 100.00 

- งบด�าเนินงาน 98.1236 95.0367 96.85 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

732.6269 649.9271 88.71 

ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

732.6269 649.9271 88.71 

- งบด�าเนินงาน 558.0072 489.6583 87.75 

- งบลงทุน 174.6197 160.2688 91.78 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

34.1763 27.0361 79.11 

โครงการยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารราชการท้องถิ่น

34.1763 27.0361 79.11 

- งบด�าเนินงาน 34.1763 27.0361 79.11 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการพัฒนาระบบครูพี่เลี้ยง - - - 

- งบด�าเนินงาน - - - 
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โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่

- - - 

- งบด�าเนินงาน - - - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

839.8071 92.8864 11.06 

โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

23.4000 - - 

- งบเงินอุดหนุน 23.4000 - -

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 23.4000 - -

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

22.5000 - -

- งบเงินอุดหนุน 22.5000 - -

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 22.5000 - -

โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เมอืงส�าคญั และเมืองน่าอยูภ่าคตะวนัออก

291.5588 52.1788 17.90 

- งบเงินอุดหนุน 291.5588 52.1788 17.90 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 291.5588 52.1788 17.90 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม
และอารยธรรม

95.6943 5.3402 5.58 

- งบเงินอุดหนุน 95.6943 5.3402 5.58 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 95.6943 5.3402 5.58 

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

54.9468 8.2403 15.00 

- งบเงินอุดหนุน 54.9468 8.2403 15.00 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  54.9468 8.2403 15.00 

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและ
ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของภาค

 83.6790 2.9346 3.51 

- งบเงินอุดหนุน 83.6790 2.9346 3.51 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 83.6790 2.9346 3.51 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบก
บริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

72.1863 23.0855 31.98 

- งบเงินอุดหนุน 72.1863 23.0855 31.98 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 72.1863 23.0855 31.98 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

29.2383 - -

- งบเงินอุดหนุน 29.2383 - -

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 29.2383 - -

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก

114.1075 1.1070 0.97 

- งบเงินอุดหนุน 114.1075 1.1070 0.97 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 114.1075 1.1070 0.97 

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงประวตัศิาสตร์ศาสนา และวฒันธรรม

1.0000 - -

- งบเงินอุดหนุน 1.0000 - -

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.0000 - -

โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติและนิเวศน์

41.5755 - -

- งบเงินอุดหนุน 41.5755 - -

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 41.5755 - -

โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
ธรรมชาติ

 9.9206 - -

- งบเงินอุดหนุน 9.9206 - -

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9.9206 - -

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

252,199.9699 230,171.2972 91.27 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

476.9387 156.8688 32.89 

- งบเงินอุดหนุน 476.9387 156.8688 32.89 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 476.9387 156.8688 32.89 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,283.7154 2,283.7117 100.00 

- งบเงินอุดหนุน 2,283.7154 2,283.7117 100.00 

  เงินอุดหนุนทั่วไป 2,283.7154 2,283.7117 100.00 

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)

รายงานประจ�าปี 256338

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

70,905.5804 70,905.5304 100.00 

- งบเงินอุดหนุน 70,905.5804 70,905.5304 100.00 

  เงินอุดหนุนทั่วไป 70,905.5804 70,905.5304 100.00 

โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

18,151.6880 18,151.2217 100.00 

- งบเงินอุดหนุน 18,151.6880 18,151.2217 100.00 

  เงินอุดหนุนทั่วไป 18,151.6880 18,151.2217 100.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,057.2140 1,057.2140 100.00 

- งบเงินอุดหนุน 1,057.2140 1,057.2140 100.00 

  เงินอุดหนุนทั่วไป   1,057.2140    1,057.2140  100.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน�้าอย่างบูรณาการ

4,733.2054 1,613.8394 34.10 

- งบเงินอุดหนุน 4,733.2054 1,613.8394 34.10 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,733.2054 1,613.8394 34.10 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

539.5680 536.0436 99.35 

- งบเงินอุดหนุน 539.5680 536.0436 99.35 

  เงินอุดหนุนทั่วไป 539.5680 536.0436 99.35 

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

198.6896 193.9235 97.60 

- งบเงินอุดหนุน 198.6896 193.9235 97.60 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 198.6896 193.9235 97.60 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

153,853.3705 135,272.9441 87.92 

- งบเงินอุดหนุน 153,853.3705 135,272.9441 87.92 

  เงินอุดหนุนทั่วไป 121,160.3875 121,098.9120 99.95 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  32,692.9829 14,174.0321 43.35 

รวมทั้งสิ้น 255,269.2899 232,400.7696  91.04 

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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Unit : million baht

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 

Program on public sector 
personnel

 1,462.7097 1,459.6227 99.79 

Expenditure on public sector 
personnel Developing the 
efficiency on government 
administration

1,462.7097  1,459.6227  99.79 

 - Personnel budget 1,364.5861 1,364.5861 100.00 

 - Operating budget 98.1236 95.0367 96.85 

Program on fundamentals of 
realignment for balancing and 
developing of public sector 
administration

732.6269 649.9271 88.71 

Output on promoting and 
supporting local administrative 
organizations

732.6269 649.9271 88.71 

 - Operating budget 558.0072 489.6583 87.75 

 - Investment budget 174.6197 160.2688 91.78 

Strategic program on 
developing public services 
and efficiency of public 
administration

34.1763 27.0361 79.11 

Project on promoting local 
administration

34.1763 27.0361 79.11 

 - Operating budget 34.1763 27.0361 79.11 
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Program on integrated 
development of educational 
quality and learning  

Project on developing mentors’ 
system

- - - 

 - Operating budget - - - 

Project on improving the capability 
of teacher in modern age

- - - 

 - Operating budget - - - 

Program on integrated 
development of regional area

839.8071 92.8864 11.06 

Project on strengthening urban 
infrastructure and border city

23.4000 - - 

 - Grant 23.4000 - -

   Specific grant 23.4000 - -

Project on enhancing quality 
tourism for target group

22.5000 - -

 - Grant 22.5000 - -

   Specific grant 22.5000 - -

Project on developing industry 
city, important city and Eastern 
livable city

291.5588 52.1788 17.90 

 - Grant 291.5588 52.1788 17.90 

   Specific grant 291.5588 52.1788 17.90 

Unit : million baht

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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Project on promoting eco, 
religion, culture and civilized 
tourism

95.6943 5.3402 5.58 

 - Grant 95.6943 5.3402 5.58 

   Specific grant 95.6943 5.3402 5.58 

Project on improving natural 
resources and environment   

54.9468 8.2403 15.00 

 - Grant 54.9468 8.2403 15.00 

  Specific grant  54.9468 8.2403 15.00 

Project on upgrading quality 
in services and promoting 
business in well-known tourist 
attractions at regional level

 83.6790 2.9346 3.51 

 - Grant 83.6790 2.9346 3.51 

   Specific grant 83.6790 2.9346 3.51 

Project on developing between 
inland regional tourism and 
well-known sea tourism 

72.1863 23.0855 31.98 

 - Grant 72.1863 23.0855 31.98 

   Specific grant 72.1863 23.0855 31.98 

Project on preventing and 
improving the decay of natural 
resources and environment

29.2383 - -

 - Grant 29.2383 - -

   Specific grant 29.2383 - -

Unit : million baht

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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Project on developing 
infrastructure to support 
the development of industrial 
zones and to connect 
with global trade

114.1075 1.1070 0.97 

 - Grant 114.1075 1.1070 0.97 

   Specific grant 114.1075 1.1070 0.97 

Project on developing and 
promoting historical, religious 
and cultural tourism  

1.0000 - -

 - Grant 1.0000 - -

   Specific grant 1.0000 - -

Project on developing and 
promoting nature and eco 
tourism

41.5755 - -

 - Grant 41.5755 - -

   Specific grant 41.5755 - -

Project on developing and pro-
moting nature tourism

 9.9206 - -

 - Grant 9.9206 - -

   Specific grant 9.9206 - -

Unit : million baht

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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Strategic program on 
promoting decentralization 
of local administrative 
organizations

252,199.9699 230,171.2972 91.27 

Project on preventing and 
improving the problem of drug

476.9387 156.8688 32.89 

 - Grant 476.9387 156.8688 32.89 

   Specific grant 476.9387 156.8688 32.89 

Project on subsidizing 
educational fees from 
primary education to 
secondary education

2,283.7154 2,283.7117 100.00 

 - Grant 2,283.7154 2,283.7117 100.00 

   General grant 2,283.7154 2,283.7117 100.00 

Project on creating elder 
income insurance

70,905.5804 70,905.5304 100.00 

 - Grant 70,905.5804 70,905.5304 100.00 

   General grant 70,905.5804 70,905.5304 100.00 

Project on supporting disabled 
welfare

18,151.6880 18,151.2217 100.00 

 - Grant 18,151.6880 18,151.2217 100.00 

   General grant 18,151.6880 18,151.2217 100.00 

Unit : million baht

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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Project on promoting resolution 
and development in the 
Southern border

1,057.2140 1,057.2140 100.00 

 - Grant 1,057.2140 1,057.2140 100.00 

   General grant   1,057.2140    1,057.2140  100.00 

Project on promoting integrated 
water management  

4,733.2054 1,613.8394 34.10 

 - Grant 4,733.2054 1,613.8394 34.10 

   Specific grant 4,733.2054 1,613.8394 34.10 

Project on promoting 
disadvantaged welfare

539.5680 536.0436 99.35 

 - Grant 539.5680 536.0436 99.35 

   General grant 539.5680 536.0436 99.35 

Project on developing quality 
of education by Distance 
Learning Television (DLTV)

198.6896 193.9235 97.60 

 - Grant 198.6896 193.9235 97.60 

   Specific grant 198.6896 193.9235 97.60 

Output on providing grants to 
local administrative organizations

153,853.3705 135,272.9441 87.92 

 - Grant 153,853.3705 135,272.9441 87.92 

   General grant 121,160.3875 121,098.9120 99.95 

   Specific grant  32,692.9829 14,174.0321 43.35 

Total 255,269.2899 232,400.7696  91.04 

Unit : million baht

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/งบรายจ่าย

งบประมาณ  เบิกจ่าย  ร้อยละ 
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1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

 ผลงานที่ส�าคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ส่วนที่ 2 
ผลงานที่ส�าคัญ

1 ให้องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาลต�าบลทุกแห่ง จัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท�าหน้าที่
ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกองก�าลัง 
จิตอาสา ศอ.จอส.904 วปร. อ�าเภอ

2 ให้องค์การบรหิารส่วนต�าบล/เทศบาลต�าบลทกุแห่ง สนบัสนนุ
งบประมาณในการฝึกอบรมชดุปฏิบัตกิารจติอาสาภัยพบิติัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณภัย โดยให้
ประสานกับส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อจัดท�า
แผนในการฝึกอบรมฯ
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3 ให้ชดุปฏิบัติการจติอาสาภยัพบัิตอิงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท�าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี เมื่อได้รับการประสานจาก 
กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่หรือท่ีเรียกชื่อ 
อย่างอืน่ ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์อ�าเภอ/จงัหวดั – ทกุจงัหวดั มส่ีวนร่วม
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอย่างพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ และมีการ
จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เจ้าหน้าที่ประจ�าชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
เมื่อเกิดสาธารณภัย
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   

 
 

      -2- 
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมและสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

 

 

 
2. โครงการ อปท.ต้นแบบการจัดการน  าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคาร
น  าใต้ดิน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 152,913,100 บาท ในพ้ืนที่ 42 จังหวัด 137 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 405 โครงการ 1,696 บ่อ (บ่อปิด 1,371 บ่อ และ บ่อเปิด 325 บ่อ) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าระบบข้อมูลการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการน้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านระบบ Info ที่มีศูนย์เรียนรู้ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

โครงการธนาคารน้ าใต้ดินเป็นโครงการส าคัญ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งขับเคลื่อน
โครงการเพ่ือกักเก็บน้ าใต้ดินส าหรับแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ประกอบกับในคราวประชุมกองอ านวยการ
น้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ได้มีข้อสั่งการให้คณะท างานขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาธนาคารน้ าใต้ดิน โดยมีหน่วยงานในการขับเคลื่อน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก  

โครงการธนาคารน้ าใต้ดินจะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จากการบริหารจัดการน้ า
ด้วยการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน เนื่องจากมีปริมาณน้ าใช้เพียงพอ ทั้งยังแก้ปัญหาน้ าขังและเน่าเสีย ลดแหล่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการน�้า
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน�้าใต้ดิน)

ประเทศไทยต้องประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการน�้า ขาดแคลนน�้า 
ในฤดรู้อน เกดิภยัแล้ง ภาวะฝนทิง้ช่วงเป็นเวลานาน ฤดฝูนมนี�า้หลากเกดิอทุกภยั
ในหลายพืน้ที ่รฐับาลจงึได้ก�าหนดยทุธศาสตร์น�า้เพือ่การอปุโภคเป็นภารกจิหลัก
ของรัฐบาล โดยประเทศไทยต้องมีน�้ากิน น�้าใช้ที่สะอาดให้ทุกหมู่บ้าน โครงการ 
ธนาคารน�้าใต้ดินจึงเป็นโครงการส�าคัญ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการ 
เร่งขับเคลื่อนโครงการเพื่อกักเก็บน�้าใต้ดินส�าหรับแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและ 
ภัยแล้ง ประกอบกับในคราวประชุมกองอ�านวยการน�้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563  
ได้มีข้อส่ังการให้คณะท�างานขับเคลื่อนโครงการธนาคารน�้าใต้ดิน ด�าเนินการ 
จัดท�าแผนพัฒนาธนาคารน�้าใต้ดิน ซึ่งมีหน่วยงานในการขับเคลื่อน 3 หน่วยงาน
ได้แก่ ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาติ กรมทรพัยากรน�า้บาดาล และกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการด�าเนินงาน

โครงการธนาคารน�้าใต้ดินด�าเนินงานภายใต้หลักการน�าน�้าฝนท่ีตกลงมา 
กักเก็บไว้ใต้พื้นดินด้วยระบบบ่อปิดและบ่อเปิด เป็นการเพิ่มปริมาณน�้าใน 
แหล่งกักเก็บน�้าใต้ผิวดินที่สามารถน�ากลับขึ้นมาใช้ใหม่ได้ และสามารถ 
แก้ปัญหาน�า้ท่วมในฤดฝูนและปัญหาการขาดแคลนน�า้ในฤดแูล้งเพือ่ให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรร 
เงนิอดุหนนุเฉพาะกิจ เงนิอดุหนนุส�าหรบัสนับสนนุการก่อสร้าง/ปรบัปรงุและพฒันา 
การบริหารจัดการน�้าระบบธนาคารน�้าใต้ดิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 152,913,100 บาท ในพื้นที่ 42 จังหวัด 137 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 405 โครงการ 1,696 บ่อ (บ่อปิด 1,371 บ่อ 
และ บ่อเปิด 325 บ่อ) และได้จัดท�าระบบข้อมูลการจัดท�าธนาคารน�้าใต้ดิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบการจดัการน�า้ตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงผ่านระบบ Info ท่ีมีศูนย์เรียนรู้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่
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ได้จัดท�าธนาคารน�้าใต้ดิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป

โครงการธนาคารน�้าใต้ดินจะท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
จากการบริหารจัดการน�้าด้วยการจัดท�าธนาคารน�้าใต้ดิน เน่ืองจากมีปริมาณ
น�้าใช้เพียงพอ ทั้งยังแก้ปัญหาน�้าขังและเน่าเสีย ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
และแมลงวัน ท�าให้กลุ ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน�้า  
ที่เพียงพอในการท�าการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ จากการใช้ประโยชน์น�้า
ในระบบธนาคารน�้าใต้ดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่เป้าหมาย  
สามารถยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ  

จัดการน�้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
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1. 2.

www.dla.go.th 0 2241 9000

152,913,100 บาท

1,696 42 405 137
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Smart Farm

ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการนํา้อย่างเปน็ระบบ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ช้ันดินอ่อน หินกรวด

ท่อ PVC

ก้อนหิน

ผ้าไนลอน

บ่อน้ํา

เจาะพ้ืนเปน็หลุม
3 หลุม

หินขนาดใหญ่ช้ันดินเหนียว

ช้ันดินอุ้มนํา้

ช้ันกรวดทรายมีนํา้ใต้ดิน

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปดิ
ธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิด

หานํ้าได้

เก็บนํ้าไว้ : ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน

ใช้นํ้าเป็น : ระบบจ่ายน้ํา

: น้ําต้นทุน

www.dla.go.th 0 2241 9000 ท้องถ่ินไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

จัดทําแปลงสาธิตปลูกพืชผัก
ในพ้ืนท่ีร่องนํ้าตามฤดูกาล 
สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

จัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืช
เสริมป่า สร้างสมดุลระบบนิเวศ

สาธิตการสร้างฝายชะลอนํ้าและ
ฝายดักตะกอน บริเวณลําธารต้นนํ้า

สนับสนุนการผลิต ภายใต้
วิสาหกิจชุมชน

รายการท่ีขอรับการสนับสนุน

จัดทําฐานการเรียนรู้ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน อาคาร และวัสดุอุปกรณ์

ชุมชนมีส่วนร่วม

ให้เยาวชนเรียนรู้การจัดการ
ทรัพยากรดินและนํ้าอย่างง่าย 
และมีประสิทธิภาพด้วยการทํา
แปลงเกษตรทดลอง

จัดระบบฐานข้อมูลชุมชนเร่ืองการ
บริหารจัดการนํ้า โดยเยาวชนเป็น
ผู้นําความรู้จากผู้ใหญ่/
ปราชญ์ชาวบ้าน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สํารวจ
พ้ืนท่ีในชุมชน และชุมชนข้างเคียง
เพ่ือสํารวจความเป็นไปได้

การพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ี

จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม 
อาทิ จัดทําระบบฐานข้อมูลชุมชน
ในเร่ืองการบริหารจัดการนํ้าชุมชน

การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
และเผยแพร่สู่สาธารณะ

การบริหารจัดการบํารุงรักษา
และดูแล

วนเกษตร

เกษตรผสมผสาน

อนุรักษ์ป่าต้นน้ํา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้สนบัสนนุงบประมาณให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 278 โครงการ เป็นงบประมาณ

ทั้งสิ้น 542.74 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอของบประมาณ

จ�านวน 595 โครงการ เป็นงบประมาณจ�านวน 1,624.03 ล้านบาท และได้รับ 

พจิารณาปรากฏตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จ�านวน 31 โครงการ เป็นงบประมาณ 56.36 ล้านบาท สามารถก่อสร้าง  

ปรับปรงุ ซ่อมแซม ลานกฬีา/สนามกฬีา เพือ่ให้เยาวชน และประชาชนกลุม่เสีย่ง 

ให้ความสนใจในการออกก�าลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จูงใจให้ห่างไกล 

ยาเสพติด ท�าให้ปริมาณผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลดลง



ส่วนที่ 2 ผลงานที่ส�าคัญ (Key Achievements)

รายงานประจ�าปี 256362

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดสรรเงินอุดหนุนส�าหรับการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุง

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ได้รับจัดสรร จ�านวน 1,282 โครงการ  

งบประมาณ 3,300,221,144.90 บาท เบิกจ่าย จ�านวน 521 โครงการ  

งบประมาณ 717,077,709.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.96 เงินอุดหนุนส�าหรับ 

การก่อสร้าง/ปรบัปรงุและพฒันาแหล่งกกัเก็บน�า้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ได้รับจัดสรร จ�านวน 1,000 โครงการ งบประมาณ 1,828,075,868.84 บาท  

เบิกจ่าย จ�านวน 651 โครงการ งบประมาณ 723,956,992.40 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 46.43 เงินอุดหนุนส�าหรับการบริหารจัดการน�้าเพ่ือสนับสนุนงานฎีกา 

งบประมาณ 200,000,000 บาท ส�านกังบประมาณอนมุติัให้เบกิจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 7 โครงการ งบประมาณ 43,685,500 บาท  

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ 

พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้า/ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน/พัฒนา 

แหล่งน�้าเพื่อสนับสนุนงานฎีกา จ�านวน 2,348 แห่ง และท�าให้ประชาชนได้รับ

บรกิารสาธารณะจากท้องถิน่อย่างมคีณุภาพ ท่ัวถงึ น�าไปสูก่ารมคีณุภาพชวีติทีด่ี  

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในท้องถิ่นลดลง โดยมีกลยุทธ์ คือ รวมพลังองค์กรภาค ี

ทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ 

ความส�าเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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 ผลงานที่ส�าคัญ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยส�านักบริหารการคลังท้องถิ่นได้จัด 

ฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ธนารักษ์พื้นที่  

และผู ้แทนผู ้บริหารท้องถ่ินในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประจ�าจังหวัด เพื่อให้ความรู ้เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม –  

5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร รวมจ�านวน 5 รุ่น  

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จ�านวน 933 คน งบประมาณ 3,754,131 บาท  

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้าราชการกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ธนารกัษ์พืน้ที่  

และผู ้แทนผู ้บริหารท้องถ่ิน ในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประจ�าจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สามารถให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า 

แก่ประชาชนผูเ้สยีภาษ ีและประชาชนได้รบัความเป็นธรรมจากการประเมนิภาษี  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย



ส่วนที่ 2 ผลงานที่ส�าคัญ (Key Achievements)

รายงานประจ�าปี 256364

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า/ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน/พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือสนับสนุนงานฎีกา จ านวน 2,348 แห่ง และท าให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
ท้องถิ่นลดลง โดยมีกลยุทธ์ คือ รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ 
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**************************** 

 
1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยส านักบริหารการคลังท้องถิ่นได้จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ธนารักษ์พ้ืนที่ และผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างประจ าจังหวัด เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 
5 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จ านวน ๙๓๓ คน งบประมาณ 3,754,131 บาท    โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ข้ า ร าช ก ารก รม ส่ ง เส ริ ม ก า รป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น  ธ น ารั ก ษ์ พ้ื น ที่  แ ล ะผู้ แ ท น ผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น 
ในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สามารถให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ประชาชนผู้
เสียภาษี และประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินภาษี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 

 ภาพประกอบการรายงานในรูปแบบ ภาพถ่าย และ Infographic หรือการน าเสนอในรูปแบบที่ง่าย 
ต่อการเข้าใจของประชาชน 

 
     

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า/ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน/พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือสนับสนุนงานฎีกา จ านวน 2,348 แห่ง และท าให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
ท้องถิ่นลดลง โดยมีกลยุทธ์ คือ รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ 
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1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยส านักบริหารการคลังท้องถิ่นได้จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ธนารักษ์พ้ืนที่ และผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างประจ าจังหวัด เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 
5 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จ านวน ๙๓๓ คน งบประมาณ 3,754,131 บาท    โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ข้ า ร าช ก ารก รม ส่ ง เส ริ ม ก า รป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น  ธ น ารั ก ษ์ พ้ื น ที่  แ ล ะผู้ แ ท น ผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น 
ในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สามารถให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ประชาชนผู้
เสียภาษี และประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินภาษี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 

 ภาพประกอบการรายงานในรูปแบบ ภาพถ่าย และ Infographic หรือการน าเสนอในรูปแบบที่ง่าย 
ต่อการเข้าใจของประชาชน 
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 ผลงานที่ส�าคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. โครงการการด�าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้

ในการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาให้แก่บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ผูน้�าชมุชน อาสาสมคัรในพืน้ที ่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างทีมวิทยากร 

หรอื คร ูก เป็นทมีประชาสมัพนัธ์ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกับการเฝ้าระวงัและป้องกนั 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดท�าหน้ากากอนามัยจากผ้า

ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ขณะนี้มีทีมครู ก ทั้ง 76 จังหวัด จ�านวน 371,079 คน  

และได้จัดท�า “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)” 

ซึ่งเป็นการขยายผลการอบรมจากทีมวิทยากร ครู ก ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู ้

ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

และการจัดท�าหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เ พ่ิมเติม  

จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง จ�านวน 

225 ล้านบาท เพือ่เป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจัดท�าหน้ากากอนามยัจากผ้าให้แก่

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 7,774 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่จะ

ผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้ จ�านวน 50 ล้านชิ้น ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 

2563 พบว่า มกีารจดัท�าหน้ากากอนามยัแบบผ้าไปแล้ว จ�านวน 52,711,480 ชิน้ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการจัดท�าหน้ากากอนามัยไว้ใช้ส�าหรับ
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ป้องกันตนเองและแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในครัวเรือน สามารถน�ามาต่อยอด 

ในการสร้างอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึน้ และเกดิการมีส่วนร่วม ความสามคัคใีนชมุชน 

ทุกกลุ่มสาขาอาชีพในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกัน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพประกอบการรายงานในรูปแบบ ภาพถ่าย และ Infographic หรือการน าเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ของประชาชน 

   

 
 

ภาพประกอบการรายงานในรูปแบบ ภาพถ่าย และ Infographic หรือการน าเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ของประชาชน 
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2. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
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2. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 อนุมัติแผนงาน 

หรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภายใต้กรอบวงเงิน  

1,080,590,000 บาท ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563  

ถึงกันยายน 2564  โดยมีกิจกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1 การจัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดูแล 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงิน 147,706,000 บาท

2 ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 7,774 แห่ง แห่งละ 2 คน คนละ 5,000 บาท 

ระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน 932,880,000 บาท

ผลการด�าเนินงาน   
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ได้จัดสรรงบประมาณและแจ้งแนวทางโครงการ

ให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

เพื่อฝึกอบรมและจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

2 มจีงัหวดัทีอ่บรมโครงการอาสาสมคัร

บริบาลท้องถิ่น แล้วจ�านวน 76 จังหวัด และ 

มีอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินผ่านการฝึกอบรมฯ 

ตามโครงการดังกล่าว 12,205 คน และได้ปฏิบัติ

หน้าที่ดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแล้วตั้งแต่

พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

จ้างงานอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน

15,548
อัตรา

ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

7,774
แห่ง

ผ่านการอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ

ช่ัวโมง
70

ค่าตอบแทน

5,000
รวมระยะเวลา  12  เดือน
บาท/คน/เดือน

62,192
ดูแลผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

คน

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานราก

1,080
ล้านบาท

ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ

ช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ช่วยเหลือดูแล
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ให้บริการดูแลรายบุคคล
(Care Plan)

ช่วยเหลือดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
หรือกายภาพบําบัด

www.dla.go.th 0 2241 9000 ท้องถินไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย



ส่วนที่ 2 ผลงานที่ส�าคัญ (Key Achievements)

รายงานประจ�าปี 2563 71

3. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายไดแ้ก่ผู้สูงอายุ

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้ด�าเนนิการโครงการสร้างหลักประกนั

ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดสรรงบประมาณ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

จ�านวน 8,896,894 คน เป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน 69,636,576,900 บาท โดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ

รบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายท่ีุได้ลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิดงักล่าวต่อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นไว้ ซึ่งจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจ�าทุกเดือน โครงการ

ดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้า และเป็นการ

สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในสังคม ส่งผลให้เกิดความสะดวก 

ในการด�ารงชีวิตในสังคมสูงวัย
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4. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
   ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด�าเนินการโครงการสนับสนุน 

การเสริมสร ้ างสวัสดิการทางสั งคมให ้แก ่คนพิการหรือทุพพลภาพ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

จ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูพ้กิารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 1,919,049 คน  

เป็นเงนิทัง้สิน้จ�านวน 18,151,221,700 บาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ด�าเนินการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

ท่ีได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  

ซ่ึงจะได้รบัเงินเบีย้ความพกิารของคนพกิารเป็นประจ�าทกุเดือน โครงการดังกล่าว

ส่งผลให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดความเหลื่อมล�้า และเกิดความสะดวก 

ในการด�ารงชีวิตของผู้พิการและทุพพลภาพ
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5. โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดกิารทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด�าเนินการโครงการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 88,760 คน เป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน 

536,043,600 บาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการจ่ายเงินเบี้ย 

ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ลงทะเบียน 

เพือ่ขอรบัเงนิดงักล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไว้ ซ่ึงจะได้รับเงินเบีย้ยงัชพี

ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจ�าทุกเดือนท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการดังกล่าว 

ส่งผลให้ผูป่้วยเอดส์มคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้ ลดความเหลือ่มล�า้ และเกดิความสะดวก

ในการด�ารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สวัสดิการแก่ประชาชน “กลุ่มเปราะบางทางสังคม”

โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรร

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

จ�านวน 8,896,894 คน เป็นเงินทั้งสิ้น

จ�านวน 69,636,576,900 บาท

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม

ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรร

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

จ�านวน 1,919,049 คน เป็นเงินทั้งสิ้น

จ�านวน 18,151,221,700 บาท 

โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคม

แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จะสรร

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

จ�านวน 88,760 คน เป็นเงินทั้งสิ้น

จ�านวน 536,043,600 บาท 
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 ผลงานที่ส�าคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

1. โครงการวันท้องถิ่นไทย

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้จดัแถลงข่าววนัท้องถ่ินไทย และจัดงาน 

วันท้องถิ่นไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดสมุทรสาคร 

โดยได้ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพื่อใช้ในการจัดงาน 

วันท้องถิ่นไทยและจัดเตรียมข้อมูลผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับ 

ความส�าคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ิน และเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ถึง 

การจัดงานวันท้องถิ่นไทยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 

เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่าง 

ครบถ้วน และองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และประชาชน

มีความสุข อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน จะได้ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ท่ีได้ทรงสถาปนาการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 

เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและตระหนักถึงความส�าคัญของวันท้องถิ่นไทย
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การจัดงานแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2563
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านท่าฉลอม 

ต�าบลท่าฉลอม อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 
1. โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย และจัดงานวันท้องถิ่นไทยเมื่อวันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดสมุทรสาคร  
โดยได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพ่ือใช้ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและ จัดเตรียมข้อมูลผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ถึงการ
จัดงานวันท้องถิ่นไทยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 

โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข อีกท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะได้
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนาการปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและตระหนักถึงความส าคัญของวันท้องถิ่นไทย 
 

การจัดงานแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านท่าฉลอม ต าบลท่าฉลอม  

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย และจัดงานวันท้องถิ่นไทยเมื่อวันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดสมุทรสาคร  
โดยได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพ่ือใช้ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและ จัดเตรียมข้อมูลผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ถึงการ
จัดงานวันท้องถิ่นไทยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 

โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข อีกท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะได้
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนาการปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและตระหนักถึงความส าคัญของวันท้องถิ่นไทย 
 

การจัดงานแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านท่าฉลอม ต าบลท่าฉลอม  

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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1. โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย และจัดงานวันท้องถิ่นไทยเมื่อวันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดสมุทรสาคร  
โดยได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพ่ือใช้ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและ จัดเตรียมข้อมูลผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ถึงการ
จัดงานวันท้องถิ่นไทยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 

โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข อีกท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะได้
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนาการปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและตระหนักถึงความส าคัญของวันท้องถิ่นไทย 
 

การจัดงานแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านท่าฉลอม ต าบลท่าฉลอม  

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2563
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต�าบลท่าฉลอม 

อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)  

ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
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2. โครงการขับเคล่ือนการด�าเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาส�าคัญของชาติ และทรงม ี

พระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้น กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ินจึงได้บูรณาการการด�าเนินงานร่วมกัน กับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง และก�าหนดยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จ�านวน 8 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่นรับผิดชอบยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 

การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ินได้ด�าเนินการสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นค่าการส�ารวจสุนัขและแมว และค่าวัคซีน

พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ส�าหรับสุนัขและแมวที่พบจากการส�ารวจ 

จ�านวนทั้งสิ้น 11,078,664 ตัว งบประมาณทั้งสิ้น 382,073,040 บาท 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว 

จากการส�ารวจแล้ว จ�านวน 9,862,931 ตวั คดิเป็น ร้อยละ 89 และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์แล้ว จ�านวน 6,291 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80
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นอกจากนี้การด�าเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ได้ด�าเนินการเพื่อร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ดังนี้  

1 การจัดให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 

2 ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ ่ายในการจัด

สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีสาระส�าคัญของระเบียบ ดังนี้

(1) ก�าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล อาจจัด

สวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

(2) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลจัดท�าทะเบียนสัตว์

ให้เป็นปัจจุบันตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�าหนด
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(3) การก่อสร้างสถานสงเคราะห์ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ

ก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก�าหนด

(4) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลอาจร้องขอให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ด�าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์แทนได้

(5) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลสามารถเบิกจ่ายค่าใช้

จ่ายในการกักสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ เช่น ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์   

ค่าอาหาร ค่าท�าหมัน ค่าเวชกรรม ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ�าเป็น

หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์

(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถอุดหนุนเงินให้เทศบาล 

หรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ท่ีของตนได้เมือ่ได้รับการร้องขอจากเทศบาล

หรือองค์การบริหารส่วนต�าบล

3 การจัดท�า “คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์” 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางปฏิบัติในการ

ด�าเนินการเกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

ในสถานสงเคราะห์สัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนตัวอย่าง

รูปแบบรายการก่อสร้างจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รูปแบบรายการก่อสร้าง 

จากกรมปศุสัตว์ รูปแบบรายการก่อสร้างจากเทศบาลนครรังสิต และรูปแบบ

รายการก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

4 บูรณาการความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์  

ในการจัดท�าคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ส�าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นคู่มือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการบรหิารจดัการวัคซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าในสตัว์ตามระบบลูกโซ่ความเยน็

ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
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  ผลงานที่ส�าคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 การติดตั้ง “ถังขยะเปียก” ครัวเรือนในแต่ละองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ได้มีการด�าเนินการจัดการขยะเปียกแล้ว จ�านวน 17,595,783  
ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 17,893,855 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.33 
โดยสรุปได้ ดังนี้

(1) การจัดท�าถังขยะเปียกครัวเรือน : ด�าเนินการ 10,129,451  
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.61 

www.dla.go.th 0 2241 9000 ท้องถ่ินไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย

ขุดหลุมให้ลึกลงไปกว่า
ถังขยะท่ีจะใช้ประมาณ
30 - 100 ซม.

1

ตัดก้นถังขยะออก
และนําลงไปในดนเพียง

2

2 ใน 3 ส่วนของถัง

สามารถนําปุย๋
ไปใช้ประโยชน์

ได้เลย

5

เม่ือปริมาณเศษอาหารใกล้

4

เต็มถัง (1/4 ของถัง)
ให้ปดิฝาแล้วท้ิงไว้ 2 เดือน

ท่ีเหลือท้ิงมาเทใส่ แล้วปดิฝาเอาไว้
นําเศษอาหาร ผัก ผลไม้

3

ระดับผิวดิน

ระดับก้นหลุม

ระดับก้นถัง

30-100 ซม.

ง่าย ๆ ใน     ข้ันตอน55
ทําปุ๋ยจากถังขยะเปียก

(ไม่)ลับ
เคล็ด

2 ใน 3 ส่วนของถัง

เพ่ือโลกท่ีเราอยู่อาศัย และลดปัญหาขยะท่ีเป็นวาระแห่งชาติ
แถมได้ปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ต่อด้วย

(2) การจัดท�าถังขยะเปียก
รวม : ด�าเนินการ 539,698 
ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 3.02 

(3) การจัดการขยะเปียก
โดยวิธีอื่น เช่น การท�าเสวียน 
การให้อาหารสตัว์ : ด�าเนนิการ  
6,926,634 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 38.71
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2 แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดได้ด�าเนินการขับเคลื่อน 

โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการตามแผนรณรงค์  

“แยกก่อนทิ้ง” สรุปได้ ดังนี้

(1) มีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ด�าเนินการแล้ว  

6,015 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.61

(2) หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะและ การคัดแยกขยะ 

ตามประเภทอย่างถูกต้อง ดังนี้

ครัวเรือนทั่วประเทศ 17,893,855 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่จัดการขยะเปียก ด�าเนินการแล้ว 

  17,595,783 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.33

ครัวเรือนที่จัดตั้งถังขยะรีไซเคิล 

  5,140,676 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.73

(3) มีการจัดท�าสัญลักษณ์ แยกประเภทขยะ ด�าเนินการแล้ว 

5,731 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.00

(4) มกีารจดัท�าถังขยะแยกประเภทในพืน้ทีส่าธารณะอย่างน้อย 

2 ประเภท ด�าเนินการจัดตั้งถังทั่วไป 102,187 ใบ ถังรีไซเคิล 47,066 ใบ

(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประกาศก�าหนดวันและเวลา

ในการเก็บขนขยะแยกตามประเภท ด�าเนินการแล้ว 3,441 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 43.83
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“ขยะ” ไม่ใช่เร่ืองของคนอ่ืน
มาช่วยกัน “ลด” และ “แยก” ขยะต้ังแต่วันน้ี

เพราะขยะเปน็ส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดโลกร้อน และภัยพิบัติ
ถ้าไม่อยากเผชิญปญัหาเหล่าน้ี มาเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมกันเถอะ

“เม่ือเกิดขยะ
แยกก่อนท้ิง
ให้ถูกถัง”

ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย

ขยะย่อยสลายยาก
ถุงพลาสติก 

ถุงขนม กล่องโฟม

ขยะย่อยสลายได้
เศษอาหาร พืชผัก

ขยะท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ 

ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
กระดาษ กระป๋อง

ขยะมีพิษ ถ่านไฟฉาย
กระปอ๋งสเปรย์

หลอดไฟ 

แค่เร่ิมลด
”ท่ีต้นทาง” 3Rs ใช้น้อย

Reduce
ใช้ซ้ํา

Reuse
นํากลับมาใช้ใหม่

Recycle

www.dla.go.th 0 2241 9000 ท้องถ่ินไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย
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3 แจ้งมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจาก 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

(1) มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ 

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนท้ิงหน้ากากอนามยัและหน้ากากผ้า  

โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น และจัดให้มีถังขยะสีแดง 

ไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย  

และหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากผู้ที่ไม่มีอาการป่วย 

หรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู ้ที่เป็นกลุ ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้

(2) มาตรการเกบ็ขยะ จดัให้มอีปุกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือ และก�าชบั

ให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

(3) มาตรการก�าจัดขยะ ให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

ให้แก่พนักงานประจ�าจุดก�าจดัขยะ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งในการตดิเชือ้ระหว่าง

การปฏิบัติงาน และให้การก�าจัดหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเป็นไปตาม 

กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง (7,851 แห่ง) ได้รายงาน 

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว การจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) : 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งแล้ว 5,968 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 76.02 

รวมจ�านวนถังขยะติดเชื้อ 42,600 ใบ

(4) โครงการประกวดการจัดการขยะมลูฝอยชมุชน “จงัหวดัสะอาด” 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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หน้าก
าก

อนามั
ย

           อนามัย
หน้ากากขยะติดเช้ือ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการกําจัดขยะ
ในกระบวนการกําจัดขยะ ให้หามาตรการและ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ให้แก่พนักงานประจํา
จุดกําจัดขยะเพ่ือป้องกันความเส่ียงในการติดเช้ือ
ระหว่างการปฏิบัติงาน

สําหรับการกําจัดขยะหน้ากากอนามัยและ
หน้ากากผ้า ให้การกําจัด เป็นไปตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545

3

มาตรการเก็บขยะ
2

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ และ
ให้พนักงานเก็บขน สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
รวมท้ังจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ
สํารองให้เพียงพอ

ให้มีการป้องกันการติดเช้ือ แก่พนักงานเก็บขน
ท้ังก่อน/หลังปฏิบัติงาน 
  ตรวจวัดอุณหภูมิ 
  ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์

ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บขน
เป็นระยะตามความเหมาะสม

หลังจากการปฏิบัติงานทุกคร้ัง ให้ใช้น้ํายาฆ่าเช้ือ
ผสมแอลกอฮอล์ทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
เคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส่ในขณะท่ีปฏิบัติงาน 
รวมถึงฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย
เป็นประจําทุกวัน

มาตรการรณรงค์
คัดแยกขยะ

1

ติดเช้ือ ท่ัวไป

คัดแยกขยะใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น
ท้ิงในถังขยะหรือจุดรวบรวม

ท้ิงหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยก
ใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะอ่ืน ปิดปากถุงให้แน่น
ทําสัญลักษณ์ท่ีถุง เพ่ือบอกพนักงานเก็บขน
หรือนําไปท้ิงในถังขยะสีแดง หรือนําไปท้ิงไว้
ในจุดรวบรวมขยะ

จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในท่ีสาธารณะหรือ
จุดรวบรวมขยะ เพ่ือเป็นจุดท้ิงขยะหน้ากาก
อนามัย และหน้ากากผ้า

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าสามารถ
ใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์ได้ หากไม่มีอาการป่วยหรือ
ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง

ติดเช้ือ หน้ากาก
อนามัย

C  VID-19 

www.dla.go.th 0 2241 9000 ท้องถ่ินไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กองส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน

กระทรวงมหาดไทย
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4 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 มอบ ณ วันที่  

21 กันยายน 2563 ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้  

1. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ   จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จังหวัดลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย   จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย   จังหวัดศรีสะเกษ 

2. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศ   จังหวัดเลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดยโสธร

รางวัลชมเชย   จังหวัดพิจิตร

รางวัลชมเชย   จังหวัดพิษณุโลก

3. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ   จังหวัดล�าพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จังหวัดอ่างทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ

รางวัลชมเชย   จังหวัดสิงห์บุรี

รางวัลชมเชย   จังหวัดอุทัยธานี
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3. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก 
รางวัลชนะเลิศ   จังหวัดล าพูน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จังหวัดอ่างทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ 
รางวัลชมเชย   จังหวัดสิงห์บุรี 

    รางวัลชมเชย   จังหวัดอุทัยธานี 

3. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก 
รางวัลชนะเลิศ   จังหวัดล าพูน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จังหวัดอ่างทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ 
รางวัลชมเชย   จังหวัดสิงห์บุรี 

    รางวัลชมเชย   จังหวัดอุทัยธานี 
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2. โครงการการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน  าต่าง ๆ 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชเพ่ือเตรียมการรับน้ าหลากในฤดูฝน ปี 2563 ในพ้ืนที่ อปท. 18 แห่ง จ านวน 19 จุด ใน 10 จังหวัด ตาม
ข้อมูลของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้แก่ จ.
ชัยนาท นครนายก,นครปฐม,นนทบุรี,ปราจีนบุรี,พระนครศรีอยุธยา,ราชบุรี,ลพบุรี,สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี และ 
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น จ านวน 63,360,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม  
ในพ้ืนที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือก าจัดผักตบชวาและวัชพืช รายการเรือท้องแบนไฟเบอร์
กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้
งาน จ านวน 792 ล า เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางการไหลระบายของน้ าเกิด
ปัญหาน้ าล้นตลิ่งชันเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ าได้ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ าอย่างสะดวก ทั้งยังรักษาสภาพคู 
คลอง ล าราง เพ่ือประโยชน์ในด้านการระบายน้ า และรับน้ าจากบ้านเรือนประชาชน 
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2. โครงการการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช
   ในแหล่งน�้าต่าง ๆ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เร่งรดั

การก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน�้าหลากในฤดูฝน ปี 2563  

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 18 แห่ง จ�านวน 19 จุด ใน 10 จังหวัด  

ตามข ้อมูลของส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก  

จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ีจงัหวดัสงิห์บุร ีและจงัหวดัสพุรรณบรุ ีและได้จดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงนิส�ารอง 

จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น จ�านวน 63,360,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด 

ทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช รายการ 

เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่

น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จ�านวน 792 ล�า  

เพือ่ประโยชน์ในการก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชืทีก่ดีขวางการไหลระบายของน�า้ 

เกิดปัญหาน�้าล้นตลิ่งเพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่ริมน�้าได้ใช้เส้นทางสัญจรทางน�้า 

อย่างสะดวก ทัง้ยงัรักษาสภาพค ูคลอง ล�าธาร เพือ่ประโยชน์ในด้านการระบายน�า้ 

และรบัน�า้จากบ้านเรือนประชาชน
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 ผลงานที่ส�าคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1. โครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า 
   ประจ�าปี พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณ 

แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า ประจ�าปี พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

ของการด�าเนินโครงการ คือ ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าท่ีครบเกษียณอายุ 

ราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า 

ทีร่บัราชการมาครบ 20 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 และข้าราชการ

และลูกจ้างประจ�าที่รับราชการมาครบ 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน  

พ.ศ. 2563 รวมจ�านวนทั้งสิ้น 189 ราย ซึ่งได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ  

เมือ่วนัท่ี 10 กนัยายน 2563 ณ โรงแรมรเิวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานที่ส าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

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

1. โครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดจัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ 
และลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ.ศ. 2563 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินโครงการ คือ ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ที่ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่รับราชการมาครบ 20 ปีบริบูรณ์ 
ณ วั นที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563 และข้ าราชการและลู กจ้ างประจ าที่ รั บราชการมาครบ 25 ปี บริ บู รณ์  
ณ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563 รวมจ านวนทั้งสิ้น 189 ราย  ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณฯ  
วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 ภาพประกอบการรายงานในรูปแบบ ภาพถ่าย และ Infographic หรือการน าเสนอในรูปแบบท่ีง่ายต่อการ
เข้าใจของประชาชน 

      
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นายจิตติพงศ์ ธีรพัธรนันท์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241–9000 ต่อ 1208 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ส่วนที่ 3 

 ตัวชี้วัดที่ 1 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)

ค�าอธิบายตัวชี้วัด 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย หมายถึง องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 7,851 แห่ง  

แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,450 แห่ง  

เมืองพัทยา 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�าบล 5,324 แห่ง

2 การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยทีมประเมินฯ ซึ่งจังหวัดแต่งตั้งขึ้น 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  

ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นก�าหนดจ�านวน 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านการบริหาร

จัดการ 2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) ด้านการบริหารงาน 

การเงินและการคลัง 4) ด้านการบริการสาธารณะ 5) ด้านธรรมาภิบาล  
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3 พิจารณาผลส�าเร็จจากจ�านวนองค์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน 

ทุกประเภทที่ได้รับผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพของทีมประเมินฯ 

โดยเฉลี่ย 5 ด้าน ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 เปรียบเทียบกับจ�านวนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงกับ 5 องค์ประกอบ ค่าเป้าหมาย

Function 
Base

Agenda 
Base

Area 
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

ขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

92 94 96

ผลการด�าเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (LPA) 

เฉลี่ย 5 ด้าน ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 ประจ�าปี 2563 จ�านวน 7,527 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 95.87 โดยสรุปเป็นไปตามค่าเป้าหมายมาตรฐาน
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 ตัวชี้วัดที่ 2

ร้อยละความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ 
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตัวชี้วัดย่อย 2.1
ร้อยละของจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ค้างด�าเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 - 2562 และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค�าอธิบายตัวชี้วัด 
เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่ประชาชน/องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ ร้องผ่านกองกฎหมายและระเบยีบท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่ และมีการลงรบัตามระบบงานสารบรรณกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

ขอบเขตการประเมิน 
นับเรื่องเข้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2562 ที่ยัง

ไม่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ เป็นจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ค้างด�าเนินการทั้งหมด

ความเชื่อมโยงกับ 5 องค์ประกอบ ค่าเป้าหมาย

Function 
Base

Agenda 
Base

Area 
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

ขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

30 40 50

ผลการด�าเนินงาน 
มจี�านวนเรือ่งร้องเรยีนท้ังหมด 726 เรือ่ง โดยได้รบัการแก้ไขเรือ่งร้องเรยีน 

จ�านวน 320 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.08 โดยสรุปเป็นไปตามค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน 
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ตัวชี้วัดย่อย 2.2
ร้อยละของจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค�าอธิบายตัวชี้วัด 
เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่ประชาชน/องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ ร้องผ่านกองกฎหมายและระเบยีบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิน่ และมีการลงรบัตามระบบงานสารบรรณกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

ขอบเขตการประเมิน 
นับเรื่องเข้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ความเชื่อมโยงกับ 5 องค์ประกอบ ค่าเป้าหมาย

Function 
Base

Agenda 
Base

Area 
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

ขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

30 40 50

ผลการด�าเนินงาน 
มีจ�านวนเรือ่งร้องเรยีนทัง้หมด 65 เรือ่ง โดยได้รบัการแก้ไขเรือ่งร้องเรยีน 

จ�านวน 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.58 โดยสรุปเป็นไปตามค่าเป้าหมายขั้นสูง
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  ตัวชี้วัดที่ 3

ร้อยละของปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
(Joint KPIs)

ค�าอธิบายตัวชี้วัด 
1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก�าจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะ

มูลฝอยทีถ่กูน�าไปก�าจดัด้วยวธิกีารอย่างหนึง่อย่างใด ดังนี ้การฝังกลบวศิวกรรม 

(Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

เตาเผาที่มีระบบก�าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE)  

การหมักปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การก�าจัดขยะ

มลูฝอยแบบเชงิกลชวีภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองรวม (Control Dump) 

ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบ

ก�าจัดอากาศเสีย

2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่น�ากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล 

กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมท�าปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ กิจกรรม 

รับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน  

ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัด 

มือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่ก�าจัด 

ขยะมูลฝอย

ความเชื่อมโยงกับ 5 องค์ประกอบ ค่าเป้าหมาย

Function 
Base

Agenda 
Base

Area 
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

ขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

70 78.10 96
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ผลการด�าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 84.52 โดยสรุปอยู่ในค่าเป้าหมายมาตรฐาน

  ตัวชี้วัดที่ 4

ผลการด�าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อย 4.1
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมด�าเนินการประเมิน ITA 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  

Assessment System: ITAS)

ค�าอธิบายตัวชี้วัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 7,851 แห่ง  

(ไม่รวม กทม.) 

การด�าเนนิการประเมนิ ITA ผ่านระบบ ITAS หมายถึง การด�าเนนิการตาม

ขัน้ตอนของระบบ ITAS ดังน้ี 1) การลงทะเบียนใช้งาน 2) การน�าเข้าข้อมลูในการ

ประเมิน 3) ด�าเนนิการตามแบบส�ารวจ IIT แบบส�ารวจ EIT และแบบส�ารวจ OIT

ความเชื่อมโยงกับ 5 องค์ประกอบ ค่าเป้าหมาย

Function 
Base

Agenda 
Base

Area 
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

ขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

98 99 100
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ผลการด�าเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมด�าเนินการประเมิน ITA ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 

System: ITAS) รวม 7,851 หน่วย  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสรุปเป็นไปตามค่า

เป้าหมายขั้นสูง

ตัวชี้วัดย่อย 4.2
ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน)  

ระดบั A ขึน้ไป ตามแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(21) ประเดน็การต่อต้าน 

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ระยะแรก พ.ศ. 2561 – 2565

ค�าอธิบายตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน หมายถึง ค่าคะแนนที่ได้จากการประมวลผลจากระบบ 

ITAS ของส�านักงาน ป.ป.ช.

ความเชื่อมโยงกับ 5 องค์ประกอบ ค่าเป้าหมาย

Function 
Base

Agenda 
Base

Area 
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

ขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

94 96 98
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ผลการด�าเนินงาน 
ประกาศส�านักงาน ป.ป.ช. การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 

: ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

คะแนน 84.17 ผลการประเมินอยู่ในระดับ B โดยสรุปไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก�าหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า  

และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร โดยให้น�าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และอัตรา

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

ส�าหรับข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับโดยอนุโลม ส�าหรับวิธีการ 

เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ส่วนที่ 4 
กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
(Laws, regulations and handbooks)

 
กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และนายกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร โดยให้น าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และ
อัตราตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรส าหรับข้าราชการพลเรือน มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ส าหรับวิธีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการใช้และ
รักษารถยนต์ของส่วนราชการ (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563) 
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2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ระเบียบการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่เป็นการ

สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้เหมาะสมกับ 

สภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการใช้และรักษารถยนต์ของ 

ส่วนราชการ (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563)

 
กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และนายกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร โดยให้น าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และ
อัตราตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรส าหรับข้าราชการพลเรือน มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ส าหรับวิธีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการใช้และ
รักษารถยนต์ของส่วนราชการ (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563) 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ระเบียบการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท่ีเป็นการ

สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

(มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563) 

3 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563

 
 
 
 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563)  

 
 

4. คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบส าหรับตรวจสอบการการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีข้อมูลในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร นิยามศัพท์ ผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางไปราชการและการเกิดสิทธิที่จะได้รับ ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ หลักเกณฑ์และสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของอัตราการเบิกจ่ายเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของกระบวนการเบิกจ่ายเงิน  

 
 
5. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     เป็นคู่มือเพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งขั้นตอนด าเนินการเพ่ือจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดท าประกาศต่าง (ภ.ด.ส. ๓-๔ ภ.ด.ส.  
๑-๒ ภ.ด.ส. 6-๘) การค านวณภาษีและการประเมินภาษี การรับช าระภาษี  การอุทธรณ์การประเมินภาษี  
การบังคับภาษีค้างช าระ และค าถาม -ค าตอบที่พบบ่อย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
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4 คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบส�าหรับตรวจสอบ 

การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน มข้ีอมลูในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ

ในราชอาณาจักร นิยามศัพท์ ผู้มีอ�านาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ 

และการเกิดสทิธิทีจ่ะได้รบั ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ หลกัเกณฑ์ 

และสิทธิที่จะได้รับค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ แนวทาง 

การตรวจสอบ ตรวจสอบสทิธใินการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน  

ตรวจสอบความถูกต้องของอัตราการเบิกจ่ายเงิน สอบทานระบบ 

การควบคุมภายในของกระบวนการเบิกจ่ายเงิน 

 
 
 
 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563)  

 
 

4. คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบส าหรับตรวจสอบการการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีข้อมูลในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร นิยามศัพท์ ผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางไปราชการและการเกิดสิทธิที่จะได้รับ ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ หลักเกณฑ์และสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของอัตราการเบิกจ่ายเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของกระบวนการเบิกจ่ายเงิน  

 
 
5. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     เป็นคู่มือเพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งขั้นตอนด าเนินการเพ่ือจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดท าประกาศต่าง (ภ.ด.ส. ๓-๔ ภ.ด.ส.  
๑-๒ ภ.ด.ส. 6-๘) การค านวณภาษีและการประเมินภาษี การรับช าระภาษี  การอุทธรณ์การประเมินภาษี  
การบังคับภาษีค้างช าระ และค าถาม -ค าตอบที่พบบ่อย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
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5 คูมื่อปฏบิติังานตามพระราชบญัญัติภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562

เป็นคู่มือเพื่อศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบและแบบพิมพ์ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งขั้นตอนด�าเนินการเพื่อจัดเก็บ

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง การจดัท�าประกาศต่าง (ภ.ด.ส. 3-4 ภ.ด.ส. 1-2 

ภ.ด.ส. 6-8) การค�านวณภาษีและการประเมินภาษี การรับช�าระภาษี  

การอทุธรณ์การประเมนิภาษ ีการบงัคบัภาษค้ีางช�าระ และค�าถาม-ค�าตอบ 

ท่ีพบบ่อย เก่ียวกับการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

ซึ่งคู ่มือดังกล่าวจะมีคิวอาร์โค้ด ให้ผู ้ ใช้งาน (เจ้าหน้าท่ีเทศบาลและ 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล) ได้ตดิตามและรบัทราบข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบนัด้วย  

สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะมีคิวอาร์โค้ด ให้ผู้ใช้งาน (จนท.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
ได้ติดตามและรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้วย   

 
6. คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ครอบคลุม ทันสมัย และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี น ามาซึ่งการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
7. คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดโดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท า“คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น” จัดท าขึ้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าไปศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว 
และครอบคลุมในทุกภารกิจที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
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6 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด�าเนินการปรับปรุงคู ่มือ 

หลกัเกณฑ์การบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีดขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ครอบคลุม ทันสมัย และสอดคล้องกับพระราช

กฤษฎกีา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2562 เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มแีนวทางในการปฏบิติังาน 

อย่างประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี น�ามาซ่ึง 

การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนท่ีมีประสิทธิผล คุ ้มค่า และ 

เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะมีคิวอาร์โค้ด ให้ผู้ใช้งาน (จนท.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
ได้ติดตามและรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้วย   

 
6. คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ครอบคลุม ทันสมัย และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี น ามาซึ่งการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
7. คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดโดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท า“คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น” จัดท าขึ้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าไปศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว 
และครอบคลุมในทุกภารกิจที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
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7 คูมื่อรวมระเบยีบ กฎหมาย และแนวทางปฏบิติัในการจดัท�า
แผนพฒันาท้องถิน่

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ซกัซ้อมแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา  
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ให้กับประชาชน จึงอาศัยอ�านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจดัท�าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติและมคีวามสอดคล้องและเชือ่มโยงกบั
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุม่จังหวดั รวมท้ังแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีจังหวดั 
แผนปฏิบติัราชการประจ�าปีกลุม่จงัหวัดโดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้จัดท�า 
“คูม่อืรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏบิตัใินการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่” 
จัดท�าขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้ที่สนใจในการจัดท�าแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น�าไปศึกษา และสามารถน�าไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุมในทุกภารกิจ 
ท่ีเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง  
การน�าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เร่ือง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๓ 
         ก.จ. ในการประชุมคร้ังที่ ๗/2๕6๓ มื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 2๕๖๓ มีมติให้ อบจ. ก าหนดส่วนราชการ
ที่จ าเป็นในการบริหารงน จ านวน ๙ ส่วนราชการ คือ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านัก/กองคลัง ส านัก/กองช่าง 
ส านัก/กองสาธารณสุข ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านัก/กองการเจ้าหน้าที่ และ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ท. ในประชุมคร้ังที่ 6/2๕๖๓ มื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติให้เทศบาลก าหนด
ส่วนราชการที่จ าเป็นในการบริหารงาน  จ านวน ๙ ส่วนราชกา คือ ส านักปลัดเทศบาล ส านัก/กองคลัง  
ส านัก/กองช่าง ส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ส านัก/กองการศึกษา ส านัก/กองสวัสดิการสังคม ส านัก/กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยตวจสอบภายใน ก.อบต.
ในการประชุมคร้ังที่ ๔/2๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน 2๕63 มีมติให้ อบต. ก าหนดส่วนราชการที่จ าเป็น 
ในการบริหารงาน จ านวน ๘ ส่วนราชการ คือ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส านัก/กองคลัง ส านัก/ 
กองช่าง ส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส านัก/กองการจ้าหน้าที่ และหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
อาจก าหนดส่วนราชการอื่นที่จ าเป็นในการบริหารงานได้ ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
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8 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง ก�าหนดกอง ส�านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563

ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 มื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  

มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดส่วนราชการที่จ�าเป็นในการ 

บริหารงาน จ�านวน 9 ส่วนราชการ คือ ส�านักปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ส�านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�านัก/ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส�านัก/กองคลัง ส�านัก/กองช่าง ส�านัก/

กองสาธารณสุข ส�านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�านัก/ 

กองการเจ้าหน้าที่  และหน่วยตรวจสอบภายใน ก.ท. ในประชุม 

ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีมติให้เทศบาลก�าหนด 

ส่วนราชการที่จ�าเป็นในการบริหารงาน จ�านวน 9 ส่วนราชการ คือ  

ส�านกัปลดัเทศบาล ส�านกั/กองคลงั ส�านกั/กองช่าง ส�านกั/กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม ส�านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส�านัก/ 

กองการศึกษา ส�านัก/กองสวัสดิการสังคม ส�านัก/กองการเจ้าหน้าที่  
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และหน่วยตวจสอบภายใน ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  

25 มิถุนายน 2563 มีมติให้ อบต. ก�าหนดส่วนราชการที่จ�าเป็นในการ 

บริหารงาน จ�านวน 8 ส่วนราชการ คือ ส�านักปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ส�านัก/กองคลัง ส�านัก/กองช่าง ส�านัก/กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม ส�านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส�านัก/ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�านัก/กองการเจ้าหน้าที่ และ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี อบจ. เทศบาล และ อบต. อาจก�าหนด 

ส่วนราชการอืน่ทีจ่�าเป็นในการบรหิารงานได้ ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ก�าหนด

 
 
9. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 

 
 
 
10. แผนบริหารความต่อเน่ือง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan    : BCP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : 
BCP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถน าไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
อุทกภัย อัคคีภัย หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม  
เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานได ้
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9 ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัใินการบนัทกึบญัชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

คู ่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ

บันทึกบัญชีและจัดท�ารายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป็นต้นไป ดังนี้

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 

ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

 
 
9. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 

 
 
 
10. แผนบริหารความต่อเน่ือง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan    : BCP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : 
BCP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถน าไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
อุทกภัย อัคคีภัย หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม  
เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานได ้
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10  แผนบริหารความต่อเน่ือง ส�าหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan : BCP) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�าหรบั 

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในการ 

ตอบสนองและปฏบิตังิานในสภาวะวกิฤตหิรอืเหตกุารณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ 

เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุทกภัย อัคคีภัย หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร 

เช่น การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น  

โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุด

การด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถให้บรกิารได้อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงจะช่วยให้สามารถ

ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้

 
 
9. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 

 
 
 
10. แผนบริหารความต่อเน่ือง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan    : BCP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : 
BCP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถน าไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
อุทกภัย อัคคีภัย หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม  
เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานได ้
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11 ข้อตรวจพบจากการปฏบิติังานตามแผนการตรวจสอบการคลัง 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นได้สรุปข้อตรวจพบ 

และประเด็นข้อซักถามจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ 

การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และสถานศกึษาในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทาง ในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 
11. ข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นได้สรุปข้อตรวจพบและประเด็นข้อซักถามจากการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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 งบแสดงฐานะการเงิน  
 Statement of Financial Position

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 5 605,494,390.63 688,049,707.65

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 206,976,647.81 52,386,361.53

ลูกหนี้เงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะสั้น

7 589,248.74 -

วัสดุคงเหลือ 15,190,454.22 11,908,596.71

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 7,361.87 7,361.87

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 828,258,103.27 752,352,027.76

ส่วนที่ 5 
รายงานการเงิน 
(Financial Statement)
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  9 386,428,609.60  392,707,717.08 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10  53,479,770.82   34,546,349.55 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -      494,718.94 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 439,908,380.42 427,748,785.57 

รวมสินทรัพย์ 1,192,260,408.18 1,308,203,831.71

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 11 353,230,839.43    138,618,511.20 

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะสั้น

12 517,607,233.52    583,197,495.64 

เงินรับฝากระยะสั้น 13 51,281,054.03     55,397,701.94 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,700.00            350.00 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 922,134,826.98    777,214,058.78 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะยาว

14 9,359,032.89  5,773,882.40 

เงินทดรองราชการ
รับจากคลังระยะยาว

2,620,000.00 2,620,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,979,032.89     8,393,882.40 

รวมหนี้สิน 934,113,859.87  785,607,941.18

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 367,029,991.86   406,652,467.00
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 27,705,081.99 27,705,081.99

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สะสม

15 339,324,909.87 378,947,385.01

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 367,029,991.86    406,652,467.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน  
Statement of Financial Performance

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 16 237,843,990,372.44 255,644,204,391.38

รายได้จากการอุดหนุน
และบริจาค 17 9,811,538.98 3,018,296.45

รายได้อื่น 18 18,139,918.29 102,409,010.52

รวมรายได้ 237,871,941,829.71 255,749,631,698.35

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 19 1,665,618,932.29 1,650,077,492.54

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 20 427,305,940.65     381,539,428.63

ค่าตอบแทน 21 7,550,364.00        7,952,688.50

ค่าใช้สอย 22 463,651,402.55     606,874,855.25

ค่าวัสดุ 23 122,485,043.01 111,843,913.82

ค่าสาธารณูปโภค 24 58,055,971.31      58,879,508.56

ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย

25 135,106,249.79 122,429,978.18

ค่าใช้จ่ายจากการ
อุดหนุนและบริจาค

26 234,994,686,324.74 252,789,278,769.24
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ค่าใช้จ่ายอื่น 27 (600,823.42) 19,941,549.75

รวมค่าใช้จ่าย 237,873,859,404.92 255,748,818,184.47

รายได้สูง/(ต�่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ

(1,917,575.21)         813,513.88
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหต ุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่  

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจส�าคัญ

ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค�า

ปรกึษา แนะน�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในด้านการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิน่  

การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 

ทั้งน้ี อ�านาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิน่ เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน  

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2   พ.ศ. 2559

หน่วยงานมีสถานท่ีตั้งหลักอยู่ที่ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพ 10300 และมีส�านักงานภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 255,433,671,400 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จ�านวน 254,882,593,600 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทนุ จ�านวน 197,992,900 บาท  

และงบประจ�า จ�านวน 255,235,678,500 บาท เพื่อใช้ในแผนงานต่าง ๆ  

ดังนี้
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1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสิทธภิาพการบริหาร 

       ราชการแผ่นดิน

2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ

- โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น

4 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาระบบครูพี่เลี้ยง

- โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

- โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย 

       และเมืองชายแดน

- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

- โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองส�าคัญ และเมืองน่าอยู่ 

       ภาคตะวันออก

- โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม 

       และอารยธรรม

- โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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- โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง 

       ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาค 

       เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

- โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาความเสื่ อมโทรมของ 

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา 

       เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ศาสนา  

       และวัฒนธรรม

- โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิธรรมชาติและนเิวศน์

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

6 แผนงานยทุธศาสตร์ส่งเสรมิการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาต้ังแต่ระดับอนบุาล 

       จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

- โครงการสนบัสนนุการเสรมิสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 

       หรือทุพพลภาพ

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด 

       ชายแดนภาคใต้

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ
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- โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

       ทางสังคม

- โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV

- จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้

สังกัดจ�านวน 76 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และมีหน่วยเบิกจ่าย 

ในส่วนกลางจ�านวน 1 แห่ง รวมมีหน่วยเบิกจ่ายเป็นจ�านวน 77 แห่ง โดย 

รับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ 

การจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ไม่เป็นหน่วยงาน 

ท่ีเสนอรายงาน และไม่มีการจัดท�างบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของ 

หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้น�ามาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
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หมายเหต ุ 2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้ได้จัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนดและประกาศใช้ โดยแสดงรายการ

ในรายงานการเงนิตามรปูแบบการน�าเสนอรายงานการเงนิของหน่วยงานของรฐั 

ตามหนังสอืกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 

2561 เรือ่ง รปูแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ และหนังสอื

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ารายงานการเงินประจ�าปี ซ่ึงถือปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

รายงานการเงนินีจ้ดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผย

เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงนิของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงถอืเป็นหน่วยงาน 

ที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้ง

ที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้สังกัดกรม 

ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

ทุกประเภทที่หน่วยงานมีอ�านาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการ 

ที่ปรากฏในรายงานการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่า

ใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม  

แต่ให้หน่วยงานเป็นผูรั้บผดิชอบในการดแูลรักษาและบรหิารจดัการให้แก่รัฐบาล 

ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการ

เงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานเอง



ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน (Financial Statement)

รายงานประจ�าปี 2563 129

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐั
ฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต ดังนี้

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เร่ือง รายได้จากรายการ 

ไม่แลกเปลี่ยน ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ฝ่ายบริหารก�าลังอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบของการปฏิบัติตามหลัก

การและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย 

การบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว 

หมายเหต ุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อ 

ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงิน 

ที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้เงินแสดงไว้ 

เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงิน

ทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
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- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง 

ซ่ึงมีระยะเวลาครบก�าหนด  ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน  

เช่น เงินฝากประจ�า บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�าหนดภายใน 3 เดือน 

แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

4.2 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าท่ีหน่วยงาน

มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะ

คงทนถาวร แสดงตามราคาทุน และตีราคาวสัดคุงเหลอื โดยวธิเีข้าก่อนออกก่อน

4.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะท่ีดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ 

ส�าหรับที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือ

กรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ท้ังอาคาร 

และสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงาน มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธ์ิ แต่หน่วยงาน 

ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิงานแสดงมลูค่าสทุธติามบัญชี 

ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

แสดงตามราคาทุน

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะ

รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ  

เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
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- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์  อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการ

ต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ ตลอดอายุการใช้งาน 

ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงาน

ทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�าหนดไว้ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2391 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2554 โดยได้ก�าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารถาวร 15 - 30 ปี

อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 10 ปี

สิ่งปลูกสร้างถาวร 20 ปี

สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว 10 ปี

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 2 - 8 ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6 ปี

ครุภัณฑ์ส�ารวจ 8 ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6 - 15 ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 - 5 ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ปี

ครุภัณฑ์การเกษตร 2 - 5 ปี

ครุภัณฑ์โรงงาน 2 - 5 ปี

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2 - 5 ปี
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 ปี

ครุภัณฑ์การศึกษา 4 ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4 ปี

ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ 4 ปี

ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์ 4 ปี

ครุภัณฑ์อาวุธ 9 ปี

ครุภัณฑ์สนาม 4 ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่าง

  ก่อสร้าง

4.4 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

- สนิทรพัย์โครงสร้างพืน้ฐาน หมายถงึ สนิทรพัย์ทีห่น่วยงานมไีว้เพือ่

ให้บริการแก่สาธารณะ ซึ่งจ�าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน 

อ่างเก็บน�้า ระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงาน

ทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�าหนดไว้ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2391 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2554 โดยได้ก�าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้

ถนนคอนกรีต 17 ปี

ถนนลาดยาง 8 ปี

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 40 ปี
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เขื่อนดิน 40 ปี

เขื่อนปูน 70 ปี

อ่างเก็บน�้า 65 ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

  ระหว่างก่อสร้าง

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรพัย์ไม่มตีวัตน รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เฉพาะรายการทีม่มีลูค่าต่อหน่วย

ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไปแสดงมลูค่าด้วยมลูค่าสทุธติามบัญชทีีเ่กดิจากราคาทุน

หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

- ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล

การด�าเนนิงานทางการเงนิ โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารใช้ประโยชน์โดยประมาณ 

โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ประมาณอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ ดงัน้ี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                       4     ปี

4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรู ้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับ 

ความช่วยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรอืบคุคลใดๆ 

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์

รับบริจาคโดยมผีูม้อบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�าเนนิงาน รวมทัง้การได้รับเงินสด

ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดในการใช้เงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้
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รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ 

ท่ีเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู ่รายได้กับ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา

ของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

1) เมือ่ยืน่ค�าขอเบกิเงนิจากกรมบญัชีกลางในกรณเีป็นการขอรับเงิน

เข้าบัญชีหน่วยงาน

2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการ 

จ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

3) เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหัก

ผลักส่งไม่รับตัวเงิน

หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนนิ

งานทางการเงินตามจ�านวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณ 

เบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณ 

ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.8 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล รับรู้เมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้ 

จ่ายเงินกู ้ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือรับรู ้เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจาก 

แหล่งเงินกู้ กรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้กับเจ้าหนี้

4.9 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดนิ เป็นรายได้ทีห่น่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนท่ีจัดสรรเป็นเงิน
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นอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�าส่ง

คลงัไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

4.10 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากเงนิโอนและเงนิบรจิาคจากบคุคลอืน่นอกจากหน่วยงาน

ภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติ

ตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาค เป็นสินทรัพย์ 

ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของ 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้น เกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์

ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหต ุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย : บาท)
2563 2562

เงินสดในมือ 41,000.00 57.73

เงินทดรองราชการ 2,620,000.00 2,620,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 128,922,589.94 64,662,552.92

เงินฝากประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืน
ไม่เกิน 3 เดือน

15,060,498.07 29,567,113.64

เงินฝากคลัง 458,850,302.62 591,199,983.36

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 605,494,390.63 688,049,707.65
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เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว ้

เพื่อใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว  

ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม

กฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ปลกีย่อยในส�านักงานตามวงเงินทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากกระทรวงการคลงั ตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซ่ึงจะต้องส่งคืนคลัง

เมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีงบประมาณประกอบด้วย 

เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบส�าคัญท่ีเบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิก

ชดเชย

เงินฝากคลัง เป็นเงินท่ีหน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ 

ข้อก�าหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้

จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
2563 2562

เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (00697) 

923,457.52 13,382,916.36

เงินค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการสอบ 
(00788) 

19,903,620.90 38,648,550.99

เงินประกันสัญญา (00901) 8,196,753.50 6,463,682.50

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน 
เงินประกันอื่น (10599)

1,042,795.18 1,430,313.48
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เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ 
ที่ได้รับจากราชการ (10697) 

3,810,865.22 4,294,045.66

เงินค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการสอบ 
(10788) 

307,091.65 614,636.65

เงินฝากต่าง ๆ เงินมัดจ�าประกันสัญญา 
(10799)

729,100.15 1,446,390.84

เงินฝากต่าง ๆ เงินประกันซอง 
เงินประกันสัญญา (10901)

217,525.00 522,759.50

เงินฝากเงินประกันสัญญา (10906) 971,645.10 1,011,471.30

เงินฝากต่าง ๆ (10907) 8,828.00 37,092.50

เงินฝากค่าภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
ของท้องถิ่น (10910)

(1,788,150.21) (24,292,773.74)

เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (10933)

424,526,770.61 547,640,897.32

รวมเงินฝากคลัง 458,850,302.62 591,199,983.36

บัญชีเงินฝากคลังภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนของท้องถิ่น (10910)  

ด้านเครดิต ของส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ�านาจเจริญ 

เป็นเงิน 952,686.44 บาท  และส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หนองคาย เป็นเงิน 835,463.77 บาท รวมจ�านวนเงิน 1,788,150.21 บาท  

เนือ่งจากอยูร่ะหว่างรอการผ่อนส่งคนืจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพ่ือน�าเงนิ

ส่งคืนคลังต่อไป

(หน่วย : บาท)
2563 2562
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หมายเหต ุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 4,354,634.00 3,666,862.80

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -      125,080.00

รายได้ค้างรับ 202,622,013.81 48,594,418.73

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 206,976,647.81   52,386,361.53 

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงก�าหนด
ช�าระและการส่ง
ใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้
ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้
ใบส�าคัญ

รวม

2563 4,344,754.00 - 9,880.00 4,354,634.00

2562 3,452,023.80 - 339,919.00 3,791,942.80

หมายเหต ุ 7 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 589,248.74 -

รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะสั้น

589,248.74 -
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หมายเหต ุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,361.87 7,361.87

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,361.87 7,361.87

หมายเหต ุ 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ที่ดิน - -

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 87,566,657.42    85,349,257.42 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร
    และสิ่งปลูกสร้าง

(36,688,912.50) (33,495,026.94) 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ 50,877,744.92 51,854,230.48

ครุภัณฑ์ 1,065,626,629.56 1,009,156,146.02 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (716,650,249.48) (683,901,966.90)

ครุภัณฑ์ สุทธิ 348,976,380.08 325,254,179.12

งานระหว่างก่อสร้าง 5,656,500.00 9,320,200.00

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 405,510,625.00 386,428,609.60
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รายการท่ีดินขึน้ทะเบยีนท่ีราชพสัดแุปลงหมายเลขทะเบยีน ที ่ปท.757 

ตามโฉนดที่ดิน จ�านวน 12 ฉบับ

(หน่วย : บาท)
จ�านวนเนื้อที่ ไร่-งาน-ตารางวา

1. โฉนดเลขที่ 129316 8-0-09.7

2. โฉนดเลขที่ 129319 2-2-58

3. โฉนดเลขที่ 129317 0-0-22.9

4. โฉนดเลขที่ 129313 4-1-08.9

5. โฉนดเลขที่ 129310 2-0-29.5

6. โฉนดเลขที่ 129314 1-2-37

7. โฉนดเลขที่ 35857 2-0-73

8. โฉนดเลขที่ 35858 2-0-73

9. โฉนดเลขที่ 35859 2-0-73

10. โฉนดเลขที่ 35860 2-0-73

11. โฉนดเลขที่ 35861 2-0-73

12. โฉนดเลขที่ 67960 2-0-73

31-3-04
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หมายเหต ุ10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 62,521,919.94   58,833,724.54 

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรม
    คอมพิวเตอร์

(37,125,118.54) (28,575,895.52)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 25,396,801.40 30,257,829.02

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 86,383,500.00   54,932,500.00 

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - สินทรัพย์
    ไม่มีตัวตนอื่น

(44,405,177.94) (31,710,558.20) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-สุทธิ 41,978,322.06 23,221,941.80

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 67,375,123.46  53,479,770.82

หมายเหต ุ11 เจ้าหนี้ระยะสั้น
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

เจ้าหนี้การค้า 102,182,836.18 68,055,217.61

เจ้าหนี้อื่น 2,247,316.02 1,329,607.13

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 248,800,687.23 69,233,686.46

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 353,230,839.43 138,618,511.20
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หมายเหต ุ12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 507,558,726.09 582,379,311.30

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 10,048,507.43 818,184.34

รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะสั้น

517,607,233.52 583,197,495.64

หมายเหต ุ13 เงินรับฝากระยะสั้น
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

เงินรับฝากอื่น 39,900,627.83 43,916,939.29

เงินประกันสัญญา - 247,000.00

เงินประกันอื่น 11,380,426.20 11,233,762.65

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 51,281,054.03 55,397,701.94

หมายเหต ุ14 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 9,359,032.89 5,773,882.40

รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะยาว

9,359,032.89 5,773,882.40
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หมายเหต ุ15 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน
                                                           

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS  

พบว่า รายการบัญชีปีก่อน ๆ มีข้อผิดพลาด ซึ่งเกิดจากทั้งหน่วยงานภายใต ้

สังกัดและหน่วยงานอื่นบันทึกรายการแทนกัน ไม่ครบถ้วน เช่น บัญชี 

เงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน บัญชีเจ้าหนี้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งต้องปรับปรุงคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข 

ข้อผิดพลาด และปิดเข้าบัญชีรายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และปิดบัญชี

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีมีดังนี้

(หน่วย : บาท)
2563 2562

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ยกมา 378,947,385.01 325,341,717.46

(หลังปรับปรุง)

บวก/(หัก) รายการแก้ไขข้อผิดพลาด
          งวดก่อน

(39,622,475.14) 52,792,153.67

339,324,909.87 378,133,871.13

บวก รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
     ประจ�าปี

- 813,513.88

รวมรายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 339,324,909.87  378,947,385.01
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หมายเหต ุ16 รายได้จากงบประมาณ
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 1,352,356,688.12 1,347,323,140.71

รายได้จากงบด�าเนินงาน 676,280,303.04 755,424,292.40

รายได้จากงบลงทุน 165,881,259.68 193,453,009.30

รายได้จากงบอุดหนุน 233,030,312,634.70 241,702,140,929.49

รายได้จากงบกลาง 2,594,547,110.13 11,675,928,268.48

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 61,899,678.03 15,430,984.80

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (37,287,301.26) (45,496,233.80)

รวมรายได้จากงบประมาณ
ปีปัจจุบัน-สุทธิ

237,843,990,372.44 255,644,204,391.38

หมายเหต ุ 17 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงาน
จากหน่วยงานภาครัฐ  

335,945.89 218,000.00

รายได้จากการช่วยเหลือด�าเนินงานจากแหล่งอื่น 394,000.00 -

รายได้จากการบริจาค 9,081,593.09 2,800,296.45

รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 9,811,538.98 3,018,296.45
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หมายเหต ุ18 รายได้อื่น
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

รายได้อื่น 17,959,952.50 102,332,824.00

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง  2,044,608,302.81 2,275,244,648.47

หัก ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (2,044,428,337.02) (2,275,168,461.95)

    โอนเงินนอกงบประมาณให้ บก.

รวมรายได้อื่น 18,139,918.29 102,409,010.52

หมายเหต ุ 19 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

เงินเดือน 1,331,820,540.59 1,315,888,164.87

ค่าล่วงเวลา 43,943,616.00 42,497,717.67

ค่าจ้าง 1,340,160.00 1,745,040.00

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 31,663,027.89 37,020,800.21

ค่ารักษาพยาบาล 100,108,199.40 103,505,805.77

เงินช่วยการศึกษาบุตร 10,968,775.25 11,854,774.50

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 1,061,844.00 1,035,330.39

เงินชดเชย กบข. 19,979,593.55 19,571,265.98

เงินสมทบ กบข. 29,951,062.79 29,348,867.90

เงินสมทบ กสจ. 26,342.40 42,165.00
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,101,150.00 1,394,305.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 76,633.00 58,528.00

ค่าเช่าบ้าน 92,898,761.61 85,416,362.25

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 679,225.81 698,365.00

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,665,618,932.29 1,650,077,492.54

หมายเหต ุ20 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

บ�านาญ 321,521,924.75 282,193,814.03

เงินช่วยค่าครองชีพ 10,682,322.51 10,648,725.28

บ�าเหน็จ 3,473,388.70 3,256,409.20

บ�าเหน็จตกทอด 13,822,024.11 11,823,010.70

บ�าเหน็จด�ารงชีพ 32,335,721.00 34,117,152.30

ค่ารักษาพยาบาล 43,679,995.79 37,509,409.75

เงินช่วยการศึกษาบุตร 857,840.00 1,557,153.75

บ�าเหน็จบ�านาญอื่น 932,723.79 433,753.62

รวมค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 427,305,940.65 381,539,428.63

(หน่วย : บาท)
2563 2562
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หมายเหต ุ21 ค่าตอบแทน
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 7,550,364.00 7,952,688.50

รวมค่าตอบแทน 7,550,364.00 7,952,688.50

หมายเหต ุ22 ค่าใช้สอย
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  27,958,206.29 72,941,393.62

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 52,133,443.51 70,317,590.59

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 15,648,102.25 17,159,195.09

ค่าจ้างเหมาบริการ 214,301,814.82 215,551,243.92

ค่าธรรมเนียม 522,621.30 496,759.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 5,506,112.00 12,482,162.20

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 80,819,931.02 96,730,730.64

ค่าเช่า 36,137,356.22 45,349,799.24

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 6,308,840.19 48,352,937.77

ค่าประชาสัมพันธ์ 22,642,267.94 22,927,755.85

ค่าใช้สอยอื่น 1,672,707.01 4,565,287.33

รวมค่าใช้สอย 463,651,402.55 606,874,855.25
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หมายเหต ุ23 ค่าวัสดุ
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ค่าวัสดุ 95,788,722.69 80,241,866.63

ค่าเชื้อเพลิง 6,795,875.19 9,886,339.57

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 19,900,445.13 21,715,707.62

รวมค่าวัสดุ 122,485,043.01 111,843,913.82

หมายเหต ุ24 ค่าสาธารณูปโภค
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ค่าไฟฟ้า 28,112,456.55 28,491,092.73

ค่าน�้าประปา 638,097.19 550,299.51

ค่าโทรศัพท์ 12,242,287.64 12,578,851.09

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,063,129.93 17,259,265.23

รวมค่าสาธารณูปโภค 58,055,971.31 58,879,508.56
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หมายเหต ุ25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 3,193,885.56 3,640,512.55

ครุภัณฑ์ 107,363,775.23 101,773,637.18

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 24,548,589.00 17,015,828.45

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 135,106,249.79 122,429,978.18

หมายเหต ุ26 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ 82,044,800.00 46,284,300.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน - 
อปท.

209,660,192,054.51 231,777,770,980.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น 16,626,993.20 46,349,265.00

รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน 209,758,863,847.71 231,870,404,545.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท. 25,235,822,477.03 20,918,874,224.24

รวมค่าใช้จ่ายเงินอดุหนุนเพือ่การลงทนุ 25,235,822,477.03 20,918,874,224.24

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
และบริจาค

234,994,686,324.74 252,789,278,769.24
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หมายเหต ุ27 ค่าใช้จ่ายอื่น
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 536,768.58 14,838,205.24

ค่าใช้จ่ายอื่น 714,565.00 3,592,020.00

รายการปรับเงินฝากคลัง

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -
ปรับเงินฝากคลัง

2,171,199,465.95 2,329,500,061.62

หัก รายได้ระหว่างหน่วยงาน -
    หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
    จากกรมบัญชีกลาง

(2,173,051,622.95) (2,327,988,737.11)

(1,852,157.00) 1,511,324.51

รวมค่าใช้จ่ายอื่น (600,823.42) 19,941,549.75

หมายเหต ุ28 รายได้แผ่นดิน-ภาษี
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

รายได้ภาษีอื่น

ภาษีลักษณะอนุญาต 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้ภาษีอื่น 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้แผ่นดิน-ภาษี 1,000.00 1,000.00
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หมายเหต ุ29 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
                                                           

(หน่วย : บาท)
2563 2562

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,051,679.18 2,412,241.00

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 41,312.77 8,257.72

รายได้อื่น 1,962,775,206.51 1,341,624,516.54

รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 1,964,868,198.46 1,344,045,015.26

รายได้อื่น จ�านวน 1,962,775,206.51 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ 

จากค่าปรับอื่น จ�านวน 483,836,226.82 บาท และรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า  

จ�านวน 1,452,897,682.39 บาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่หน่วยงาน 

เบิกจากคลังไปแล้วในปีก่อน แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ 

ถูกเรียกคืน และได ้น�าส่งคลังในปีปัจจุบันภายหลังสิ้นปีงบประมาณ 

หรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน 

และการน�าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562



ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน (Financial Statement)

รายงานประจ�าปี 2563152

 รายงานรายได้แผ่นดิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้แผ่นดนิทีจ่ดัเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี 28 1,000.00 1,000.00

รายได้แผ่นดิน -
นอกจากภาษี

29 1,964,868,198.46 1,344,045,015.26

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 1,964,869,198.46 1,344,046,015.26

หัก รายได้แผ่นดิน
ถอนคืนจากคลัง

(956,597.08) (1,097,384.00)

รายได้แผ่นดินจัดสรร
ตามกฎหมาย

- -

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 1,963,912,601.38 1,342,948,631.26

รายได้แผ่นดิน
น�าส่งคลัง

(1,954,610,377.09) (1,342,387,775.03)

รายได้แผ่นดิน
รอน�าส่งคลัง

(9,302,224.29) (560,856.23)

ปรับ รายได้แผ่นดิน
รอน�าส่งคลัง

9,230,323.09 560,856.23

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ (71,901.20) -



ส่วนที่ 5 รายงานการเงิน (Financial Statement)

รายงานประจ�าปี 2563 153

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจพบว่า มหีน่วยเบกิจ่ายภายใต้สังกดับนัทึก

รายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ในบัญชีรายได ้

แผ่นดินรอน�าส่งคลัง (SQ) ไม่ครบถ้วน ซ่ึงเป็นรายได้แผ่นดินท่ีได้บันทึกรับรู้ 

เป็นรายได้แผ่นดินในปีปัจจุบัน แต่ไม่ได้น�าเงินรายได้แผ่นดินดังกล่าวส่งคลัง 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้รายได้แผ่นดินมียอดคงค้าง  

จ�านวน 71,901.20 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้เงินเหลือจ่ายท่ีคงค้าง  

หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดได้มีการน�าส่งคลังในปีงบประมาณถัดไป
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 หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ส�านักงานเลขานุการกรม (สล.)
หมายเลขโทรศัพท์

เลขานุการกรม (ล.สถ.) 08-9923-3434

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1266

ฝ่ายช่วยอ�านวยการ (ฝ.ชอ.) 0-2241-9000 ต่อ 1265

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (กง.ปส.) 0-2241-9000 ต่อ 1267, 
1263

กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กง.กพ.) 0-2241-9000 ต่อ 1264

กองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ผอ.กจ.) 08-1174-3764

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1202

กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงานและสวัสดิการ 
(กง.บผ.)

0-2241-9000 ต่อ 1208

กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล 
(กง.บต.)

0-2241-9000 ต่อ 1203

กลุ่มงานวางแผนอตัราก�าลังและพฒันาสมรรถนะ 
(กง.วผ.)

0-2241-9000 ต่อ 1204

กลุ่มงานวินัย (กง.วน.) 0-2241-9000 ต่อ 1206
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กองคลัง (กค.)
หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองคลัง (ผอ.กค.) 08-5391-5991

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1122

กลุ่มงานการเงิน (กง.กง.) 0-2241-9000 ต่อ 1141, 
1126, 1140

กลุ่มงานบัญชี (กง.บช.) 0-2241-9000 ต่อ 1123, 
1124 

กลุ่มงานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ (กง.พย.) 0-2241-9000 ต่อ 1127, 
1128, 1129, 1130

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (กม.)
หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
(ผอ.กม.)

06-5984-9984

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 5214, 
0-2241-9036

กลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์ (กง.รท.) 0-2241-9000 ต่อ 5214

กลุ่มงานวินิจฉัยและก�ากับดูแล (กง.วก.) 0-2241-9000 ต่อ 5214

กลุ่มงานคด ี(กง.คด.) 0-2241-9000 ต่อ 5214

กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบท้องถิน่ 1 (กง.กม. 1) 0-2241-9000 ต่อ 5214

กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบท้องถิน่ 2 (กง.กม. 2) 0-2241-9000 ต่อ 5214
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กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.)
หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี
ท้องถิ่น (ผอ.ตบ.)

08-5480-2395

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1305

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ (กง.พต.) 0-2241-9000 ต่อ 1302

กลุ่มงานตรวจสอบ 1 (กง.ตส. 1) 0-2241-9000 ต่อ 1304

กลุ่มงานตรวจสอบ 2 (กง.ตส. 2) 0-2241-9000 ต่อ 1302

กลุ่มงานตรวจสอบ 3 (กง.ตส. 3) 0-2241-9000 ต่อ 1305

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.)
หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 
(ผอ.ศส.)

08-1170-6748

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1110, 
1113, 1103

กลุ่มงานสารสนเทศ (กง.สท.) 0-2241-9000 ต่อ 1106-9

กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (กง.รค.) 0-2241-9000 ต่อ 1105, 
1115-6

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ (กง.วค.) 0-2241-9000 ต่อ 1104, 
1114
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สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สบ.พถ.)
หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(ผอ.สบ.พถ.)

08-9973-4801

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2516-4232

กลุ่มงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(กง.วบ.)

0-2516-4232

กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(กง.นบ.)

0-2516-4232

กลุ่มงานบริหารงานฝึกอบรม 1 (กง.บอ. 1) 0-2516-4232

กลุ่มงานบริหารงานฝึกอบรม 2 (กง.บอ. 2) 0-2516-4232

กลุ่มงานบริหารงานฝึกอบรม 3 (กง.บอ. 3) 0-2516-4232

กลุ่งงานบริการการฝึกอบรม (กง.บฝ) 0-2516-4232

ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น 
(ผอ.สน.คท.)

08-1174-3698

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1503-
1504

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบ
งบประมาณ (กง.จง.)

0-2241-9000 ต่อ 1531, 
0-2241-9047

กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ 
(กง.คร.)

0-2241-9000 ต่อ 1422, 
0-2241-0755
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ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(สน.บถ.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ผอ.สน.บถ.)

08-1174-3785

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 4202, 
4203, 4204

กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (กง.มบ.)

0-2241-9000 ต่อ 2352, 
2353, 2552, 2351-3, 
4218-4218

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(กง.สบ.)

0-2241-9000 ต่อ 3133-4, 
3331-2

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 
(กง.บศ.)

0-2241-9000 ต่อ 4226, 
4227, 3141

กลุ่มงานมาตรฐานวนัิยบคุคลส่วนท้องถิน่ (กง.มถ.) 0-2241-9000 ต่อ 3133

กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น (กง.สล.)

0-2241-9000 ต่อ 3331

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น (กง.พช.) 0-2241-9000 ต่อ 1601, 
1602, 0-2241-8926

กลุ่มงานนบ�าเหน็จบ�านาญและสวัสดิการ (กง.บส.) 0-2241-9000 ต่อ 1401, 
0-2241-9069 ต่อ 201

หมายเลขโทรศัพท์
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กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
งานท้องถิ่น (ผอ.กพส.)

08-1859-7484

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 2202-3

กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(กง.วถ.)

0-2241-9000 ต่อ 2212,  
2214

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (กง.พถ.) 0-2241-9000 ต่อ 2103, 
2123-24

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(กง.พค.)

0-2241-9000 ต่อ 4112-
14, 4116

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิต (กง.พศ.)

0-2241-9000 ต่อ 4131-
32, 4104

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ท้องถิ่น (กง.บด.)

0-2241-9000 ต่อ 2312, 
2322

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ�านาจและการจัดท�า
งบประมาณเงินอุดหนุน (กง.กจ.)

0-2241-9000 ต่อ 2302-3, 
2332
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กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม (กปต.)

หมายเลขโทรศัพท์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พื้นที่เขตรับผิดชอบ 
(กลุ่มจังหวัด) ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (กระบี่, ตรัง, 
พงังา, ภเูก็ต, ระนอง, สตูล) ภาคเหนือ ตอนบน 2 
(เชยีงราย,น่าน,พะเยา,แพร่) ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
(ตาก,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์)

08-1255-4859

รองหวัหน้าผู้ตรวจราชการกรม พืน้ทีเ่ขตรบัผิดชอบ 
(กลุ่มจงัหวดั) ภาคกลาง ตอนล่าง 1 (กาญจนบรุ,ี 
ราชบุรี, สุพรรณบุรี) ภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี, 
ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 (นครพนม, 
มุกดาหาร, สกลนคร)

06-1393-8118

ผู้ตรวจราชการกรม พื้นที่เขตรับผิดชอบ 
(กลุ่มจังหวัด) ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร, 
นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา) 
ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (ก�าแพงเพชร, นครสวรรค์, 
พิจิตร, อุทัยธานี)

06-1384-3861

ผู้ตรวจราชการกรม พื้นที่เขตรับผิดชอบ 
(กลุ่มจังหวัด) ภาคกลางตอนบน (ชัยนาท, 
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, 
อ่างทอง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ, 
นครราชสีมาบุรีรัมย์, สุรินทร์)

06-1393-0303
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ผู้ตรวจราชการกรม พื้นที่เขตรับผิดชอบ 
(กลุ่มจังหวัด) ภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา, 
ชลบรุ,ี ระยอง) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2 
(ยโสธร, ศรีสะเกษ, อ�านาจเจริญ, อุบลราชธานี) 
ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, 
ล�าปาง, ล�าพูน)

08-9244-9925

ผู้ตรวจราชการกรม พื้นที่เขตรับผิดชอบ 
(กลุ่มจังหวัด) ภาคกลาง ปริมณฑล (นนทบุรี,
ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ) 
ภาคกลาง ตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์, 
เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ, 
เลย, หนองคาย, หนองบัวล�าภู, อุดรธานี)

06-2602-5660

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1326-8

ฝ่ายสนับสนุนการตรวจราชการ (ฝ.สต.) 0-2241-9000 ต่อ 1328, 
0-2243-2276

หมายเลขโทรศัพท์
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.สถ.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ผอ.ก.พ.ร.สถ.)

08-2999-5544

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.สถ.) 0-2241-9000 ต่อ 1250-
1251

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผอ.กตภ.) 08-1174-9371

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1312

ฝ่ายตรวจสอบและติดตาม (ฝ.ตส.) 0-2241-9028
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(ผอ.กยผ.)

06-1042-5353

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 1421

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย (กง.ยน.) 0-2241-9000 ต่อ 1408

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ (กง.งป.) 0-2241-9000 ต่อ 4121-
4124

กลุ่มงานติดตามประเมินผล (กง.ตป.) 0-2241-9000 ต่อ 1410, 
1412

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น (ผอ.กศ.)

08-6695-3973

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 5302, 
5305, 5306, 5308

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (กง.ยศ.)

0-2241-9000 ต่อ 5321-
5326

กลุ่มงานส่งเสรมิการจดัการศกึษาท้องถิน่ (กง.สศ.) 0-2241-9000 ต่อ 5312-
5315, 5318

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กง.ปศ.)

0-2241-9000 ต่อ 5341-
5337

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กง.ศน.)

0-2241-9000 ต่อ 5332, 
5334
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กองการเลือกตั้งท้องถิ่น (กต.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น (ผอ.กต.) 08-9925-2674

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 2361

กลุ่มงานอ�านวยการ จัดการ และสนับสนุน
การเลือกตั้งท้องถิ่น (กง.อต.)

0-2241-9000 ต่อ 2373

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และข้อมูล
การเลือกตั้งท้องถิ่น (กง.ปต.)

0-2241-9000 ต่อ 2362

กลุ่มงานกฏหมายและระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่น 
(กง.รต.)

0-2241-9000 ต่อ 2372

กองสาธารณสุขท้องถิ่น (กสธ.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น (ผอ.กสธ.) 08-1292-9595

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-7225

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (กง.สส.) 0-2241-7225

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ (กง.ปร.) 0-2241-7225
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กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กสว.)

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ผอ.กสว.) 06-1404-1212

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.) 0-2241-9000 ต่อ 2112, 
2114

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม(กง.สว.) 0-2241-9000 ต่อ 2112

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ(กง.ทช.) 0-2241-9000 ต่อ 2113
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ล�าดับ จังหวัด
ส�านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์

ส�านักงาน
ต่อ

1 กระบี่ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 08-9979-6011

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7561-1899

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7561-1899

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7561-1899

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7561-1899

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7561-1899

2 กาญจนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 06-5521-0415

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3451-1273 101

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3451-1273 102

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3451-1273 103

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3451-1273 104

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3451-1273 105

3 กาฬสินธุ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 08-9569-1305

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4381-1154 00

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4381-1154 14

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4381-1154 16

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4381-1154 21

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4381-1154 18

4 ก�าแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดก�าแพงเพชร 08-1860-4327

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5570-5045

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5570-5045

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5570-5057

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5570-5045

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5570-5045

 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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5 ขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 08-1890-4261

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4323-8968

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4323-8913

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4324-3829

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4324-3828

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4323-8917

6 จันทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 08-9244-9927

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3931-1125

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3931-1125 12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3931-1125 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3931-1125 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3931-1125 15

7 ฉะเชิงเทรา ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 08-9969-2537

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3851-2679 14

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3851-2679 11/12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3851-2679 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3851-2679 15

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3851-2679 16

8 ชลบุรี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 08-9254-4717

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-6320-65491 14

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-6320-65487 23-27

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-6320-65488 16

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-6320-65486 28-31

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-6320-65490 18-22

9 ชัยนาท ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 08-1174-9671

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5641-6380

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-6320-65503

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-6320-65504

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-6320-65502

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-6320-65501

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ
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10 ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 08-9280-2120

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4482-2203

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4481-3308

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4482-2203

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4481-3258

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4481-3258

11 ชุมพร ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 08-9244-9925

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7750-2487

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7750-2487

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7750-2487

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7750-2487

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7750-2487

12 เชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 08-9969-1727

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5315-0165 22

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5315-0165 26

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5315-0165 19

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5315-0165 20

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5315-0165 21

13 เชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 08-9901-1054

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5311-2637

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5311-2988

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5311-2637

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5311-2602

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5311-2620

14 ตรัง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 08-9973-4804

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7521-8211 1

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7521-8211 2

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7521-8211 3

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7521-8211 4

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7521-8211 5

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ
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15 ตราด ท้องถิ่นจังหวัดตราด 08-9973-4802

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3952-2827

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3952-2827

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3952-2827

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3952-2827

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3952-2827

16 ตาก ท้องถิ่นจังหวัดตาก 08-9956-1163

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5551-4483 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5551-4483 12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5551-4483 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5551-4483 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5551-4483 15

17 นครนายก ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 08-9961-6954

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3731-6110, 
0-3731-3673

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3731-6110, 
0-3731-3673

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3731-6110, 
0-3731-3673

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3731-6110, 
0-3731-3673

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3731-6110, 
0-3731-3673

18 นครปฐม ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 08-1174-3771

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3434-0027 24

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3434-0027 21 23

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3434-0027 15 17

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3434-0027 20

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3434-0027 13 14

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ



ส่วนที่ 6 ช่องทางการติดต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Contact us)
รายงานประจ�าปี 2563 173

19 นครพนม ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 08-9569-1302

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4251-5633 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4251-5633 12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4251-5633 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4251-5633 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4251-5633 15

20 นครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 08-1174-3760

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4424-5520 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4424-5520 21

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4424-5520 31

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4424-5520 41

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4424-5520 51

21 นครศรีธรรมราช ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 08-9979-6015

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7535-6144 12 13

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7535-6144 15 16

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7535-6144 20

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7534-5144 16 19

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7535-6144 24

22 นครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 06-5953-7037

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5680-3607 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5680-3607 14

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5680-3607 14

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5680-3607 13

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5680-3607 12

23 นนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 08-9969-2540

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2580-0715 101

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-2580-0715 110

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-2580-0715 109

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-2580-0715 102

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-2580-0715 107

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ



ส่วนที่ 6 ช่องทางการติดต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Contact us)
รายงานประจ�าปี 2563174

24 นราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 06-5985-7301

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7364-2640

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7364-2643

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7364-2645

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7364-2640

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7364-2644

25 น่าน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน 08-9956-1158

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5471-6385

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5471-6385

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5471-6383

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5471-6384

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5471-6384

26 บึงกาฬ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 08-1371-1015

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4249-2475

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4249-2476

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4249-2477

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4249-2478

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4249-2479

27 บุรีรัมย์ ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 08-1848-7620

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4466-6543-4 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4466-6543-4 12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4466-6543-4 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4466-6543-4 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4466-6543-4 15

28 ปทุมธานี ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 09-0874-3844

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2581-1526 101

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-2581-1526 107

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-2581-1526 113

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-2581-1526 109

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-2581-1526 105

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ
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29 ประจวบคีรีขันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 08-1859-8472

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3260-2352 101

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3260-2352 102

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3260-2352 103

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3260-2352 104

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3260-2352 105

30 ปราจีนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 08-9810-4570

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3745-4447

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3745-4446

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3745-4447

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3745-4447

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3745-4009 3

31 ปัตตานี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 08-1830-3839

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7334-9519 115

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7334-9519 112

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7334-9519 111

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7334-9519 107

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7334-9519

32 พระนครศรอียุธยา ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 08-9956-1161

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3533-6631 16

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3533-6631 12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3533-6631 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3533-6631 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3533-6631 15

33 พะเยา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 08-9956-1159

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5444-9623 11-12

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5444-9623 19-20

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5444-9623 13-14

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5444-9623 21-22

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5444-9623 15-16

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ
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34 พังงา ท้องถิ่นจังหวัดพังงา 06-3219-0538

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7648-1433-5 101-102

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7648-1433-5 201-202

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7648-1433-5 301-304

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7648-1433-5 401-404

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7648-1433-5 501-505

35 พัทลุง ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 08-9979-6012

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7461-7961 112

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7461-7961 121

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7461-7961 133

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7461-7961 141

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7461-7961 151

36 พิจิตร ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 08-9244-9928

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5661-1391

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-6320-65943

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-6320-65944

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-6320-65942

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-6320-65941

37 พิษณุโลก ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 08-9961-6958

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5523-2490

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5523-2490

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5523-2490

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5523-2490

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5523-2490

38 เพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 08-9254-4713

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3242-44518-9

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3242-4518-9

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3242-4518-9

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3242-4518-9

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3242-4518-9

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน
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39 เพชรบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 09-2942-9825

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5672-9781 101

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5672-9781 102

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5672-9781 103

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5672-9781 104

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5672-9781 105

40 แพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 06-3206-6003

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5453-4119 111

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5453-4119 222

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5453-4119 333

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5453-4119 444

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5453-4119 555

41 ภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 08-9973-4805

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7621-3632 100

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7621-3632 106

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7621-3632 107

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7621-3632 108

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7621-3632 109

42 มหาสารคาม ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 08-1890-4366

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4377-7560

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4377-7560, 
0-4377-7027

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4377-7560

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4377-7560

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4377-7560

43 มุกดาหาร ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 06-3269-2146

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4261-4812 103 หรือ กด 0

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4261-4812 111

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4261-4812 107

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4261-4812 109

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4261-4812 104

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ



ส่วนที่ 6 ช่องทางการติดต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Contact us)
รายงานประจ�าปี 2563178

44 แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 06-3208-0660

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5361-2902

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5361-2843

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5361-2902

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5361-2841

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5361-2840

45 ยโสธร ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 08-9280-2116

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4571-3035 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4571-3035 21-23

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4571-3035 31-33

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4571-3035 43

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4571-3035 51-53

46 ยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา 08-1830-2812

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7322-2786

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7322-8531

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7322-2786

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7322-8531

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7320-3764

47 ร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 08-9569-1307

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4351-4614

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4351-8910

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4351-6064

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4351-4614

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4351-6063

48 ระนอง ท้องถิ่นจังหวัดระนอง 08-9874-0934

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7780-0131

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7780-0131

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7780-0131

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7780-0133

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7780-0133

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน
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49 ระยอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 08-9244-9930

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3869-4191-2 0

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3869-4191-2 15

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3869-4191-2 17-19

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3869-4191-2 20-21

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3869-4191-2 23-25

50 ราชบุรี ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 08-9254-4715

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3232-7158 12

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3232-7158 13-14

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3232-7158 15

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3232-7158 16

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3232-7158 17

51 ลพบุรี ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี 08-9770-8950

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3677-0225-6 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3677-0225-6 12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3677-0225-6 12

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3677-0225-6 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3677-0225-6 15

52 ล�าปาง ท้องถิ่นจังหวัดล�าปาง 08-9280-2119

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5426-5013 1

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5426-5013 2

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5426-5013 3

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5426-5013 4

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5426-5013 5

53 ล�าพูน ท้องถิ่นจังหวัดล�าพูน 08-9280-2113

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5356-1283

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5356-1542

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5351-2017

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5351-0388

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5356-3620
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ส�ำนักงำนส่งเสริม
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54 เลย ท้องถิ่นจังหวัดเลย 08-8549-5599

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4283-2928

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4283-2928

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4286-1242

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4283-2928

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4286-1242

55 ศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 08-9979-6014

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4561-3786

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4564-4447

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4561-3786

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4564-3121

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4564-3120

56 สกลนคร ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 08-9569-1304

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4271-6482

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4271-6482 2

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4271-6482

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4271-6482

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4271-6482 5

57 สงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 08-9280-2114

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7431-1747

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7432-7156

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7432-7082

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7432-7435

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7432-4111

58 สตูล ท้องถิ่นจังหวัดสตูล 08-9961-6952

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7472-5160 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7474-0712

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7472-5160 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7474-0712

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7472-5160 16

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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ส�ำนักงำน
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59 สมุทรปราการ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 08-1173-1099

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2395-5733

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-2395-5733

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-2395-5733

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-2395-5733

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-2395-5733

60 สมุทรสงคราม ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 09-2257-0516

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3471-1424 101

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3471-1424 102

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3471-1424 103

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3471-1424 104

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3471-1424 105

61 สมุทรสาคร ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 08-1171-4222

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3442-7530 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3442-7530 15

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3442-7530 16

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3442-7530 18

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3442-7530 17

62 สระแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 08-9925-2452

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3742-5118 12

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3742-5118 16

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3742-5118 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3742-5118 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3742-5118 11

63 สระบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 08-9961-6959

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3634-0720

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3634-0718 11

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3634-0718 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3634-0718 15

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3634-0718 17

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ
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64 สิงห์บุรี ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 08-9956-1157

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3650-7133 108

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3650-7133 102

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3650-7133 103

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3650-7133 104

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3650-7133 105

65 สุโขทัย ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย 08-9956-1156

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5561-0292 1

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5561-0292 2

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5561-0292 3

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5561-0292 4

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5561-0292 5

66 สุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 08-9961-6956

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3553-6044 101

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3553-6044 102

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3553-6044 103

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3553-6044 104

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3553-6044 15

67 สุราษฎร์ธานี ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 08-1830-0474

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7727-2218 104

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-7727-2218 131

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-7727-2218 112

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-7727-2218 125

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-7727-2218 132

68 สุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 08-9956-1162

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4471-3718 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4471-3718 12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4471-3718 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4471-3718 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4471-3718 15

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ



ส่วนที่ 6 ช่องทางการติดต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Contact us)
รายงานประจ�าปี 2563 183

69 หนองคาย ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 08-9569-1309

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4242-2867 101

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4242-2867 102

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4242-2867 103

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4242-2867 104

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4242-2867 105

70 หนองบัวล�าภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล�าภู 08-9925-2897

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4231-6726-27

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4231-6726-27

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4231-6726-27

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4231-6726-27

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4231-6726-27

71 อ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 08-9901-1056

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3561-4634

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-3561-4634

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-3561-4634

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-3561-4634

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-3561-4634

72 อ�านาจเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดอ�านาจเจริญ 08-9973-4800

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4552-3032

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4552-3032

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4552-3032

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4552-3032

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4552-3032

73 อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 08-1174-3696

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4221-2567

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4221-1646

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4221-2598

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4224-1886

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4221-2568

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ
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74 อุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 08-9254-4714

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5540-3008 11

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5540-3008 12

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5540-3008 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5540-3008 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5540-3008 15

75 อุทัยธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 09-3782-5955

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5651-1965

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-5651-1965 17

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-5651-1965 13

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-5651-1965 14

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-5651-1965 16

76 อุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 08-9961-6950

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4534-4588

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0-4534-4587

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 0-4534-4589

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ 0-4534-4589

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ 0-4534-4588

ล�ำดับ จังหวัด
ส�ำนักงำนส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำน

ต่อ
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานประจ�าปี 2563186

ขนส่งสาธารณะ

1 รถเมล์

ป้ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สาย 12 และ 56
ป้ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี
สาย 18, 28, 108, 515, 539 และเดินต่ออีก 8 นาที
ป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนสามเสน
สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 110, 505 
และเดินเท้าอีก 10 นาที

2 รถไฟฟ้า BTS
จาก BTS สถานอีนสุาวรย์ีชยัสมรภมู ิทางออก 3 ไปเกาะราชวถีิ ต่อรถเมล์ 

สาย 12 ลงป้ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือต่อรถเมล์สาย 18, 28,  
515, 539 ลงป้ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี และเดินเท้าอีก 8 นาที

3 รถไฟฟ้ามหานคร MRT 
จาก MRT สถานีสิรินธร ทางออก 3 D หรือ 3E (ถนนราชวิถี) ต่อรถเมล์

สาย 56 ลงป้ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือต่อรถเมล์สาย 28, 108, 
110, 515 ลงป้ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี และเดินเท้าอีก 8 นาที

4 เรือด่วนเจ้าพระยา
เดินทางโดยเรือด่วนพิเศษธงส้ม เขียว เหลือง และแดง ลงท่าเรือเทเวศน์  

แล้วเดินเท้าอีก 15 นาที 

 การเดินทาง
มากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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 Traveling
to the Department of Local Administration

Public transportation

1 Public transportation 
Bus stop: Department of Local Administration 

Bus No.: 12 and 56

Bus stop: Suan Dusit University, Ratchawithi Road

Bus No.: 18, 28, 108, 515, 539, and walk approximately 8 minutes 

Bus stop: Suan Sunandha Rajabhat University, Sam Sen Road

Bus No.: 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 110, 505, 

and walk approximately 10 minutes 

2 BTS Skytrain
Access Victory Monument BTS Station (N3), take Exit 3 (Ratchawithi 

Side), take bus No.12 to Department of Local Administration bus stop, or 

take bus No. 18, 28, 515, 539, 542 to Suan Dusit University, Ratchawithi 

Road bus stop and walk approximately 8 minutes

3 Bangkok MRT
Access Sirindhorn MRT Station (BL06), take exit 3D and 3E  

(Ratchawithi Road) and take bus No.56 to Department of Local  

Administration bus stop, or take bus No. 28, 108, 110, 515 to Suan Dusit  

University, Ratchawithi Road bus stop and walk approximately 8 minutes

4 Boat
Take Chao Phraya Express Boat (Orange, Green and Yellow flag boat) 

to Thewet pier (15) and walk approximately 15 minutes
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ที่ปรึกษา
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสันติธร ยิ้มละมัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายทวี   เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายขจร   ศรีชวโนทัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะผู้จัดท�า
นางวิชญา   สุขกระจ่าง  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล
นายวิทย์   ประสมปลื้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นางสาวนิศรา  ปานช้าง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นายธนาคม  ทิพย์สภาพกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสุริยา  เปไธสง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัฐพล ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมิณผล

    แผนพัฒนาท้องถิ่น
นายชนะ  พงศ์กูลเกียรติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมิณผล

    แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดท�าโดย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  ถนนนครราชสีมา  แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ 0 2241 9000 โทรสาร 0 2243 7533
  www.dla.go.th

พิมพ์ที ่   ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
  79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0 2561 4567, 0 2561 4590-6   
  โทรสาร  0 2579 5101, 0 2941 1230

พิมพ์ครั้งที่ 1  เมษายน 2564

จ�านวน  11,000 เล่ม


