คำนำ
ตลอดปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ ผ ่ า นมา ท่ า มกลางสถานการณ์ ค วามเปลี ่ ย นแปลง
ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ ่ ง แวดล้ อ ม การสาธารณสุ ข และเทคโนโลยี เป็ น ทั ้ ง โอกาสและความท้ า ทาย
ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,850 แห่ง รวมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในด้านการเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล และการส่งเสริมองค์ความรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดทำบริการสาธารณะเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง บริหารพัฒนา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ง านตามอำนาจหน้ า ที ่ กฎหมาย และนโยบายรั ฐ บาล
อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ การขับ เคลื่อนงานตามพั นธกิจ อำนาจหน้าที่ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ขับ เคลื่อนงาน 10 ภารกิจ สำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนใน 10 กลุ่มเป้าหมาย
และมุ่งพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ การส่งเสริมเศรษฐกิจ การส่งเสริมการศึกษา
การส่งเสริมความเท่าเทีย ม การสนับ สนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมภารกิจด้านการสาธารณสุข การบริหารจัดการด้านสาธารณภัย การติดตามประเมินผลแผนงาน
และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน และการนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผลของการดำเนินงานในภารกิจสำคั ญ
ทั้ง 10 ด้านนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอนำเสนอไว้ในหนังสือรายงานประจำปีฉบับนี้
ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ร่วมมือ
ร่วมใจอย่างแข็งขันในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
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ความเป็นมา ( History )
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งอยู่บนถนนนครราชสีมา เขตดุส ิต กรุงเทพมหานคร อยู่ติดกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
โดยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้สร้าง “สวนดุสิต” เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรม
สำราญพระราชอิริยาบถ และทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็น “วังสวนดุสิต” และ “พระราชวังสวนดุสิต” ตาม ลำดับ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็น “พระราชวังดุสิต” ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีอาคารซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ “อาคารสุวัทนา” ซึง่ เดิมเป็นพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบัน กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น ได้บูรณะซ่อมแซม
เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการและพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย และพระที่นั่งนงคราญสโมสร ซึ่งเดิมทีจะสร้างเป็น
พระตำหนักสมเด็จ พระศรีพัช ริน ทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แต่เมื่อสร้างเสร็จ ทรงไม่ มี
พระราชประสงค์ที่จ ะประทั บ ในวังสวนสุน ันทา รัช กาลที่ 6 จึงโปรดให้จัดสร้างเป็นท้องพระโรงส่ว นกลาง
และพระราชทานนามพระที่นั่งว่า “พระที่นั่งนงคราญสโมสร”
วิสัยทัศน์ Vision
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง
เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565”
พันธกิจ Mission
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ ตามมาตรฐาน
การดำเนินงาน
2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ ได้อย่างทั่วถึง
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ
4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ
5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย
และนโยบายที่กำหนด
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ค่านิยม Value
“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategy Issues
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒ นาผู้บริห าร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมาย รองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี่ 3 : การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการดำเนิ นการจั ด บริ ก ารสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 4 : การพั ฒ นาวางระบบและดำเนิ นการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิบ ั ต ิงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอ ำนาจ
หน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
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อำนาจหน้าที่ Authority
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาท
ภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค ำปรึกษา แนะนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหาร
จัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจ
หน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
1. ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบ ในการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ดำเนินการจัดทำแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กำหนดแนวทางและจั ด ทำมาตรฐานทั ่ ว ไปเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับ สนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
11. ปฏิ บ ั ต ิ ก ารอื ่ น ใดตามที ่ ก ฎหมายกำหนดให้ เ ป็ น อำนาจหน้ า ที ่ ข องกรม หรื อ ตามที ่ ก ระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้มีราชการบริห ารส่ว นภูมิภ าค และจัดตั้งสำนักงานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะตัวแทนของกรม ในราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการกำกับ ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น เป็ น ไปอย่ า งคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจั ด ตั ้ ง กลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
การดำเนินงานภายในส่วนราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการ
บริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า นอกจากนี้เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่อำเภอมี ประสิทธิภาพกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีคำสั่งแบ่งงานภายใน
กำหนดให้มี “สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นอำเภอ” เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองท้ อ งถิ ่ น โดยการพั ฒ นาและให้ค ำปรึก ษาแนะนำองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ ่ น ในพื ้ น ที ่ร ะดั บ อำเภอ
และสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ต่อมาในปี พ.ศ.
2559 ได้จัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น โดยแยก
ภารกิจด้านแผนงานและการจัดทำงบประมาณของกรมของสำนักงานเลขานุการกรมออกมาดำเนินการและแก้ไข
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้ง
จัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นส่วนราชการ ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย
แยกภารกิจด้านการศึกษาของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นออกมาดำเนินการและเปลี่ยนชื่อ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็นกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและแก้ไขอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดย
กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ ในการประสาน รวมรวม วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม

6

โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Organization Structure

7

8

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เทศบาล
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล
๓. องค์การบริหารส่วนตำบล
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
รวมทั้งสิ้น

76
2,472
30
195
2,247
5,300
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

7,850 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รวบรวมโดย : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
(กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9

ข้อมูลงบประมาณ

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ

เบิกจ่าย

219,296.4731
217,229.2349
1,473.3894 565.1711 25.5117 3.1661233,149.1669
235,359.9812
เบิกจ่าย
1,474.4791679.7289 43.9338 12.6725
งบประ…

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน
งบประมาณ
เบิกจ่าย
บุคลากรภาครัฐ
1,474.4791
1,473.3894
พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
679.7289
565.1711
จัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา
43.9338
25.5117
ประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
12.6725
3.1661
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่
233,149.1669 217,229.2349
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพรวม
235,359.9812 219,296.4731

ร้อยละ
99.93
83.15
58.07
24.98
93.17
93.17
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

งบประมาณ
1,474.4791
1,474.4791

เบิกจ่าย
1,473.3894
1,473.3894

ร้อยละ
99.93
99.93

- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
- งบรายจ่ายอื่น
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการท้องถิ่น
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,376.5735
97.9056
679.7289

1,376.5602
96.8291
565.1711

100.00
98.90
83.15

679.7289

565.1711

83.15

18.2125
160.9128
0.6036
43.9338

434.9672
129.9543
0.2497
25.5117

83.94
80.76
41.37
58.07

43.9338

25.5117

58.07

33.1518
10.7820
12.6725

17.6297
7.8820
3.1661

53.18
73.10
24.98

12.6725

3.1661

24.98

7.6727
4.9998
233,149.1669

3.1661
217,229.2349

41.26
93.17

122.0633
22.0633
22.0633

28.0440
28.0440
28.0440

22.97
22.97
22.97
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
น้ำอย่างบูรณาการ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณ
596.7678

เบิกจ่าย
596.7678

ร้อยละ
100.00

96.7678
96.7678
65, 647.1947

596.7678
596.7678
65,606.4987

100.00
100.00
99.94

65,647.1947
65,647.1947
17,883.1159

65,606.4987
65,606.4987
17,871.6785

99.94
99.94
99.94

17,883.1159
17,883.1159
953.8708

17,871.6785
17,871.6785
953.8708

99.94
99.94
100.00

953.8708
953.8708
4,048.4170

953.8708
953.8708
1,677.4853

100.00
100.00
41.44

4,048.4170
4,048.4170
483.5760

1,677.4853
1,677.4853
481.3000

41.44
41.44
99.53

483.5760
483.5760
167.9283

481.3000
481.3000
158.6630

99.53
99.53
94.48

167.9283
167.9283

158.6630
158.6630

94.48
94.48
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
386.7450

เบิกจ่าย
206.2619

ร้อยละ
53.33

86.7450
86.7450
142,859.4881

206.2619
206.2619
129,648.6648

53.33
53.33
90.75

42,859.4881
108,400.2175
34,459.2706
235,359.9812

129,648.6648
108,041.6059
21,607.0590
219,296.4731

90.75
99.67
62.70
93.17
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 235,441.4479 ล้านบาท และสำนักงบประมาณได้อนุมัติงวดให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 235,329.2416 ล้านบาท
2. กรมบัญชีกลางโอนงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติม จำนวน 30.7396 ล้านบาท
3. ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ร ั บ งบประมาณ รวมทั ้ ง สิ้ น
235,359.9812 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ และจัดสรร เงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
- งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
1,474.4791
1,474.4791

เบิกจ่าย
1,473.3894
1,473.3894

ร้อยละ
99.93
99.93

1,376.5735
97.9056
679.7289

1 ,376.5602
96.8291
65.1711

100.00
98.90
83.15

679.7289

565.1711

83.15

518.2125
160.9128
0.6036

434.9672
129.9543
0.2497

83.94
80.76
41.37

8
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย
งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
43.9338
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
43.9338
ราชการท้องถิ่น
- งบดำเนินงาน
33.1518
- งบลงทุน
10.7820
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
12.6725
และการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบการศึกษาของ
12.6725
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งบดำเนินงาน
7.6727
- งบลงทุน
4.9998
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ 232,350.8323
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
45.5457
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
45.5457
ราชการท้องถิ่น
- งบดำเนินงาน
11.5879
- งบลงทุน
33.9578
- งบเงินอุดหนุน
596.7678
เงินอุดหนุนทั่วไป
596.7678
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
65,647.1947
ผู้สูงอายุ
- งบเงินอุดหนุน
65,647.1947
เงินอุดหนุนทั่วไป
65,647.1947

เบิกจ่าย
25.5117

ร้อยละ
58.07

25.5117

58.07

17.6297
7.8820
3.1661

53.18
73.10
24.98

3.1661

24.98

3.1661
216,579.3302

41.26
93.21

-

13.4793

29.60

-

13.4793

29.60

1.8658
11.6135
596.7678
596.7678
65,606.4987

16.10
34.20
100.00
100.00
99.94

65,606.4987
65,606.4987

99.94
99.94

-
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย
โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
17,883.1159

เบิกจ่าย
17,871.6785

ร้อยละ
99.94

17,883.1159
17,883.1159
953.8708

17,871.6785
17,871.6785
953.8708

99.94
99.94
100.00

953.8708
953.8708
4,048.4170

953.8708
953.8708
1,677.4853

100.00
100.00
41.44

4,048.4170
4,048.4170
483.5760

1,677.4853
1,677.4853
481.3000

41.44
41.44
99.53

483.5760
483.5760
167.9283

481.3000
481.3000
158.6630

99.53
99.53
94.48

167.9283
167.9283
386.7450

158.6630
158.6630
206.2619

94.48
94.48
53.33

386.7450
386.7450
142,859.4881

206.2619
206.2619
129,648.6648

53.33
53.33
90.75

142,859.4881
108,400.2175
34,459.2706
234,561.6466

129,648.6648
08,041.6059
21,607.0590
218,646.5684

90.75
9.67
62.70
93.21

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
1. โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
การฝึ กอบรมระบบบั ญชี คอมพิ วเตอร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ด จำนวน 1 รุ่น
158 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเจ้าหน้าที่
กลุ ่ ม งานการเงิ น บั ญ ชี และการตรวจสอบของ
สำนั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
มีความรู้ ความชำนาญ สามารถให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการรับเงิน -เบิกจ่ายเงิน และจัดทำ
รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้อย่างถูกต้อง
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์การบริหารจัดการ
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ
ระบบศูนย์ข้อมูล Big Data ช่วยในการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการภารกิจต่างๆ สำหรับ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ สามารถช่วย
ยกระดับ คุณภาพชีว ิต ความเป็ น อยู่ ได้ อ ย่า งเป็ นรูปธรรมจากการใช้ งานข้ อ มูล หลายมิ ติ ในการวิเ คราะห์
ความต้องการความช่วยเหลือ และการพัฒนาเพื่อให้บริการภาครัฐเข้าถึงประชาชนมากที่สุด
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Big Data) มีการกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลตามแนวทางการจัดทำBig Data
ในมิติเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ได้แก่ ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น (LEC) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Welfare) ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Waste) และระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับ กรม (DPIS) และสรุปผลการวิเคราะห์ออกแบบระบบ และสถาปัตยกรรมองค์ ก ร
(Enterprise Architecture) รวมถึ ง แนวทางการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร (บริการสาธารณะ)
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น แบบ Big Data และรองรั บ การเชื ่ อ มโยงการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์
ประมวลผล และแสดงผลรายงานเชิงบริหาร เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ลดความซ้ำซ้อนในการให้บริการข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตอบสนองเป้าหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรองรับการจัดเตรียมเครื่องมือและข้อมูล
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปกครองท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีชุดข้อมูลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลในหลายมิติ และข้อมูลที่ได้จากกระบวนการบูรณาการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้บ ริห ารสามารถใช้ข้อมูล ให้เป็นประโยชน์ในการจัดทำโครงการพัฒ นาท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเข้าถึงและการให้บริการประชาชนแบบตรงเป้าหมาย
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ประชาชน
- ได้รับการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างเป็น
รูปธรรมจากการใช้งานข้อมูลหลายมิติในการวิเคราะห์ความต้องการความช่วยเหลือ และการพัฒนา
เพื่อให้บริการภาครัฐเข้าถึงประชาชนมากที่สุด

ตัวอย่าง หน้าจอ Dashboard ระบบศูนย์ข้อมูล Big Data กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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3. โครงการพัฒนาระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูล ในรูปแบบ Chat bot เพื่อบริการ
ข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานเดี ยวที่มีภารกิจในการให้การสนับสนุนและส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้มีระบบถามตอบอัตโนมัติในรูปแบบที่เป็น Chat bot ที่มีหน้าที่ในการตอบคำถาม
ในรูปแบบที่มีความเฉลียวฉลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดภาระและเวลาของบุคลากรของกรม ในการ
ตอบคำถามซ้ำ ๆ และเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ในรูปแบบ Chat Bot ที่ให้บริการข้อมูล
ซึ่งให้บ ริการผ่านช่องทาง เว็บ ไซต์ห ลักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , Mobile Application และ
Social Network ต่างๆ รวมทั้งได้ผนวกรวมเข้ากับ การให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ Chat Bot เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ 2 การพั ฒ นาระบบการเงิ น การคลั ง และปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมายรองรั บ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
1. ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถโอนเงินภาษีจัดสรรผ่านธนาคารให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ จำนวน 7,774 แห่ง เป็นรายเดือนและรายงวด ใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเงินภาษีประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและ
ภาษีสรรพสามิต) และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรให้เป็น
รายเดือนและรายงวด ครบทั้ง 12 เดือน
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2. พัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการใช้งานผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ ่ น
พัฒนาโปรแกรมแผนทีภ่ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
(LTAX 3000) เพื ่ อ รองรั บ การใช้ ง านผ่ า นระบบ
อิน เตอร์เน็ตและอิน ทราเน็ต ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว
จะทำให้เกิดมาตรฐานกลาง ในการจัดเก็บฐานข้อมูล
ทะเบีย นทรัพย์ส ิน ขององค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
เป็ น ช่ อ งทางในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล จำนวนผู ้ เ สี ย ภาษี
จำนวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ จำนวนผู้ค้างชำระภาษี
และจำนวนเงิ น ภาษี ค ้ า งชำระจากองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมี ค วาม
เชื่อมโยงกับระบบบัญชีท้องถิ่น e-LAAS เพื่ อ เพิ ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ในการจั ด เก็ บ รายได้ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น มี โ ปรแกรมที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพัฒนาขึ้น เพื่อใช้งานใน
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบี ยนทรัพย์สิน โดยไม่เสีย
ค่ า ใช้ จ ่ า ย และเนื ่ อ งจากเป็ น การทำงานบนระบบจึง
มีความสะดวก มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานมากกว่าการทำงานผ่านโปรแกรม stand alone
หรื อ จ้ า งทำโดยโปรแกรมอื ่ น เพื ่ อ ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกในการตรวจสอบรายการบัญชีทรัพย์สิน
และการประเมิน เพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่ า นโปรแกรม LTAX Online ที ่ เ ชื ่ อ มโยงกั บ ระบบ
การรับชำระภาษีของระบบ e-LAAS
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3. จัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดพิมพ์หนังสือคู่มือรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นสถิติข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เมนูข้อมูลสารสนเทศ/การเงิน การคลังท้องถิ่ น ประชาชน
สามารถรับรู้สถิติข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
เป็นประจำทุกปี
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4. ฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เนื่ อ งจากมี ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (โควิด-19) ต่อเนื่องในปี
2563 - 2564 จึงไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย จึงขอส่งคืนงบประมาณดังกล่าว และขออนุมัติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้จ ่ายงบประมาณ (ส่ว นที่ส ่งคืนไป) เพื่อจัดทำโครงการสื่อแอนิเมชั่ น
อินโฟกราฟฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูล
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชั่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (ยูทูป) เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่ว ไป ได้ศึกษาและมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
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กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
5. โครงการเสริ มสร้ า งกระบวนการเรีย นรู ้ และตรวจติดตามปัญ หาอุ ปสรรคใน การปฏิบ ัต ิ ง าน
ตามกฎหมาย และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ร่ ว มกั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการ รวม 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 338 คน ประกอบด้วย
- ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ ่ น /ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ ่ น จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ของ 2 จั ง หวั ด
จำนวน 159 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวม 318 คน
- ท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด
จังหวัดละ 10 คน รวม 20 คน
- ครั ้ ง ที ่ 2 ระหว่ า งวั น ที ่ 11 - 13 มี น าคม 2564 ณ จั ง หวั ด ราชบุ ร ี และจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
จำนวน 254 คน ประกอบด้วย
- ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ ่ น /ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ ่ น จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ของ 2 จั ง หวั ด
จำนวน 234 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 234 คน
- ท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด
จังหวัดละ 10 คน รวม 20 คน
เพื่อรับ ทราบความเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในพื้นที่
ทั้ง 4 จังหวัด เช่น การปรับปรุง การตีความด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้ที่สาธารณะประโยชน์ การบริหาร
จัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะ การดำเนินการตามระเบียบพัส ดุ เป็นต้น โดยคณะกรรมการพิจ ารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย จะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้รับฟังจากองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563
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ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564
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6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Web Conference) ให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กลุ ่ ม งานกฎหมาย ระเบี ย บ และเรื ่ อ งร้ อ งทุ ก ข์
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนัก งาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด และ
ท้ อ งถิ ่ น อำเภอ จั ง หวั ด ละ 3 คน และข้ า ราชการ
พนั ก งานราชการของกองกฎหมายและระเบี ย บ
ท้องถิ่น จำนวน 22 คน ระหว่างวัน ที่ 14 – 16 กันยายน 2564 มีผ ู้เข้ารับฝึกอบรม จำนวน 250 คน
ประกอบด้วย จากจำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 3 คน จำนวน 228 คน ข้าราชการและพนักงานราชการของ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น จำนวน 22 คน
ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมได้ ร ั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจ ในกฎหมาย ระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตามหั ว ข้ อ ที ่ก ำหนด
ในโครงการสามารถนำไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพและให้คำปรึกษาแนะนำ
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการบริหารร าชการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
1. การบริหารจัดการน้ำ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมู่ บ้าน) จำนวน 638 โครงการ งบประมาณ 1,695,514,477 บาท โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 477 โครงการ
งบประมาณ 1,445,605,728 บาท โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา
จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 87,793,700 บาท และรายการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัย แล้ ง
ปี 2563/2564 จำนวน 195 โครงการ งบประมาณ 165,897,100 บาท และงบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกัน
การเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565 จำนวน 499 โครงการ งบประมาณ
409,701,400 บาท
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยและภัยแล้ง
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2. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่ า นระบบประชุ ม ทางไกลผ่ า นเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ต
(Web Conference)
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัด การน้ำ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการสร้างโอกาส
ให้คนยากจนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและดินสู่แปลงเกษตรผสมผสานด้วยการพึ่งพาตนเอง และพัฒนายกระดับ
องค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น เป็น ศูน ย์เรีย นรู้ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นต้น แบบจัดการน้ ำตามปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เป็นแบบอย่างและขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนและหน่วยงานอื่น
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3. โครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ( Local Performance
Assessment: LPA) ประจำปี 2564
1) จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของจังหวัดและค่าใช้จ่ายของทีมประเมิน
ประสิทธิภ าพของ องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ได้ดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ อเป็น ค่าใช้ จ ่ า ย
ในการดำเนินงานของจังหวัดและค่าใช้ จ่ายของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) จั ด สรรเงิ น งบประมาณเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำเนิ น งานของจั ง หวั ด (สถจ.) จำนวน ๗๖ จั ง หวั ด
(2) จัดสรรเงิน งบประมาณเป็น ค่าใช้ จ ่ ายของทีม ประเมิ นประสิ ทธิภ าพขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
ในการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,849 แห่ง (อบจ. เทศบาล
อบต. และเมืองพัทยา)
2) จัดประชุมเพื่อปรับปรุงแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังข้อคิ ดเห็น
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังข้อ คิดเห็นการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบตัว ชี้ว ัดการประเมินประสิทธิภ าพของหน่ว ยงานในสังกัด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก
3) จั ด พิ ม พ์ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (Local Performance
Assessment: LPA) ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการจัดพิมพ์แบบประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564 จำนวน 10,500 เล่ม และจัดส่งให้
จังหวัด จำนวน 76 จังหวัดโดยแบบประเมินฯ มีจำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริห ารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริห ารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4
การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล เพื่อให้ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้สำหรับการตรวจประเมินฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการรับการตรวจประเมินฯ รวมทั้ง
ให้หน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ประโยชน์จากแบบประเมินฯ
4) การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ได้ดำเนินการจัดอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
2564 ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกลผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต (Web Conference) โดยมี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
การอบรมฯ ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด และทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 76 จังหวัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมฯมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง
การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ของผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินฯ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด
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4. การจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่าง
ไทย – ญี่ปุ่น (DLA – CLAIR – MIC Joint Seminar on Local Administration 2021)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Japan Council of Local Authorities for International
Relations: J.CLAIR) และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs
and Communications: MIC) ดำเนินการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย – ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานท้องถิ่นระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้
จากการสัมมนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายดังต่อไปนี้ 1. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) บรรยายโดย
คุณ ทาดะ อิซาโอะ (TADA Isao) ผู้บรรยายชาวญี่ปุ่น และ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมือ ง
แม่เหียะ ผู้บรรยายชาวไทย 2. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (Disaster Preparedness during COVID-2019) บรรยายโดยMr. INOUE Yuuichiro
ผู้บรรยายชาวญี่ปุ่น และ นายกอบชัย บุญอรณะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บรรยายชาวไทย
3. นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (Innovation for Aging Population) บรรยายโดย Mr. TADA Isao ผู้บรรยาย
ชาวญี่ปุ่น และ นางจิดาภา จุฑาภูวดล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้บรรยายชาวไทย
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ประกอบด้วย
(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก: ปลัด/รองปลัดเทศบาล 80 แห่ง
(2) บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 10 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานภายนอก จำนวน 10 คน จากผลการสำรวจพบว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนามีระดับความรู้
ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารงานท้องถิ่นระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ
81.2 และมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างประเทศไทย – ญี่ปุ่น
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
ตามอำนาจหน้าที่
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กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
5. การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 364 แห่ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 142 แห่ง สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 222 แห่ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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กองสาธารณสุขท้องถิ่น
6. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและเกิดการจ้างแรงงานใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพ สามารถดำรงชีวิตและเลี้ยงครอบครัวได้ และได้ดูแลผู้สู งอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการช่วยเหลือและดูแลด้านสุขภาพทางด้านอนามัย
พื้นฐานใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ตลอดจน
ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเบิ กจ่ า ยงบประมาณตามอาสาสมั ครบริ บ าลท้ อ งถิ่ น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564)
เป็นเงิน 872,686,113.16 บาท มีดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการฯ จำนวน 100,483,148.16 บาท และ 2) ค่ าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 772,202,965 บาท
- มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามโครงการดังกล่าว จำนวน 13,112 คน
- มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการดังกล่าว จำนวน 6,880 แห่ง
- มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามโครงการดังกล่าว จำนวน 53,490 คน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวางระบบและดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
1. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ได้ ด ำเนิ น การคั ด เลื อ กองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ที ่ ม ี ผ ล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และได้มีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกในด้านต่าง ๆ จำนวน 68 จังหวัด ยกเว้น จังหวัดจันทบุรี
จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์ จั ง ห วั ด สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องจากไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก
รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 236 แห่ง แบ่งเป็น 8 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการศึกษา จำนวน 36 แห่ง
2) ด้านสาธารณสุข จำนวน 34 แห่ง
3) ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 34 แห่ง
4) ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 19 แห่ง
5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน 22 แห่ง
6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 28 แห่ง
7) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 43 แห่ง
8) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 20 แห่ง
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
คัดเลือกทั้ง 236 แห่ง และจัดส่งให้จังหวัดดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตามรูปแบบที่จังหวัดเห็นสมควร เช่น การประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และสร้างขวัญ กำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว จัดทำเป็นฐานข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
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2. โครงการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภ าพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Web Conference) ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2564 ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5
ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมประเมินประสิทธิภ าพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้ า ใจในตั ว ชี ้ ว ั ด เกณฑ์ ก ารประเมิ น และการตรวจสอบเอกสาร/หลั ก ฐาน ในการตร วจประเมิ น
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อสามารถตรวจประเมินประสิทธิภ าพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 760 คน
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3. สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นที่ไ ม่ผ ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่า ร้อยละ 70) ผ่านระบบ
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน
(เฉลี ่ ย รวม 5 ด้ า น น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่า ร้อยละ 70) โดยยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
เป็นโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564 ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วม
การอบรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 773 คน ดังนี้
(1) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวมจำนวน 75 คน
(2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน
698 คน
ซึ่งการอบรม สัมมนา มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้แบบทดสอบ
หลังการอบรม (Post – test) คะแนนเต็ม 15 คะแนน ผ่านทาง google form มีจำนวนทั้งหมด 773 คน
โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้
(1) ผลคะแนนการทดสอบตั้งแต่ 12 – 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 653 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
(2) ผลคะแนนการทดสอบตั้งแต่ 0 – 11 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 120 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
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กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
4. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน
“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มี
ผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การประกวดฯ แบ่งออกเป็น 5 ภาค
ประกอบด้วย
1) ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด
3) ภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน 16 จังหวัด
4) ภาคตะวันออก จำนวน 9 จังหวัด
5) ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด
กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ คณะกรรมการ
ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
และผู้แทนส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นเลขานุการ
2. คณะทำงานพิจารณาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” มีอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน และมี ผู้อำนวยการ
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเป็นเลขานุการ
ผลการประกวดจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 ได้แก่
1. ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลำพูน จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50,000 บาท
2. ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดยโสธร จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50,000 บาท
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3. ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 50,000 บาท
4. ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดระยอง จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดตราด จำนวน 50,000 บาท
5. ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดสตูล จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดชุมพร จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50,000 บาท
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กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้น ป.1 – ม.6) สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะได้ โดยดำเนินการจัดอบรมตามกิจกรรม ดังนี้
1. จั ด อบรมเพื ่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและเตรี ย มความพร้ อ มเป็ น วิ ท ยากรแกนนำให้ แ ก่ ค รู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
พุทธศักราช... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) , ผู้แทนจากกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 18 กลุ่ม และครูที่รับผิดชอบ
การจั ด การเรี ย นการสอน 8 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ซึ ่ ง เป็ น คณะทำงานสนั บ สนุ น การขั บ เคลื ่ อ นภารกิจ
การจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ ่ น (Local Teacher Ad Hoc Team) กำหนดการอบรม ระหว่ า งวั น ที ่ 19 – 31
สิงหาคม 2564 ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ถ่ายทอดสัญญาณ ณ กองส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น และวิทยากรบรรยาย ณ สถานที่ตั้งตนเอง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วม
อบรม จำนวน 377 คน
2. จัดอบรมเพื่อ สร้า งองค์ ความรู้ และการจัดการเรีย นการสอนเกี่ ยวกับ (ร่าง) กรอบหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ระบบ Zoom Meeting ผ่านเพจ
facebook : การศึ ก ษาท้ อ งถิ ่ น ไทย และรั บ ชมย้ อ นหลั ง ทาง YouTube ช่ อ ง Local School Channel
(LS.CHANNEL) ตามหัวข้อการอบรมดังนี้
1) การจั ด การเรี ย นการสอนตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
เพื่อเตรียมครูสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ให้แก่
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทุกโรงเรียน
2) สร้างองค์ความรู้เกี่ย วกับ (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ....
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 12.30 น. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ได้รับทราบกรอบแนวทาง
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช.... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้เรียนเชิญ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีผู้ประสงค์
เข้ารับการอบรมลงทะเบียนมาแล้ว จำนวน 4,557 คน
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1. ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ (CEO & Founder, The S Curve)

-2-

2. นายพุทธรักษ์ มุลเมือง (Chief Technology Officer The S Curve)
3. นายศุภชัย ศศิกนก (Chief Google for Education Certified Trainer , The S Curve)
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หัวข้อการบรรยาย : เรื่อง การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) : การสอนแบบสร้างสรรค์
วิทยากรบรรยาย : ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการอิสระ

หัวข้อการบรรยาย : ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเตรียมครูสู่
หลักสูตรฐานสมรรถนะ : การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. นายณภัทร ศรีละมัย
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หัวข้อการบรรยาย : ปรับเปลี่ยนการวัดและการประเมินผลเพื่อเตรียมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. นายธัญญา เรืองแก้ว

หัวข้อการบรรยาย : เรื่อง การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) : การสอนแบบสร้างสรรค์
วิทยากรบรรยาย : ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการอิสระ ออกอากาศ
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6.โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรม
และพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถให้ครูที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
คณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computer Science) และมีทักษะในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดเป้าหมาย
การเรีย นรู้เน้นความสามารถในการออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยคอมพิว เตอร์ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยง
กับชีวิตจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นทักษะของ
คนในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต้องทำให้เกิดกับผู้เรียน โดยกำหนดการอบรม จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 150 คน
จำนวนทั้งสิ้น 900 คน
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กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 460 คน รวม 3 รุ่น ดังนี้
1) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 จำนวน 137 คน
2) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 จำนวน 152 คน
3) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 จำนวน 171 คน
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้หลังเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.45
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8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการคลั ง
การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 248 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้
ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี
และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)
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กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม
9. โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด /สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มประสานการตรวจราชการกรมได้ จัดทำแผนการตรวจราชการตามนโยบายสำคั ญ เร่งด่ว น
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้กำหนดแผนการตรวจราชการ
หน่วยรับตรวจ 1,200 แห่งต่อปี โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ได้ออกตรวจติดตาม/ให้คำปรึกษา/แนะนำ
ทั้งในพื้นที่และตรวจติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ให้แก่หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยรับตรวจ จำนวนทั้งสิ้น 1,340 หน่วย
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,607,183.20บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) ทั้งนี้
การตรวจติ ด ตามได้ ร วบรวมประเด็ น ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ สรุ ปรายงานผลการตรวจราชการเสนอ
อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
กองการเจ้าหน้าที่
1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองการเจ้ า หน้ า ที ่ ไ ด้ ด ำเนิ น โครงการปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการและพนั ก งานราชการบรรจุ ใ หม่
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 5 รุ่น ด้วยวิธีผสมผสาน เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ รวมทั้งสิ้น 438 ราย (ข้าราชการ
377 ราย และพนักงานราชการ 61 ราย) และใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 9,750 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รุ่นที่ 1/2564 ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 วัน : วิธีการ onsite)
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ 1 ราย และพนักงานราชการ 25 ราย รวม 26 ราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
3,150 บาท
(2) รุ่นที่ 2/2564 ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 วัน : วิธีการ
onsite) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานราชการ 28 ราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,800 บาท
(3) รุ่นที่ 3/2564 ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 (จำนวน 1 วัน : วิธีการ onsite)
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ 1 ราย และพนักงานราชการ 8 ราย รวม 9 ราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800 บาท
(4) รุ่น ที่ 4/2564 ดำเนิน การฯ ระหว่างวันที่ 7 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (วิธ ีการ online :
e-leaning Local Mooc) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ 202 ราย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ
(5) รุ่นที่ 5/2564 ดำเนินการฯ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (วิธีการ
online : e-leaning Local Mooc) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ 173 ราย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ
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2. โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก
กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ส่งข้าราชการไปฝึกอบรมรวม จำนวนทั้งสิ้น 54 คน
และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,905,000 บาท ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

หลักสูตร
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 72 (จำนวน 1 คน)
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 73 (จำนวน 1 คน)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 (จำนวน 5 คน)
หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (จำนวน 1 คน)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 (จำนวน 6 คน)
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 79 (จำนวน 25 คน)
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 80 (จำนวน 15 คน)
รวมงบประมาณที่ใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(บาท)
12,500
12,500
1,265,000
57,000
1,518,000
25,000
15,000
2,905,000
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3. โครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ได้ ก ำหนดจั ด โครงการมอบประกาศเกี ย รติ ค ุ ณ แก่ ข ้ า ราชการ
และลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 กำหนดกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการ คือ ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่ร ับ ราชการมาครบ 20 ปีบ ริบ ูร ณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 และข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่รับราชการมาครบ 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 245 ราย ซึ่งกำหนด
จัดกิจ กรรมมอบประกาศเกีย รติคุณฯ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้อง 5501 อาคาร 5 ชั้น 5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
4. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เป็น โครงการจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา.2019.(COVID-19) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงโครงการ จาก โครงการเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จากเดิมที่กำหนด
จัดอบรมโดยวิธีการบรรยายและอภิปราย ณ โรงแรมใน 4 ภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จำนวน 878 แห่ง
และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่ ว ยเหลือ ประชาชนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่น (สถานที ่ ก ลาง) เป็ น โครงการจั ด พิ ม พ์ ค ู ่ มือ
การปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิ บัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น โดยการจัดจ้างพิมพ์ คู่มื อ การปฏิ บัติง านของศูนย์ช ่ว ยเหลื อประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมจัดส่ง จำนวน 12,730 เล่ม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 แห่ง แห่งละ 5 เล่ม รวมจำนวน 380 เล่ม
2) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ 878 แห่ง แห่งละ 5 เล่ม รวมจำนวน 4,390 เล่ม
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,849 แห่ง แห่งละ 1 เล่ม รวมจำนวน 7,849 เล่ม
4) สำนัก/กอง/กลุ่มงาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 111 เล่ม
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5. การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Subsidy of Local Administration : SOLA)
(1) รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำของบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับการออกแบบโครงสร้างของระบบให้ครอบคลุมภารกิจการจัดทำ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบบต้องสามารถประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานได้ทันที
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(2) จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (SOLA)
(3) จัดทำเอกสารคู่มือ และซักซ้อมการใช้งานระบบ SOLA ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจัดตั้งกลุ่มไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ
และการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน ทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ สนับสนุนการดำเนินการบันทึก
ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
(4) เปิดระบบ SOLA สำหรับบันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 6 มกราคม 2565
(5) เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับกรม และระดับจังหวัด ประมวลข้อมูลคำขอ
งบประมาณที่ได้จากระบบ SOLA เพื่อดำเนินการเสนอคำขอตั้งงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินโครงการในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
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6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื ่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) จึ ง ได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานโครงการ จากเดิม กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2564
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เป็น การอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Web Conference) ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 5501
อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมที่สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกำหนด มีกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 5 คน ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด ข้าราชการสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 380 คน เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนำ
ในแต่ ล ะจั ง หวั ด เพื ่ อ นำองค์ ค วามรู ้ ไ ปขยายผลในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนในการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
7. ตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจำปี ดังนี้
1) ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) จำนวน 15 จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก/กอง)
จำนวน 7 หน่วย
2) ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบ Web Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบการนำระบบมาใช้งานจริง โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4) งานการให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษาแก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวกั บ
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจากการตรวจสอบส่วนใหญ่
แต่ละหน่วยรับตรวจมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ กำหนด การกำกับดูแล
และควบคุมการปฏิบัติงานมีความเพียงพอ และไม่พบความเสี่ยงของการทุจริต
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สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
8. โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หลักการ ขั้นตอน วิธีการ
และแนวทาปฏิบ ัติส ำหรับ การบริห ารงานบุค คลท้ องถิ่นรวมทั้ งสามารถนำนโยบายและความรู้ท ี่ไ ด้ จ าก
การสัมมนา ไปใช้ในการกำกับดูแล และส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น
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กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็ก
อายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) จำนวน 4 วัน เพื่อจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
มีการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ
ต่ำกว่า 3 ปี(อายุ 2 – 3 ปี) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอบด้าน
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10. โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือ
การใช้สื่อ โดยได้จัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้
สื่อการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษระดับ ปฐมวัยดังกล่าวให้แก่ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการใช้สื่อภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็กปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมตามวัย และมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน

65

ภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ 2564
ภารกิจด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สำนักงานเลขานุการกรม
1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
บุ ค ลากรกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสา ร่ ว มกั น น้ อ มสำนึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วัน พระราชสมภพ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเนื่องในโอกาสวันจักรี
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มี
ผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพในการดำเนิน
ชีวิตที่ดี การจัดการขยะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การประกวดฯ แบ่งออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด
3. ภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน 16 จังหวัด
4. ภาคตะวันออก จำนวน 9 จังหวัด
5. ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การประกาศ
ผลการประกวดจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีจังหวัดที่ได้รับรางวัลตามประเภทกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลำพูน จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50,000 บาท
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดยโสธร จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50,000 บาท
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ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 50,000 บาท
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดระยอง จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดตราด จำนวน 50,000 บาท
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดสตูล จำนวน 500,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 400,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดชุมพร จำนวน 250,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50,000 บาท
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2. การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งกำชับแนวทางการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 รุ น แรงขึ ้ น และจะมี ข ยะติ ด เชื ้ อ จากชุ ด ตรวจ Antigen Test Kit,
Home Isolation และ Community Isolation ด้ ว ย โดยขอให้ จ ั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ขอความร่ ว มมื อ
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้
1) มาตรการต้นทาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น
หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง
จากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)
โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ หรือใส่ถุงใส
และนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะติดเชื้อ
เป็นการเฉพาะ เพื่อรอการเก็บขน และต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
2) มาตรการกลางทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือ
สถานที่รวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเป็นการเฉพาะ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการ
ติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าและเครื่องแต่งกายที่รัดกุม เป็นต้น ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อสวมใส่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใส่
ในขณะที่ปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ และฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน
3) มาตรการปลายทาง ให้การกำจัดมูลฝอยติด เชื้อชุมชนเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยอาจจ้างเหมาเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือหน่วยงาน
รัฐ หากยังไม่มีความพร้อมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อาจดำเนินการโดยเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อใน
ชุมชน มาพักรวมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรอการ
นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้างต้น
ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำของกรมอนามั ย และบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ภายใต้
คณะกรรมการโรคติ ดต่ อจั งหวัด โดยคำนึงถึ งศั กยภาพขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ ่น และตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่ด้วย
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ผลการดำเนิน การขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในการการบริห ารจัดการขยะติดเชื้ อ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม
2564
1) องค์กรปกครองส่วนท้องที่มีการจัดวางถังขยะติดเชื้อสีแดง จำนวน 6,460.00 แห่ง
1.1 จำนวนจุดวางถังขยะติดเชื้อสีแดง จำนวน 35,309 จุด
1.2 จำนวนถังขยะติดเชื้อสีแดง จำนวน 43,057 ใบ
1.3 จำนวนถุงขยะติดเชื้อสีแดงที่ใช้ จำนวน 825,098 ใบ (รวมถึงกรณีแจกประชาชน)
1.4 ปริมาณขยะติดเชื้อที่เก็บได้ จำนวน 2,945,981.79 กิโลกรัม
1.5 จำนวนงบประมาณที่ใช้ จำนวน 22,636,635.67 บาท
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจ้างเอกชน เก็บขนกำจัด จำนวน 353 แห่ง
2.1 ปริมาณขยะติดเชื้อ จำนวน 1,060,082.89 กิโลกรัม
2.2 จำนวนงบประมาณจำนวน 22,892,950.76 บาท
3) อปท. ที่มีการจ้าง อปท. อื่น เก็บ ขนและกำจัด 242 แห่ง
3.1 ปริมาณขยะติดเชื้อ จำนวน 278,476.7 กิโลกรัม
3.2 จำนวนงบประมาณ จำนวน 3,708,350.9 บาท
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่ง รพ.สต. หรือ รพ จำนวน 4,843 แห่ง
4.1 ปริมาณขยะติดเชื้อ จำนวน 431,323.11 กิโลกรัม
4.2 จำนวนงบประมาณ จำนวน 1,750,353.37 บาท
5) สรุปปริมาณขยะติดเชื้อของจังหวัดที่ส่งเตาเผา
5.1 เตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวน 658,737 กิโลกรัม
5.2 เตาเผาขยะทั่วไป/อุตสาหกรรม จำนวน 54,319 กิโลกรัม
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดเก็บและกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2564 เพื่อให้โรงงานกำจัด
ของเสี ย เฉพาะที ่ ก ำจั ด โดยกระบวนการเผา โรงงานที ่ ป ระกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า จากขยะชุ ม ชน
ขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)
และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์มาสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวแล้ว

71

เนื่องจากในช่ว งเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนออกเดินทางท่อ งเที่ยวกลับ ไปเยี่ย มภูมิล ำเนา
ตลอดจนมีกิจกรรมที่รวมกลุ่ม ได้มีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในการคัดกรอง ซึ่งทำให้
เกิ ด ขยะจาก ATK รวมถึ ง ขยะจากอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น โรค เช่ น หน้ า กากอนามั ย เพิ ่ ม มากขึ้ น
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานท้องถิ่นดูแล
เรื่องการจัดเก็บและทำลายขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี ไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดในชุมชน ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงได้เน้นย้ำ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือให้จังหวัดขอความร่วมมือและสนั บสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น และแนวทางตามหนังสือที่ได้แจ้ง
ไปแล้วในปี 2563 และ 2564 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูล
ผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด
ผ่านระบบรายงาน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน พร้อมจะปรับปรุงระบบสารสนเทศการรายงานข้อมูล
โดยจะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ และข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใช้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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กองสาธารณสุขท้องถิ่น
3. การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการขับเคลื่อนในการดำเนินโครงการฯ ดังนี้
1) จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล/
องค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อเป็นค่าสำรวจ งบประมาณ 57,532,354 บาท เป็นค่าวัคซีนพร้อม
อุ ป กรณ์ งบประมาณ 287,161,770 บาท โดยมี จ ำนวนสุ น ั ข และ แมว 9,572,059 ตั ว
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว
จำนวน 9,572,059 ตัว
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิ ษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด
บุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 15,848 คน
3) บูรณาการความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น เข้าร่ว มการประกวดโครงการ “Thailand Rabies Awards” เพื่อยกย่องเชิดชูเ กี ย รติ
และสร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ ได้พัฒนาปรับปรุง
การดำเนิ น งานให้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น ต่ อ ไป ซึ ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 การคั ด เลื อ กองค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ที่มีผ ลงานเป็น ที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
Thailand Rabies Awards 2021
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวม 14 รางวัล ดังนี้
ประเภทเทศบาล
รางวัลชนะเลิศ
เทศบาลเมืองกะทู้
จังหวัดภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เทศบาลตำบลท่าพระ
จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลา
รางวัลชมเชย
เทศบาลตำบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลชมเชย
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลชมเชย
เทศบาลตำบลบ้านแซว
จังหวัดเชียงราย
รางวัลชมเชย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จังหวัดสุโขทัย
รางวัลชมเชย
เทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล
รางวัลชนะเลิศ
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
จังหวัดสมุทรสงคราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
จังหวัดเชียงราย
รางวัลชมเชย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ
รางวัลชมเชย
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
จังหวัดกำแพงเพชร
รางวัลชมเชย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง เพื่อให้การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพ
ของพื ้ น ที ่ ใ นชุ ม ชน จะสามารถป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาเหตุ เ ดื อ ดร้ อ นรำคาญจากสุ น ั ข และแม ว
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชน และสามารถ
ป้องกัน อัน ตรายจากโรคพิษสุน ัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีข้อบัญญัติแล้ว 6,291 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.94
5) กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหลักเกณฑ์
ที่เสนอร่วมกัน เพื่อเป็นกรอบในการประเมินและจัดให้มีการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขต่อไป
โดยผ่านกลไกของคณะทำงานในระดับอำเภอและจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า
6) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเชิงปริมาณนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข และแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของทั่วประเทศ รวมทั้งการป้องกั น
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้มีความทั่วถึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการดำเนินโครงการทำให้ทุกพื้นที่มีจำนวนโรคพิษสุนัขบ้าหมดไป จนเป็ นพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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ภารกิจด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
คำอธิบายตัวชี้วัด
1. สอดคล้องกั บ แผนปฏิร ูป ประเทศด้ านสาธารณสุ ข กิจกรรมปฏิร ูป ที ่ 3 การปฏิรูปการยกระดั บ
การเข้าถึงบริการการบริบาลดูแลสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ
2. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ซึ่งไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่อยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
3. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง การบริการดูแลที่บ้านและชุมชน เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล
4. คุณสมบัติของอาสาบริบาลท้องถิ่น คือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้ส ูงอายุช ั้น กลาง จำนวน 70 ชั่ว โมง ของคณะกรรมการผู้ส ู งอายุ แห่งชาติ จากหน่ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสู ตรจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข มีภูมิลำเนาอยู่ใ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หรือพื้น ที่ใกล้เคียงที่ได้รับคำสั่ง
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
5. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 1 คน ปฏิบัติหน้า ที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ งอย่างน้อย 4 คน
โดยปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ
5,000 บาท
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ค่าเป้าหมายการดำเนินการ
ขั้นต้น
(50 คะแนน)
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน
5,000 คน
- ร้อยละ 50 ของ อปท. ในแต่ละ
จังหวัดมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ที่บริการด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง

ขั้นมาตรฐาน
(75 คะแนน)
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน
6,500 คน
- ร้อยละ 60 ของ อปท. ในแต่ล ะ
จังหวัดมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ที่บริการด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง

ขั้นสูง
(100 คะแนน)
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน
8,000 คน
- ร้อยละ 70 ของ อปท. ในแต่ละ
จังหวัดมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ที่บริการด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง

ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 13,143 คน
อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง (100)
2. จำนวน อปท. ในแต่ละจังหวัดที่มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่บริการด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง จำนวน 6,883 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87 อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง (100)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
คำอธิบายตัวชี้วัด
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่า งใด ดังนี้ การฝังกลบวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย (Compost)
การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองรวม
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ต้น/วัน ที่มีระบบกำจัดอากาศเสีย
2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ กิจกรรม
รับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์ รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่
ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
3. เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่ ง แวดล้อ มจัง หวัด 76 จั ง หวั ด ) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น) และจั ง หวัด
76 จังหวัด
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ค่าเป้าหมายการดำเนินการ
ขั้นต้น
(50 คะแนน)
83.08
(ค่าเฉลี่ย 3 ปี)

ขั้นมาตรฐาน
(75 คะแนน)
84.52
(ผลงานปี 63)

ขั้นสูง
(100 คะแนน)
86.57
(ผลงานที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี)

ผลการดำเนินงาน
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 84.81 อยู่ใ นค่าเป้าหมาย
ขั้นมาตรฐาน (75)
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของการยกระดับ อปท. ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local
Performance Assessment : LPA)
คำอธิบายตัวชี้วัด
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที ่ ยกระดับ หมายถึ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ ่น เป้ าหมายที ่มีผ ล
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ที่มีคะแนนโดยเฉลี่ย 5 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 70 ติดต่อกัน เป็นเวลา 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) จำนวน 83 แห่ง
2. การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทีม
ประเมินฯ ซึ่งจังหวัดแต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามแบบ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจำนวน 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านบริหารจัดการ 2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) ด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลัง 4) ด้านการบริการสาธารณะ 5) ด้านธรรมาภิบาล
ค่าเป้าหมายการดำเนินการ
ขั้นต้น
ขั้นมาตรฐาน
ขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)
- รายงานการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล - อปท. 66 แห่ง (ประมาณร้อยละ - อปท. 82 แห่ ง (ร้ อ ยละ 100)
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล LPA ข อ ง อ ป ท . 80) ดำเนินการตามแผนยกระดับฯ ดำเนิ น การตามแผนยกระดั บ ฯ
ทั้ง 82 แห่ง
ได้ครบถ้วน
ได้ครบถ้วน
- แผนยกระดั บ อปท. ที ่ ไ ม่ ผ ่ า น
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของ อปท. ทั้ง 82 แห่ง
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ผลการดำเนินงาน
- ได้ ดำเนิ นการจั ดทำแผนยกระดั บ อปท. ให้ ผ ่ านเกณฑ์ การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ อปท. (Local
Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564 ทั้ง 82 แห่ง 28 จังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ ข้ อมูลประเมิ นผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ อปท. (Local
Performance Assessment: LPA) ของ อปท. ทั้ง 82 แห่ง 28 จังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- อปท. ทั้ง 82 แห่ง 28 จังหวัด ดำเนินการตามแผนยกระดับ อปท. ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564 ได้ครบถ้วน
อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง (100)
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ตัวชี้วัดย่อย 4.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำอธิบายตัวชี้วัด
1. อปท. หมายถึง เทศบาล (รวมเมืองพัทยา) และองค์การบริหารส่วนตำบล
2. การเปิดให้บริการรับ ชำระภาษีท้ องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่ น (e-LAAS) ผ่านระบบรหัส บาร์ โ ค้ ด (Barcode) และระบบ QR Payment พิจารณาจากเอกสาร
สรุปข้อมูลการขอใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3. การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) เป็นการดำเนินการ เพื่อยกระดับงานบริการของ
ส่วนราชการไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน
4. แนวทางการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการที่ยังไม่มีระบบออนไลน์
ค่าเป้าหมายการดำเนินการ
ขั้นต้น
ขั้นมาตรฐาน
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
อปท. จำนวน 3,924 แห่ง
อปท. จำนวน 3,924 แห่ง
ยื่นชำระ ณ สำนักงาน
ยื่นชำระผ่าน ช่องทางอื่น ๆ
ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไป
(EDC) ของธนาคารกรุงไทย
ติดต่อ ณ สำนักงาน เช่น counter,
(ประชาชนไม่ต้องนำเงินสดไปจ่าย) ธนาคาร, counter service, เป็นต้น

ขั้นสูง
(100 คะแนน)
อปท. จำนวน 3,924 แห่ง
ชำระผ่านระบบออนไลน์ของ
หน่วยงานและออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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ผลการดำเนินงาน
ประชาชนสามารถยื่นชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ได้โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงาน
เช่น counter ธนาคาร, ATM, Internet Banking และ Mobile Application ได้จำนวน 6,324 แห่ง อยู่ในค่า
เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)
หมายเหตุ: ตัวเลข อปท. เกินค่าเป้าหมายในผลการดำเนิ นการปี 2564 (3,924 แห่ง) ทั้งนี้ ผลการดำเนินการ
ของค่าเป้าหมาย (process) อยู่ในระดับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดย่อย 4.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
คำอธิบายตัวชี้วัด
1. PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
2. เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่ วยงานและความพยายามของส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
3. พิ จ ารณาจากความสามารถในการพั ฒ นาการดำเนิ น งานเพื ่ อ ยกระดั บ ผลการประเมิ น สถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดีขึ้นจากผลคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ย
ในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3
การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
ค่าเป้าหมายการดำเนินการ
ขั้นต้น
(50 คะแนน)
370.00

ขั้นมาตรฐาน
(75 คะแนน)
406.09

ขั้นสูง
(100 คะแนน)
414.21

ผลการดำเนินงาน
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ได้ ค ะแนนการประเมิ น ฯ รอบที ่ 1 คิ ด เป็ น 402 .33 คะแนน
อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นต้น (50)
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หนังสือรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
(กองการเลือกตั้งท้องถิ่น)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ท้องถิน่ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/12/2303_6176.pdf
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คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น)
พระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็ น หน่ ว ยรั บ งบประมาณ ดำเนิ น การเสนอคำขอตั ้ ง งบประมาณโดยตรงผ่ า นระบบสารสนเทศ
ของสำนักงบประมาณ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวบรวมและให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็น ชอบต่อรัฐ มนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนส่งสำนักงบประมาณ ในการนี้ จึงได้จัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น เป็ น หน่ ว ยรั บ งบประมาณ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ธั น วาคม 2564) เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
ด้านการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรือผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษา
และนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนิน การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครอบคลุมจำนวน
กลุ ่ ม เป้ า หมาย และเพื ่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น สามารถบริ ห ารงบประมาณที ่ ม ี อ ยู ่ อ ย่ า งจำกั ด
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

https://bit.ly/31U0i5o
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รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามภารกิจหน้าทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
รายงานผลการดำเนิน งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง มีบทบาทภารกิจ
ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้ ม ี ศ ั ก ยภาพในการจั ด บริ ก ารสาธารณะ
และการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ โดยจำแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) การเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและบริหาร
นโยบาย (2) การเป็นผู้กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล (3) การเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวย
ความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) การเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับ
หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (5) การเป็นผู้ประสานงาน
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย : บาท)
2563

2564
5
6
7
8
9
10

862,558,059.50
289,494,654.63
502,834.42
13,122,151.97
22,455.00
1,165,700,155.52

605,494,390.63
206,976,647.81
589,248.74
15,190,454.22
7,361.87
828,258,103.27

379,164,908.45
81,053,413.37
460,218,321.82
1,625,918,477.34

405,510,625.00
67,375,123.46
472,885,748.46
1,301,143,851.73
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หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

11
12
13

561,089,994.09
458,222,997.47
136,201,057.49
1,155,514,049.05

353,230,839.43
517,607,233.52
51,281,054.03
15,700.00
922,134,826.98

14

6,492,096.32
2,620,000.00
9,112,096.32
1,164,626,145.37
461,292,331.97

9,359,032.89
2,620,000.00
11,979,032.89
934,113,859.87
367,029,991.86

27,705,081.99
433,587,249.98
461,292,331.97

27,705,081.99
339,324,909.87
367,029,991.86

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำเหน็จบำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

(หน่วย : บาท)
2563

235,533,813,912.98 237,843,990,372.44
2,223,239,855.43
3,982,356.22
9,811,538.98
161,633,249.00
18,139,918.29
237,922,669,373.63 237,871,941,829.71
1,668,382,276.59
1,665,618,932.29
475,850,291.74
427,305,940.65
7,784,043.00
7,550,364.00
383,843,903.52
463,651,402.55
98,316,559.81
122,485,043.01
63,781,594.20
58,055,971.31
150,389,799.56
135,106,249.79
234,939,301,499.51 234,994,686,324.74
12,666,791.48
(600,823.42)
237,800,316,759.41 237,873,859,404.92
122,352,614.22
(1,917,575.21)
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมาย
เหตุ

ทุน

รายได้สูง/(ต่ำ)

องค์ประกอบ
อื่น

กว่าค่าใช้จ่าย

ของ
สินทรัพย์
สุทธิ/
ส่วนทุน

สินทรัพย์สุทธิ/

-

406,652,467.00

สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2562-ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย การบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2562-หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนสำหรับปี 2563
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
สำหรับงวด
กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2563

27,705,081.99 378,947,385.01
(37,776,801.13)
27,705,081.99 341,170,583.88

15

(หน่วย : บาท)
รวม

(37,776,801.13)
-

-

-

368,875,665.87

(1,845,674.01)

27,705,081.99 339,324,909.87

ส่วนทุน

(1,845,674.01)

-

367,029,991.86
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2563-ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปี
ก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2563-หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วน
ทุนสำหรับปี 2564
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับ
งวด
กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2564

27,705,081.99 339,324,909.87

-

(28,045,822.91)
27,705,081.99 311,279,086.96

15

(28,045,822.91)
-

-

-

338,984,168.95

122,308,163.02

27,705,081.99 433,587,249.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

367,029,991.86

122,308,163.02

-

461,292,331.97
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีความ
เข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
หน่ว ยงานมีส ถานที่ตั้ งหลักอยู่ที่ถนนนครราชสีมา แขวงดุส ิต เขตดุส ิต กรุงเทพมหานคร
10300 และมีสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน
235,441,447,900 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 255,433,671,400 บาท) โดยแยกเป็น
งบลงทุ น จำนวน 153,768,600 บาท และงบประจำ จำนวน 235,287,679,300 บาท เพื ่ อ ใช้
ในแผนงานต่าง ๆ ดังนี้
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
2) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
- โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น
4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
- โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด จำนวน 76 แห่ง
ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และมีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง รวมมีหน่วยเบิกจ่าย
เป็นจำนวน 77 แห่ง โดยรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการ
จัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
รายงานการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง กำหนดและประกาศใช้ โดยแสดงรายการใน
รายงานการเงิ น ตามรู ป แบบการนำเสนอรายงานการเงิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงาน
การเงินของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ซึ่ง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคา
ทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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รายงานการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคที่อยู่ภายใต้สั งกัดกรม แต่ไม่ร วมถึงรายการบัญชีของกองทุน ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบและ
กฎหมายเฉพาะของหน่ วยงาน แต่ถื อเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และต้องจัดทำรายงานการเงินแยก
ต่างหากจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมาย ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณทุ ก ประเภทที่ หน่วยงานมีอำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่
ปรากฏในรายงานการเงินรวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้
การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่
รัฐบาล ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ให้ถือปฏิบัติ
กับรายงานการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับ ใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงิน
ฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงิน
- เงินทดรองราชการ คือ เงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปลี ก ย่ อ ยในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานตามวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ การใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการ
จะบั น ทึ ก ควบคุ ม โดยทะเบีย น ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้
เงินทดรองราชการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทดรอง
ราชการรั บ จากคลั ง และให้ แ สดงรายการเงิ น ทดรองราชการในเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
ในงบแสดงฐานะการเงิน
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- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนด
ทีจ่ ะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน
3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่ห น่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลั ง
หน่วยงานจะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน
4.2 ลูกหนี้
- ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่
ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.3 วัสดุคงเหลือ
วั ส ดุ ค งเหลื อ หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ ห น่ว ยงานมี ไ ว้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการดำเนิ นงานตามปกติ
โดยทั่วไปมี มูล ค่าไม่สูงและไม่มีลั กษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ โดยวิธี
เข้าก่อนออกก่อน
4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ สำหรับที่ดินราชพัสดุที่
หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
- อาคารและสิ่ง ปลูก สร้าง รวมทั้งส่ว นปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่
หน่วยงาน มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตาม
ราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อ
หน่วยตั้ ง แต่ 10,000 บาทขึ้ น ไป แสดงมู ล ค่ าตามมู ล ค่ า สุ ทธิต ามบั ญ ชีที่ เกิ ดจากราคาทุ นหั ก ค่า เสื่อม
ราคาสะสม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการ
บัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อมี
มูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
- ราคาทุ น ของที่ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ รวมถึ ง รายจ่า ยที่เ กี่ยวข้ อ งโดยตรงเพื่อให้
สินทรัพย์ อยู่ในสถานที่และสภาพที่ พร้อ มใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุ งซึ่งทำให้ห น่ว ยงาน
ได้รับ ประโยชน์ ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
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- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว
2391 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยได้กำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารถาวร
15 - 30 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
10 ปี
สิ่งปลูกสร้างถาวร
20 ปี
สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
10 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 - 8 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
6 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา
4 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ
4 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์
4 ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ
9 ปี
ครุภัณฑ์สนาม
4 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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4.5

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
- สิ น ทรั พ ย์ โ ครงสร้ า งพื ้ น ฐาน หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย์ ท ี ่ ห น่ ว ยงานมี ไ ว้ เ พื ่ อ ให้ บ ริ ก าร
แก่ ส าธารณะ ซึ ่ ง จำเป็ น ต่ อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เช่ น ถนน เขื ่ อ น อ่ า งเก็ บ น้ ำ ระบบเครื อ ข่ าย
การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2391
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยได้กำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้
ถนนคอนกรีต
17 ปี
ถนนลาดยาง
8 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
40 ปี
เขื่อนดิน
40 ปี
เขื่อนปูน
70 ปี
อ่างเก็บน้ำ
65 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง
4.6

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมถึงระบบงานต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยหน่วยงาน
มีสิทธิ์ควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น โดยรับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่
10,000 บาทขึ้น ไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อมีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่
5,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่า ใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทาง
การเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประมาณ
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
4 ปี
4.7

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสด
ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้เงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้ ร อการรั บ รู ้ จ ะถู ก ทยอยตั ด บั ญ ชี เ พื ่ อ รั บ รู ้ ร ายได้ ต ามเกณฑ์ ท ี ่ เ ป็ น ระบบ
และสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

96

4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) กรณีที่เบิกจ่ายเงิน เข้าบัญชีของหน่วยงานเพื่อนำไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของ
หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำขอเบิกเงินกับคลัง
2) กรณี ที่ เ บิ ก หั ก ผลั ก ส่ ง หรื อ เบิ ก จ่ า ยตรงจากรั ฐ บาลให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ของ
หน่ ว ยงานโดยหน่วยงานไม่ได้รับตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากคลัง
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตาม
จำนวนเงิ น งบประมาณที่ข อเบิ ก สุท ธิ จากเงิ น งบประมาณเบิก เกิ นส่ง คื น งบประมาณเบิ ก แทนกั นแสดง
รายได้จ ากเงิน งบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.9 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล ดังนี้
1) เมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินกู้ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือ
2) รับรู้รายได้พร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้กับเจ้าหนี้ หรือ
3) รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากคลังในกรณีที่หน่วยงานเบิกจ่ายเงินกู้ฝากคลัง
4.10 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องนำส่งคลัง หน่วยงานรับรู้
เงินรายได้แผ่นดินเมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายใน
การดำเนินงานได้ ดังนั้น ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานจะปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชี
รายได้แผ่นดินนำส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่หน่วยงานจะต้องนำเงิน
ส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดินแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงาน
แยกต่างหาก
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4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จ ากการอุดหนุนและบริจาค เป็น รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่น
นอกจากหน่ว ยงานภาครัฐ รับ รู้เ มื่ อได้รับ เงิน ยกเว้นในกรณีที่ มี เงื่ อนไขเป็น ข้ อ จำกั ด ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาค เป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี
จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น เกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2564
2,620,000.00
361,927,562.64
7,168,658.33
490,841,838.53
862,558,059.50

(หน่วย : บาท)
2563
41,000.00
2,620,000.00
128,922,589.94
15,060,498.07
458,850,302.62
605,494,390.63

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับ
การดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักง าน
ตามวงเงิน ที่ได้ร ับ อนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง เมื่ อ หมดความจำเป็ น ในการใช้ จ่ า ย ยอดคงเหลื อ สิ้ น ปี ง บประมาณ
ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบสำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
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เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย
ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัด ในการใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2564
2563
เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,031,937.52
923,457.52
(00697)
เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ (00788)
132,540,669.92
19,903,620.90
เงินประกันสัญญา (00901)
5,526,346.50
8,196,753.50
เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น
1,014,027.57
1,042,795.18
(10599)
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการ
3,785,120.00
3,810,865.22
(10697)
เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ (10788)
307,091.65
เงินฝากต่าง ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา (10799)
686,097.00
729,100.15
เงินฝากต่าง ๆ เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา (10901)
194,779.00
217,525.00
เงินฝากเงินประกันสัญญา (10906)
614,479.10
971,645.10
เงินฝากต่าง ๆ (10907)
8,828.00
เงินฝากค่าภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนของท้องถิ่น (10910)
*(1,788,150.21)
เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
345,448,381.92
424,526,770.61
(10933)
รวมเงินฝากคลัง
490,841,838.53
458,850,302.62
*เงินฝากภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนของท้องถิ่น (10910) ด้านเครดิต ในปี 2563 ของสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนเงิน 952,686.44 บาท และสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดหนองคาย จำนวนเงิน 835,463.77 บาท รวมจำนวนเงิน 1,788,150.21 บาท ได้รับเงินคืนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนำเงินส่งคืนคลังเรียบร้อยแล้วในปี 2564
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
2564
3,079,922.00
205,256.80
286,209,475.83
289,494,654.63

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
เงินจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2563
4,354,634.00
202,622,013.81
206,976,647.81

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม

2564
2563

ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระและการส่ง
ใช้ใบสำคัญ
2,750,457.00
4,344,754.00

ถึงกำหนดชำระ
และการส่งใช้
ใบสำคัญ
-

(หน่วย : บาท)
รวม

เกินกำหนดชำระ
และการส่งใช้
ใบสำคัญ
329,465.00
9,880.00

3,079,922.00
4,354,634.00

2564
502,834.42
502,834.42

(หน่วย : บาท)
2563
589,248.74
589,248.74

2564
22,455.00
22,455.00

(หน่วย : บาท)
2563
7,361.87
7,361.87

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2564
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
89,821,113.55
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(39,760,657.13)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
50,060,456.42
ครุภัณฑ์
1,096,742,270.52
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
(776,799,818.49)
ครุภัณฑ์ สุทธิ
319,942,452.03
งานระหว่างก่อสร้าง
9,162,000.00
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
379,164,908.45

(หน่วย : บาท)
2563
87,566,657.42
(36,688,912.50)
50,877,744.92
1,065,626,629.56
(716,650,249.48)
348,976,380.08
5,656,500.00
405,510,625.00

รายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปท.757 ตามโฉนดที่ดิน จำนวน 13 ฉบับ
จำนวนเนื้อที่ 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
13. โฉนดเลขที่ 19772
9-3-92.3
41-2-96.3
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หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

2564
65,861,512.94
(49,754,215.81)
16,107,297.13
126,175,500.00
(61,229,383.76)
64,946,116.24
81,053,413.37

(หน่วย : บาท)
2563
62,521,919.94
(37,125,118.54)
25,396,801.40
86,383,500.00
(44,405,177.94)
41,978,322.06
67,375,123.46

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

2564
156,059,769.14
2,317,271.54
402,712,953.41
561,089,994.09

(หน่วย : บาท)
2563
102,182,836.18
2,247,316.02
248,800,687.23
353,230,839.43

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

2564
457,995,600.56
2,619.00
224,777.91
458,222,997.47

(หน่วย : บาท)
2563
507,558,726.09
10,048,507.43
517,607,233.52
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หมายเหตุ 13 เงินรับฝากระยะสั้น
2564
127,915,077.14
8,285,980.35
136,201,057.49

เงินรับฝากอื่น
เงินประกันสัญญา
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2563
39,900,627.83
11,380,426.20
51,281,054.03

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

2564
6,492,096.32
6,492,096.32

(หน่วย : บาท)
2563
9,359,032.89
9,359,032.89

หมายเหตุ 15 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน
ในปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ ่นได้ ตรวจสอบข้ อมูลในระบบ GFMIS พบว่า
รายการบัญชีปีก่อน ๆ มีข้อผิดพลาด ซึ่งเกิดจากทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานอื่นบันทึกรายการ
แทนกัน ไม่ครบถ้วน เช่น บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน บัญชีเจ้าหนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่ง ต้องปรับปรุงคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด และปิดเข้าบัญชี
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีมีดังนี้
(หน่วย : บาท)
2564
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ยกมา
(หลังปรับปรุง)
บวก/(หัก) รายการแก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน
บวก รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปี
รวมรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

2563

339,324,909.87

378,947,385.01

(28,045,822.91)
311,279,086.96
122,308,163.02
433,587,249.98

(37,776,801.13)
341,170,583.88
(1,845,674.01)
339,324,909.87
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หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย : บาท)
2563

2564
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
1,367,077,614.79
รายได้จากงบดำเนินงาน
633,552,942.59
รายได้จากงบลงทุน
162,771,281.45
รายได้จากงบอุดหนุน
230,471,641,343.49
รายได้จากงบกลาง
2,948,408,180.88
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
249,685.00
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
(49,887,135.22)
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ 235,533,813,912.98

1,352,356,688.12
676,280,303.04
165,881,259.68
233,030,312,634.70
2,594,547,110.13
61,899,678.03
(37,287,301.26)
237,843,990,372.44

หมายเหตุ 17 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการช่วยเหลือฯ ดำเนินงานจากแหล่งอื่น

รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

2564
153,413.53
364,000.00
3,464,942.69
3,982,356.22

(หน่วย : บาท)
2563
335,945.89
394,000.00
9,081,593.09
9,811,538.98

หมายเหตุ 18 รายได้อื่น
รายได้อื่น
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
หัก ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
โอนเงินนอกงบประมาณให้ บก.
รวมรายได้อื่น

2564
161,499,350.00

(หน่วย : บาท)
2563
17,959,952.50

2,242,441,200.35
(2,242,307,301.35)

2,044,608,302.81
(2,044,428,337.02)

161,633,249.00

18,139,918.29
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หมายเหตุ 19 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

2564
1,337,421,855.83
40,726,728.36
*1,111,092.80
38,580,007.48
93,360,124.81
9,844,870.75
238,890.00
20,285,362.68
30,422,585.36
21,198.60
972,215.00
44,000.00
94,689,296.53
664,048.39
1,668,382,276.59

(หน่วย : บาท)
2563
1,331,820,540.59
43,943,616.00
1,340,160.00
31,663,027.89
100,108,199.40
10,968,775.25
1,061,844.00
19,979,593.55
29,951,062.79
26,342.40
1,101,150.00
76,633.00
92,898,761.61
679,225.81
1,665,618,932.29

2564
363,485,527.29
10,536,587.22
4,955,407.60
15,266,968.88
34,571,417.85
45,553,494.25
904,559.25
576,329.40
475,850,291.74

(หน่วย : บาท)
2563
321,521,924.75
10,682,322.51
3,473,388.70
13,822,024.11
32,335,721.00
43,679,995.79
857,840.00
932,723.79
427,305,940.65

หมายเหตุ 20 ค่าบำเหน็จบำนาญ
บำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
บำเหน็จ
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จดำรงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญอื่น
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ
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หมายเหตุ 21 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
รวมค่าตอบแทน

2564
7,784,043.00
7,784,043.00

(หน่วย : บาท)
2563
7,550,364.00
7,550,364.00

2564
19,491,466.52
32,558,848.80
10,736,630.64
169,930,500.69
507,223.80
141,075.00
79,189,289.76
42,309,477.44
17,467,283.59
8,790,256.00
*2,721,851.28
383,843,903.52

(หน่วย : บาท)
2563
27,958,206.29
52,133,443.51
15,648,102.25
214,301,814.82
522,621.30
5,506,112.00
80,819,931.02
36,137,356.22
6,308,840.19
22,642,267.94
1,672,707.01
463,651,402.55

2564
82,726,117.39
7,427,458.76
8,162,983.66
98,316,559.81

(หน่วย : บาท)
2563
95,788,722.69
6,795,875.19
19,900,445.13
122,485,043.01

หมายเหตุ 22 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย
หมายเหตุ 23 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
รวมค่าวัสดุ
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หมายเหตุ 24 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

2564
26,334,704.73
*8,828,362.37
11,949,405.51
16,669,121.59
63,781,594.20

(หน่วย : บาท)
2563
28,112,456.55
638,097.19
12,242,287.64
17,063,129.93
58,055,971.31

2564
3,071,744.63
117,864,751.84
29,453,303.09
150,389,799.56

(หน่วย : บาท)
2563
3,193,885.56
107,363,775.23
24,548,589.00
135,106,249.79

หมายเหตุ 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
2564
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อปท.

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

-

(หน่วย : บาท)
2563

*148,135.39
190,173,781,703.84
2,211,798,741.43
192,385,728,580.66

82,044,800.00
209,660,192,054.51
16,626,993.20
209,758,863,847.71

42,553,572,918.85
42,553,572,918.85
234,939,301,499.51

25,235,822,477.03
25,235,822,477.03
234,994,686,324.74
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หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายอื่น
2564
725,293.34
12,074,119.00

ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการปรับเงินฝากคลัง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงิน
ฝากคลัง
2,190,819,670.11
หัก รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน (2,190,952,290.97)
รับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
(132,620.86)
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
12,666,791.48

(หน่วย : บาท)
2563
536,768.58
714,565.00
2,171,199,465.95
(2,173,051,622.95)
(1,852,157.00)
(600,823.42)
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หมายเหตุ 28 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ

งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี
(การสำรองเงิน)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,474,479,114.25

-

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
-

เบิกจ่าย
1,473,389,363.23

คงเหลือ
1,089,751.02

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

1,376,573,514.25
97,905,600.00

-

แผนงานพื้นฐานด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
679,728,900.00 5,496,000.00
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,376,560,224.25
-

106,450,744.66

96,829,138.98
565,171,148.23

13,290.00
1,076,461.02
2,611,007.11

งบดำเนินงาน

518,212,495.23

-

80,637,784.21

434,967,203.91

2,607,507.11

งบลงทุน

160,912,794.77

5,496,000.00

25,459,035.45
353,925.00

129,954,259.32

3,500.00

งบรายจ่ายอื่น
603,610.00
แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
43,933,800.00
1,965,300.00
และการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น
งบดำเนินงาน

33,151,840.00

1,965,300.00

งบลงทุน
10,781,960.00
แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
12,672,500.00 4,999,800.00
และการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดำเนินงาน

7,672,700.00

งบลงทุน

4,999,800.00

4,999,800.00

15,554,248.25

249,685.00
25,511,671.41

12,654,248.25

17,629,711.41

2,900,000.00

7,881,960.00

2,817,476.00

2,817,476.00
-

3,166,076.64

3,166,076.64
-

902,580.34

902,580.34
1,689,147.36

1,689,147.36
-
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
รายการ

งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี
(การสำรองเงิน)

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานยุทธศาสตร์ 233,149,166,900.00 13,942,733,418.21
ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-

217,229,234,866.49

1,977,198,615.30

งบเงินอุดหนุน

-

28,044,016.30

9,030,449.88

122,063,300.00

84,988,833.82

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน

596,767,800.00

-

-

596,767,800.00

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
งบเงินอุดหนุน
65,647,194,656.00
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

-

65,606,498,700.00

40,695,956.00

งบเงินอุดหนุน

-

17,871,678,500.00

11,437,400.00

-

953,870,800.00

-

1,677,485,344.11

297,527,135.39

-

481,300,000.00

2,276,000.00

-

158,663,011.15

6,242,632.85

-

206,261,856.00

7,719,343.00

-

129,648,664,838.93

1,602,269,698.18

219,296,473,126.00

1,983,491,101.13

17,883,115,900.00

-

-

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน

953,870,800.00

-

-

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
งบเงินอุดหนุน

4,048,417,000.00 2,073,404,520.50

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
งบเงินอุดหนุน

483,576,000.00

-

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
งบเงินอุดหนุน

167,928,324.00

3,022,680.00

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

386,745,000.00 172,763,801.00

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

142,859,488,120.00 11,608,553,582.89

235,359,981,214.25 13,955,194,518.21 124,822,468.91
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รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

724,634,058.35

631,425,444.35

93,208,614.00

โครงการส่งเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน
งบเงินอุดหนุน
23,130,000.00

23,130,000.00

-

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
งบเงินอุดหนุน
22,500,000.00

22,403,232.00

96,768.00

โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน
229,172,742.85

219,417,129.98

9,755,612.87
108,939.43

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม
งบเงินอุดหนุน

90,345,070.00

90,236,130.57

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบเงินอุดหนุน

46,694,835.00

46,694,835.00

-

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
งบเงินอุดหนุน

74,250,000.00

69,083,775.00

5,166,225.00

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
งบเงินอุดหนุน

46,565,460.00

46,565,460.00

-

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบเงินอุดหนุน

29,238,300.00

28,521,000.00

717,300.00

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก
งบเงินอุดหนุน

113,000,500.00

46,137,300.00

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา และวัฒนธรรม
งบเงินอุดหนุน
868,000.00

868,000.00

66,863,200.00
-

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
งบเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
งบเงินอุดหนุน

39,653,100.00
9,216,050.50

38,368,581.80
-

1,284,518.20
9,216,050.50
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รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
รายการ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบเงินอุดหนุน

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

19,467,369,093.87 18,385,194,497.82 1,082,174,596.05

321,866,433.31

289,015,087.53

32,851,345.78

3,124,274,462.37

245,120,993.00

56,500.00

3,700.00

14,971,848,447.92

804,198,557.27

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
3,369,395,455.37

งบเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
60,200.00
งบเงินอุดหนุน
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15,776,047,005.19
งบเงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

20,192,003,152.22 19,016,619,942.17 1,175,383,210.05
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หมายเหตุ 29 รายได้แผ่นดิน-ภาษี
2564
รายได้ภาษีอื่น
ภาษีลักษณะอนุญาต
รวมรายได้ภาษีอื่น
รวมรายได้แผ่นดิน-ภาษี

(หน่วย : บาท)
2563

-

1,000.00
1,000.00

-

1,000.00

หมายเหตุ 30 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

2564
3,006,215.00
8,126.80
1,361,687,846.50
1,364,702,188.30

(หน่วย : บาท)
2563
2,051,679.18
41,312.77
1,962,775,206.51
1,964,868,198.46

รายได้อื่น จำนวนเงิน 1,361,687,846.50 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่าปรับอื่น
จำนวนเงิน 807,894,247.26 บาท และรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า จำนวนเงิน 522,650,839.71 บาท
ซึ่งเป็นเงินงบประมาณ ที่หน่วยงานเบิกจากคลังไปแล้วในปีก่อน แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้ว
แต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังในปีปัจจุบันภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิก
เหลื่อมปี ตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)
หมาย
เหตุ
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

29
30

2564

2563

1,364,702,188.30
1,364,702,188.30
(183,545.00)
1,364,518,643.30
(1,374,386,824.02)
(9,868,180.72)
9,823,729.52
(44,451.20)

1,000.00
1,964,868,198.46
1,964,869,198.46
(956,597.08)
1,963,912,601.38
(1,954,610,377.09)
9,302,224.29
(9,230,323.09)
71,901.20

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตรวจพบว่า มีหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด บันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
คลัง (SQ) ไม่ครบถ้วน ซึ่งตรวจพบข้อผิดพลาดหลังจากงวดบัญชีปิดแล้ว จึงไม่ได้ปรับปรุงบัญชี โดยเป็นรายได้
แผ่ น ดิ น ที ่ ไ ด้ บ ั น ทึ ก รั บ รู ้ เ ป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น แล้ ว จำนวนเงิ น 44,451.20 บาท แต่ ไ ม่ ไ ด้
นำเงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ดั ง กล่ า วส่ ง คลั ง ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกั บ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 มีหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด ปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินค่าปรับอื่นที่เกิดจากการบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินเอง เนื่องจากระบบ GFMIS บันทึกบัญชีรายได้ค่าปรับ (รายได้ของหน่วยงาน) ให้อัตโนมัติ ซึ่งไม่เกิด
บัญชีรายได้แผ่นดิน จากการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวจึงส่งผลให้รายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บมียอดมากกว่ารายได้
แผ่นดินนำส่งคลัง จำนวนเงิน 27,450 บาท เพราะไม่ได้ปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังที่เป็นคู่บัญชี
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้แผ่นดินที่คงค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 44,451.20 บาท
หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยภายใต้ ส ั ง กั ด ได้ ม ี ก ารนำเงิ น ส่ ง คลั ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทำให้
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มี ย อดรายได้ แ ผ่ น ดิ น นำส่ ง คลั ง มากกว่ า รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที ่ จ ั ด เก็ บ จำนวน
44,451.20 บาท
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