
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: อปท. ยอมาจาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ     1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 

    2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความตองการ 

        ของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

    3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหทํางานอยางมืออาชีพ 

    4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได 

    5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถสงมอบบริการ สาธารณะใหประชาชนได      

 ี

วิสัยทัศน  :  เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนกลไก     

                 ในการพัฒนาประเทศไดอยางยัง่ยืน 

 คานิยมองคการ : ยึดม่ันในหลกัธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยาง

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ขี ด

ความสามารถของกรม

ส ง เ ส ริ ม ก า รปกค รอ ง

ทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

กา รบริ ห า ร จั ดก า รของ

อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น

ท อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร พั ฒ น า

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

ก า ร ส ร า ง แ ล ะ ใ ช ภ า คี

เค รือข าย ในการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น



 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การยกระดับขดีความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูง  

เปาประสงค 

1. ระบบบริหารราชการของ สถ. เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

2. บุคลากร สถ. มีความเปนมืออาชีพ

และมีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

3. สถ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เอื้อตอการปฏิบัติงาน 

 

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

องคกรตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ  

2) คาคะแนนที่ผานเกณฑการประเมิน

ตาม   คํารับรองการปฏิบัตริาชการ สถ. 

3) ระดับความสําเร็จในการจดัการความรู

เพ่ือพัฒนาองคกร  

 

 

1) ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธ

ดานบุคลากร และดําเนินการตามแผน (HR 

Scorecard)  

2) รอยละของบุคลากร สถ. ท่ีไดรับการ

พัฒนาตรงตามความตองการฝกอบรม 

(Training Needs 

3) ระดับความสําเร็จของการวางระบบการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรและ

การ   ยกยองชมเชย (Individual Scorecard)  

ระดับความสําเร็จของการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใชประโยชนในการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ  
สถ. สําหรับใชสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงาน 
ตามภารกิจของ สถ. 

1. พัฒนาสมรรถนะบคุลากร สถ. ใหมี

ขีดความสามารถสนองตอบตอ

ยุทธศาสตร สถ. 
2. เสริมสรางคณุธรรมจรยิธรรมในการ 
ปฏิบตัิงานของบุคลากร สถ. 

1. พัฒนาการบริหารจดัการตาม
หลักเกณฑคณุภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ 
2. ตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของ  
สถ. อยางเปนระบบ 
3. นําการจดัการความรูมาใชในการ
พัฒนาองคกร 

กลยุทธ 

ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีต่อบสนองตอกลยุทธ  

1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
2. โครงการเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของสํานักงานทองถิน่จังหวัด

ใหมีขีดความสามารถและมาตรฐานการ

ทํางานใหอยูในระดับสงูขึ้น 
3. โครงการทบทวนการจดัทําแผนปฏิบตัิ
ราชการ สถ.  
4. โครงการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบตัิราชการ สถ. 
5. โครงการติดตามการปฏิบตัิงานดาน
การเงินการคลังและการวางระบบควบคุม

ภายในของหนวยรับตรวจ สถ. 
6. ตรวจตดิตามการบรหิารงานของผูตรวจ
ราชการ สถ. 
7.การตรวจติดตามการบริหารงานโดย 
ผูบริหาร สถ.  
8.โครงการจัดการความรู สถ. 
9.โครงการจัดพิมพสื่อองคความรูตางๆ 
เชน ขอมูลโรงเรียนสังกัด อปท.  คูมือการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบการคลัง อปท. เปน
ตน  
 
 
 
 
 
 

1.โครงการศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลุม 
งาน (Job Family) และสมรรถนะประจํา
ตําแหนงฯ 
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะขาราชการที่มี

ศักยภาพสูง 
3.โครงการพัฒนาผูบรหิารหนวยงานใน  
สังกัด สถ. 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) สถ. 
5. โครงการพัฒนาและติดตามผลการ
ปฏิบตัิงานของขาราชการบรรจุใหมและรับ

โอน 
6. โครงการสงขาราชการศึกษาอบรมใน
หลักสตูรของสถาบัน/หนวยงานภายนอก 
7. โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของ
สํานักงานทองถิน่อําเภอ/จังหวดัในการ

แกไขปญหาสังคมและความยากจนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏบิัติราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

บุคลากร (ขาราชการ พนักงาน ลกูจาง) 
อปท. 
2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ
การจัดการและวางแผนงานของ สถ. 
(ERP) 
3.โครงการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบฐานขอมูล สถ. 
4.โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ

ฐานขอมูลสารสนเทศ สถ. 
5.โครงการพัฒนาและจัดทํา Electronic 
Form สําหรับการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานดานตางๆตามยุทธศาสตร

ของ สถ. จากสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวดั/อําเภอ เขาสูระบบ
เครือขาย 
6.โครงการศูนยขอมูลทองถิ่น (Local 
administration Information 
center) 
7.โครงการพัฒนาสวนตอขยายของระบบ

บัญชีคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาระบบ 
เพ่ือใหครอบคลุมภารกิจของ อปท. 
8.โครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพและ

บํารุงรักษาระบบการบันทึกบญัชีและจัดทํา

รายงานการเงินดวยระบบคอมพิวเตอร     
ของ อปท. 
9.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศการเลือกตัง้ทองถิ่น 
10.โครงการจดัทําระบบสารสนเทศการ

บริหารจัดการเพื่อการวางแผนตดิตามและ

ประเมินผลการใชจายงบประมาณของ  
อปท. 
11.โครงการจดัทําระบบสารสนเทศการ

จัดการฐานขอมูลเบี้ยยงัชีพของ อปท.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การเพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ  

เปาประสงค 

1. อปท. มกีารบริหารจัดการทีด่ีและมี 
การใหบริการสาธารณะทีม่ีคุณภาพแก

ประชาชน  

2. อปท. มขีีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงนิ การคลงัให
สามารถพึง่พาตนเองได  

3. บุคลากรของ อปท. มีศักยภาพใน              
การปฏิบัตงิาน  
 

ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย 

1) รอยละของ อปท.ท่ีผานเกณฑการ

ประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ

การบริหารกจิการบานเมืองท่ีด ี
2) รอยละของประชาชนที่พึงพอใจใน      
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
3) ระดับความสําเร็จของการศึกษาและ
จัดทํามาตรฐานกลางกํากับการจดับริการ

สาธารณะของ อปท. 

รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจดัเก็บรายไดในสวน

ท่ี อปท.จัดเกบ็เอง 
 
 
 
 
 
 

รอยละของบุคลากรของ อปท. ท่ีไดรบั     
การพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอการ

ปฏิบตัิงาน 
 

 

 

 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อปท. 
ใหสามารถสงมอบบรกิารสาธารณะ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 

พัฒนาระบบการบริหารจดัการ

งบประมาณ การเงิน การคลัง ของ อปท. 
1. สงเสริมการบริหารจดัการของ 
อปท. ตามหลกัเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด ี
2.พัฒนาศักยภาพของ อปท. ให
สามารถสนองตอบยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ  
3. ศึกษา วจิยั และติดตามประเมินผล 
เพ่ือพัฒนา อปท.   

กลยุทธ 



 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีต่อบสนองตอกลยุทธ  

1. โครงการตรวจรับรองมาตรฐานการ

ปฏิบตัิราชการของ อปท. (Core Team) 

2. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิราชการของ อปท. 

3. โครงการพัฒนาระบบการสงมอบบริการ

ประชาชนของ อปท. 

4. โครงการจดัทํามาตรฐานกลางกํากับการ

จัดบริการสาธารณะของ อปท. 

5. โครงการคัดเลอืก อปท. ท่ีมีการ

จัดบริการสาธารณะที่ดี 

6. โครงการคัดเลอืก อปท. ท่ีมีการบริหาร

จัดการที่ดี1. โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

สังกัด อปท. 

7. โครงการจดังานชุมนุมลูกเสอืและเนตร

นารีสังกัด อปท. 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท.ใน  

การบริหารจดัการดานการตลาดและเปน

ศูนยการออกแบบผลติภัณฑชุมชนตาม

โครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ 

9.โครงการสงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (การปลูกหญาแฝก) 

10.โครงการพัฒนารูปแบบบริการสขุภาพ

และสวัสดิการสังคมเชงิบูรณาการโดย

ชุมชนสําหรบัผูสูงอาย ุ

11. โครงการเพ่ิมศักยภาพของ อปท. ใน

การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากกาซ

ธรรมชาตแิละผลิตผลทาง การเกษตร 
12.โครงการติดตามประเมินจังหวดั

ตนแบบ  ท่ี อปท. มีระบบการควบคุม

ภายในไดมาตรฐานตามระเบียบ คตง. 
13.โครงการจดัทํารายงานผลการ

ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 2553-

2554 

14.ศึกษา วจิัย ตดิตามประเมินผลการ

กระจายอํานาจและการถายโอนภารกจิฯ 

15.โครงการตรวจติดตามการใชประโยชน

เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน การบรหิาร/การ

บริการสาธารณะของ อปท. 

 

1. ตดิตามผลการจัดทาํแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
2. โครงการคัดเลอืก อปท. ท่ีมีความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี 
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายไดของ อปท. 
4. โครงการตรวจตดิตามการดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ การบริหารจดัการเพื่อ
การวางแผนตดิตามและประเมินผลการใช

จายงบประมาณของ อปท.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการอบรมความรูกฎหมาย  
ระเบียบที่ปรับปรุง และยกรางใหมสําหรับ
บุคลากร ของ อปท. 
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกบั  
การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง

ขาราชการทองถิ่น 
3. โครงการสัมมนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับชุมชนของ อปท. 
4. โครงการเสริมสรางศักยภาพการบริหาร
จัดการดานสาธารณสุข 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท.ใน  
การจัดบริการดแูลผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาสฯ โดยชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน/ 
อปท. ในการแจงเบาะแสเฝาระวังทจุริต ฯ 
2.ประชาสัมพันธวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ

แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
3.โครงการจัดทําฐานขอมูลภาคีเครือขายฯ 
4.จัดตั้ง "ศูนยประสานองคกรเครือขาย    การ
พัฒนาทองถิ่น 
5.โครงการอบรมวิทยากรเพื่อสรางเครือขาย

การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
 
 

1.โครงการจัดพิมพจุลสารรวมผลงานของ 
อปท. 
2.โครงการสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ตอ อปท. 
3.โครงการประชาสัมพันธการสงเสริมให 
อปท.มีความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชนในการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย 
4.โครงการสงเสริมประชาสัมพันธภาพลักษณ

ของ อปท. (ผลิตรายการ "สองทองถิ่นไทย" 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS)  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและใชเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ อปท.  

เปาประสงค 

1) สถ. สามารถใชภาคเีครือขายให    เขารวม
เปนหุนสวนการพัฒนา อปท. 
  

2) อปท. ไดรับความเชือ่ม่ันจากประชาชน 
 
  

ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย 

1) รอยละของ อปท.ท่ีมีประชาชนเขารวม  
การบริหารจดัการกบั อปท. 
2) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนเครอืขาย 
(จากจํานวนที่สํารวจในปปจจุบัน)  

รอยละของ อปท.ท่ีไดรับการประเมินความ

เชื่อม่ันของประชาชนอยูในระดับดี 
 
 

เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานที่ 
โดดเดนของ อปท.  

1) สรางกลไกใหภาคีเครือขายการ
พัฒนาเขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานและ 
ตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท. 
2) เสริมสรางขีดความสามารถของ
บุคลากร สถ. และ อปท. ในการสราง
และใชภาคีเครือขาย 

กลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ตอบสนองตอกลยุทธ 



 
 
 
 
 
 
 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกาํหนดแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และเปด

โอกาสใหประชาชนและผูมสีวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
การกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รวมกบัคณะท่ีปรึกษาภาคประชาชนในการพฒันาระบบราชการ/ผล

การปฏิบัติราชการ/พัฒนาบริการสาธารณะ ท่ีเห็นวาเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวม ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชีย่วชาญในแตละดานจากภาค

ประชาชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ เชน ผูแทนจากภาคประชาชนดานสวัสดิการสังคม 

ดานสงเสริมการศึกษา ดานการคลังทองถ่ิน ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดานการ

พัฒนาการบรหิารงานทองถ่ิน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถ่ิน ผูแทนสภาคนพิการทุก

ประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย เปนตน ไดนําวิสัยทัศน ประเด็นยทุธศาสตร และเปาประสงคตามแผนปฏบิัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ. 2551 – 2554) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซึ่งกําหนดภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการไว 3 

ประเด็นยุทธศาสตร มาวิเคราะหและพจิารณาคัดเลือกประเด็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ

ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีเห็นวาเหมาะสมทีจ่ะดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปรากฏผล ดังนี ้
  เลือกประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนประเด็นยุทธศาสตรหรือภารกิจที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัตริาชการ/การ

พัฒนาบริการสาธารณะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาคัดเลือกภารกจิดานการสงเสริมการจดั

สวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดังกลาว เพื่อเปนภารกิจในการ

เปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย 4 แผนงานยอย คือ 
  แผนงานที่ 1 แผนงานสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยและการจดัสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมแกผูสูงอายแุละคนพิการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  แผนงานที่ 2 แผนงานสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งดานองคกร ผูสูงอายุ

และคนพิการ 
  แผนงานที่ 3 แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุหรือคนพิการ 
  แผนงานที่ 4 แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และขอเสนอแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
ที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 



  คัดเลือกแผนงานที่ 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนประเด็นที่

จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผล

การปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เน่ืองจากเปนแผนงานที่จะสงผล

ตอประชาชนโดยตรง 

 โครงการแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดนาํแผนงานที่ 4 : แผนงาน
ดานการบริหารจดัการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดโครงการแบบมีสวนรวมจากภาคประชาชน 

ไดจํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

1. โครงการจดัทําฐานขอมูล

ผูสูงอาย ุคนพิการและผูปวยเอดส 
มีการนําฐานขอมูลผูสูงอายุ คน

พิการและผูปวยเอดส มา

ประกอบการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการสงเคราะหเบีย้ยังชีพ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให

ไดเพิ่มสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเงิน
งบประมาณอดุหนุนเพ่ือสนับสนุน

การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา 

คนพิการและผูปวยเอดส ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทียบ

กับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
คาเปาหมาย : รอยละ 4 

2. โครงการปรับปรุงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยงัชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 

(ราง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ

การยงัชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ผาน

ความเห็นชอบจากรฐัมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

ลงนามประกาศใช 

ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของ

การจัดทําระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยงัชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
คาเปาหมาย : สําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ผลการดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
โครงการ ผลการดําเนินการ 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอาย ุ คนพิการและ

ผูปวยเอดส 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรวบรวมขอมูล

ผูสูงอาย ุคนพิการและผูปวยเอดสจากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยขอใหจังหวัดติดตามและกําชับให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทบทวนและจัดทําขอมูล

การสงเคราะหผูสูงอาย ุคนพิการและผูปวยเอดสตาม

แบบฟอรมท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

และไดนําผลการรวบรวมขอมูลดังกลาว มาจัดทาํ

ฐานขอมูลผูสูงอาย ุคนพิการ และผูปวยเอดสของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนปจจบัุนและพรอม

ใชประกอบการจัดสรรเงินอดุหนุนสําหรับสนับสนุน

การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุคนพิการและผูปวย

เอดสในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
2. โครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแตงตั้ง

คณะทํางานปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และไดจัดประชุม

คณะทํางาน เพ่ือปรับปรุงระเบียบฯ ดังกลาว โดย

จะตองรายงานความกาวหนาในการดาํเนินการ

ปรับปรุงระเบยีบฯ ใหคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน

ทราบเปนประจําทุก 3 เดอืน เริ่มตั้งแตเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป จนกวา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะพจิารณาลง

นามประกาศใช ซึ่งผลการดําเนินการในปจจุบัน กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน อยูระหวางเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนาม

ประกาศใช 
 
 
 
 
 



 ขอเสนอแนวทางในการดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ  
      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
   จากการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดรวมกัน

กําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยไดกําหนดโครงการแบบมี

สวนรวม จํานวน 2 โครงการ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามโครงการดังกลาว ซึ่งคณะท่ี

ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดนําขอมูลผลดําเนินการดังกลาวมาใชประโยชนในการทบทวนประเด็นที่จะเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ 

ไดเสนอแนวทางในการกําหนดประเด็นในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ

ตรวจสอบผลปฏิบตัิราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ในคราวการประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 โดยได

รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแบบมีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ดังน้ี 
   1. ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน นําประเด็นที่ไดจากฉันทามติของคณะทํางาน

พิจารณาหลักเกณฑแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดมีการกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มา

ประกอบการกําหนดแผนงาน/โครงการ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือยกระดับและพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 4 

แผนงาน ประกอบดวย 
    (1) แผนงานสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัย และการจัดสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมแกผูสูงอายุ และคนพิการ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    (2) แผนงานสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งดานองคกรผูสูงอายุ และ
คนพิการ 
    (3) แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุและคนพิการ 
    (4) แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   2. คณะท่ีปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดเสนอความเห็นตอการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรเนนการเปดโอกาสใน

เรื่องการศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต ใหมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่

มากยิ่งข้ึน 
    (2) ดานการชวยเหลือสวัสดิการแกผูดอยโอกาส  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควร

จัดใหมีบริการดานตาง ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ท้ังน้ี ใหดําเนินการโดยยึดหลักความเสมอภาคเปนสําคัญ เชน ทางเดินลาดสําหรับผูสูงอายุ และ



คนพิการ  หองน้ําสําหรับผูสูงอายุ และคนพิการ  ตลอดจนการจัดกีฬามวลชน มีความตองการใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดกีฬาเพ่ือคนพิการ การออกกําลังกายเพื่อคนพิการ เพ่ิมเติม เปนตน 
    (3) ในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ควรคํานึงถึงยุทธศาสตรเฉพาะดาน เชน การประกาศใหปประกาศใหป 2551-2554 เปนปแหงการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
    (4) เสนอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จดัเวทีสาธารณะ เพื่อขอรับฟงความ

คิดเห็นจาก 4 ภูมิภาค เพื่อเปนคนกลางระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชน ในการ

ผลักดันใหเกดิผลการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาบรกิารสาธารณะ ในลักษณะกําหนดเปนระดับข้ันของ

ความสําเรจ็ (Milestone)            
    (5) เสนอใหหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทบทวนแผนงาน/

โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดรับตอการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดนําภารกิจหลักซึ่งปรากฏตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 และยุทธศาสตรท่ีสําคัญของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน มาพิจารณาดําเนินการศึกษาและวิเคราะหประเด็นท่ีเหมาะสมในการเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุปไดดังตอไปน้ี 

 ภารกิจหลักที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ 
    กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2551 ไดกําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ โดยใหมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
   1) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2) สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาทองถ่ิน และวาง

ระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   3) ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
   4) กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังน้ี ตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
   5) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ 

การพัสดุ การจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งวางระบบ

ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   6) สงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   7) กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชี้วัดเพื่อเปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

การศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสม 
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 



   8) สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   9) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   10) พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของกรม 
   11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
   ดังนั้น เมื่อนําภารกิจและอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตามกฎกระทรวง

ดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหประเด็นท่ีเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ท่ีจะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมแตละประเด็นแลว 

ปรากฏดังนี้ 
ภารกิจหลักท่ีสําคัญ 

ตามกฎกระทรวงฯ  

ประเด็นที่ประชาชน 

จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) 
1. การพัฒนาระบบ 

รูปแบบ และโครงสรางของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การกาํหนดหลักเกณฑและแนวทางใน

การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

ฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะมีการ
จัดตั้ง ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลงฐานะ 

2.1) การแสดงความคิดเห็นในการ

กําหนดแนวทางในการจดัทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 
 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนที่เกีย่วของกับการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. การสงเสรมิและ

สนับสนุนในการจดัทํา 

ประสาน และบูรณาการ

แผนพัฒนาทองถ่ิน และ

วางระบบในการตดิตาม

และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

2.2) การแสดงความคิดเห็นในการ

วางระบบติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนที่เกีย่วของกับการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

3. การจดัทํา แกไข 

ปรับปรงุกฎหมายและ

ระเบยีบที่เกีย่วของกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนาํ 

และกํากบัดแูลการ

3.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดทํา แกไข ปรับปรุง และพัฒนา

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- ประชาชน กลุมองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละฉบับ 



ภารกิจหลักท่ีสําคัญ 

ตามกฎกระทรวงฯ  

ประเด็นที่ประชาชน 

จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) 
ปฏิบัติงานตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
4. การกําหนดแนวทางและ

จัดทํามาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การกาํหนดแนวทางและมาตรฐาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ประชาชนทีจ่ะสมัครเขารบัการคัดเลือก

เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงิน การ

คลัง การงบประมาณ การพัสดุ การ

จัดเก็บรายได และการประกอบกิจการ

พาณิชยขอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5. การสงเสรมิ สนับสนุน 

และประสานการ

ดําเนินงานดานการเงิน 

การคลัง การงบประมาณ 

การพัสด ุการจัดเก็บรายได 

และการประกอบกิจการ

พาณิชยขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมทั้งวางระบบตรวจสอบ

ระบบการเงิน การบัญช ี

และการพัสดขุององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

5.2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การกําหนดและวางระบบตรวจสอบ

ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- องคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตรวจสอบ

ระบบการเงิน การบัญช ีและการพัสดุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน สํานักงาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

6. การสงเสรมิ สนับสนุน 

และประสานการจัดการ

บริการสาธารณะและ

การศึกษาในอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 

6.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ

ดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. การกําหนดแนวทาง 

วางระบบ และสรางตัวชี้วัด

เพื่อเปนมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององคกร

7.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การกาํหนดมาตรฐานการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



ภารกิจหลักท่ีสําคัญ 

ตามกฎกระทรวงฯ  

ประเด็นที่ประชาชน 

จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

7.2) การตรวจสอบ และตดิตาม

ประเมินผลการดาํเนินการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรฐาน

การดาํเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8. การสงเสรมิภาค

ประชาชนใหมีสวนรวมใน

การบริหารงานและ

ตรวจสอบการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

8.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การกาํหนดแนวทางและกระบวนการ

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ

บริหารงานและตรวจสอบการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

9. การพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 

9.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดทําฐานขอมูลสารสารสนเทศ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- ขาราชการกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 
- หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่จะนํา

ฐานขอมูลไปใชประโยชน 
- ประชาชนทัว่ไปที่จะนําฐานขอมูลไปใช

ประโยชน 
10.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การกาํหนดหลักสูตรในการบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

10. การพัฒนาบุคลากร

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและของกรม 
10.2) การตดิตามและประเมินผลการ

พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
 ยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ 

     แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (พ.ศ. 2552-2554) ไดกําหนด

วิสัยทัศนใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน “เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน” โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรซึ่งเปนส่ิงสําคัญที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนด จํานวน 3 ประเด็น

ยุทธศาสตร ดังนี้ 



   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  ใหมีสมรรถนะสูง 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครอง 
  สวนทองถ่ินในการพัฒนาประเทศ    

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหาร 
   จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

    เมื่อนําประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2554) มาศึกษาวิเคราะหประเด็นท่ีเหมาะสมใน

การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยคํานึงถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ท่ีจะนํามาเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามีสวนรวมแตละประเด็นแลว ปรากฏดังน้ี 
 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 
 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ ประเด็นที่ประชาชน 

จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) 
1.1) พัฒนาการบริหาร

จัดการตามหลักเกณฑ

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครฐั 

1.1.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

และคุณภาพการใหบริการ

ของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

- ขาราชการกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

1.2) ติดตามประเมินผล

การดาํเนินงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินอยางเปนระบบ 

1.2.1) การตรวจสอบและ

ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

- ขาราชการกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

1. ระบบบริหาร

ราชการของกรม

สงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน

เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม

หลักการบริหาร

กิจการบานเมอืงท่ี

ดี 

1.3) นําการจัดการ

ความรูมาใชในการพัฒนา

องคกร 

1.3.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัการกําหนด

องคความรูเพ่ือจัดทํา

แผนการจัดการความรูของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

- ขาราชการกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
 



เปาประสงค 
 

กลยุทธ ประเด็นที่ประชาชน 

จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) 
2.1) พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นใหมีขีด

ความสามารถสนองตอบ

ตอยุทธศาสตรกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

2.1.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัการกําหนด

หลักสูตรที่เหมาะสมในการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

- ขาราชการกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

2. บุคลากรกรม

สงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินมี

ความเปนมืออาชีพ

และมีคุณธรรม

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
2.2) เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

2.2.1) การตรวจสอบ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

- ขาราชการกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3. กรมสงเสรมิ

การปกครอง

ทองถ่ิน มีระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอื้อ

ตอการปฏิบัติงาน

อยางแทจริง 

3.1) พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินสําหรับใช

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

3.1.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

- ขาราชการกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- หนวยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนอืน่ๆ 

- ประชาชนทัว่ไป 

 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ 

 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ ภารกิจที่ประชาชน 

จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) 
1. องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมกีาร

บริหารจัดการที่ดี

และมีการใหบริการ

สาธารณะที่มี

1.1) สงเสริมการบริหาร

จัดการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตาม

หลักเกณฑการบริหาร

กิจการบานเมอืงท่ีด ี

1.1.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกบัการกาํหนด

หลักเกณฑในการประเมิน

การบริการจดัการที่ดีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 



เปาประสงค 
 

กลยุทธ ภารกิจที่ประชาชน 

จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) 
1.2) พัฒนาศกัยภาพของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหสามารถ

สนองตอบยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ 

1.2.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกบัการากาํหนด

ยุทธศาสตร แนวทาง 

แผนงาน โครงการตางๆ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

1.3.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกบัการกาํหนด

กรอบหัวขอ/ประเด็นในการ

ศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

คุณภาพแก

ประชาชน 

1.3) ศึกษา วิจัย และ

ติดตามประเมนิผลเพ่ือ

พัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

1.3.2) การรวมตรวจสอบ

ติดตามประเมนิผลการ

พัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

2. องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมขีีด

ความสามารถใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณ 

การเงิน การคลังให

สามารถพึ่งพา

ตนเองได 

2.1) พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการงบประมาณ 

การเงินการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

2.1.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกบัการกาํหนด

แนวทางในการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

งบประมาณการเงินการคลัง 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3. บุคลากรของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

3.1) พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ให

สามารถสงมอบบริการ

สาธารณะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.1.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกบัการกาํหนด

หลักสูตรในการพัฒนา

บุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- บุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 



  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหาร 
 จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ ภารกิจที่ประชาชน 

จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) 
1.1) สรางกลไกใหภาคี

เครอืขายการพัฒนาเขามา

มีสวนรวมในการ

บริหารงานและตรวจสอบ

การดาํเนินงานของ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1) การมีสวนรวมใน

การสรางเครอืขายภาคีใน

การพัฒนาและตรวจสอบ

การดาํเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- ภาคเีครือขายตางๆ  

1. กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน

สามารถใชภาคี

เครอืขายใหเขารวม

เปนหุนสวนการ

พัฒนาองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 
1.2) เสรมิสรางขีด

ความสามารถของบุคลากร

กรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ินและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใน

การสรางและใชภาคี

เครอืขาย 

1.2.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกบัการกาํหนด

กรอบแนวทางและหลกัสูตร

ในการพัฒนาบุคลากรของ

กรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ินและบคุลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- บุคลากรของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
- บุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดรับ

ความเชื่อมั่นจาก

ประชาชน 

2.1) เผยแพร

ประชาสัมพันธเชิงรุกถึง

ผลงานท่ีโดดเดนของ 

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

2.1.1) การแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกบัการคัดเลอืก

ผลงานทีโ่ดดเดนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพือ่

นํามาเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

- องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 การกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนในการพัฒนาระบบ

ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/พัฒนาบริการสาธารณะฯ ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแตงตั้ง ซึ่ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในแตละดานจากภาคประชาชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ เชน ผูแทนจากภาคประชาชนดานสวัสดิการสังคม ดานสงเสริมการศึกษา ดานการคลังทองถ่ิน 

ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดานการพัฒนาการบริหารงานทองถ่ิน ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถ่ิน ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน ไดนําวิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) ของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ซึ่งกําหนดภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการไว 3 ประเด็นยุทธศาสตร มาวิเคราะหและ

พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบรกิารสาธารณะของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่เห็นวาเหมาะสมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปรากฏผล

ดังนี้ 
    (1) เลือกประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนประเด็นยุทธศาสตรหรือภารกิจที่สําคัญและเหมาะสมในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ

ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาคัดเลือกภารกิจดานการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดังกลาว เพื่อเปนภารกิจ

ในการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย 4 แผนงานยอย คือ 
       แผนงานที่ 1 : แผนงานสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัย และการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุและคนพิการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      แผนงานท่ี 2 : แผนงานสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็ง

ดานองคกรผูสูงอายุและคนพิการ 
      แผนงานท่ี 3 : แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุหรือคน

พิการ 
      แผนงานที่ 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

การทบทวนขอมูลผลดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



    (2) คัดเลือกแผนงานที่ 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เปนประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา

ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เนื่องจากเปน

แผนงานที่จะสงผลตอประชาชนโดยตรง 
 

 การกําหนดโครงการแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดนําแผนงานที่ 4 : 
แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะนํามาเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดโครงการแบบมีสวนรวมจาก

ภาคประชาชน ไดจํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
 

โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 
(1) โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลผูสูงอาย ุคน

พิการ และผูปวยเอดส 

มีการนําฐานขอมูลผูสูงอาย ุคนพิการ 

และผูปวยเอดส มาประกอบการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการสงเคราะห

เบ้ียยังชีพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ใหไดเพิ่มสูงข้ึน 

ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของเงิน
งบประมาณอดุหนุนเพื่อสนับสนุนการ

สงเคราะหเบีย้ยังชีพคนชรา คนพิการ 

และผูปวยเอดสในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 
คาเปาหมาย : รอยละ 4 

(2) โครงการปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยงัชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 

(ราง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่การยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

....) พ.ศ. .... ผานความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย เพ่ือ

พิจารณาลงนามประกาศใช 

ตัวชี้วัด : ระดบัความสําเรจ็ของการ
จัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยงัชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ....) 

พ.ศ. .... 
คาเปาหมาย : สําเร็จ 

 
 
 
 
 



 ผลดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนมาเขามามี 

สวนรวมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

โครงการ ผลดําเนินการ 

(1) โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลผู สู งอายุ 

คนพิการ และผูปวย

เอดส 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรวบรวมขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยขอใหจังหวัดติดตามและกําชับใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทบทวนและจัดทําขอมูลการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสตาม

แบบฟอรมท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด และไดนําผลการรวบรวมขอมูล

ดังกลาว มาจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ใหเปนปจจุบันและพรอมใชประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

(2) โครงการปรับปรุง
ระ เบี ยบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพื่อ

การยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ

ไดจัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือปรับปรุงระเบียบฯ ดังกลาว โดยจะตองรายงาน

ความกาวหนาในการดําเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ใหคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนทราบ 

เปนประจําทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป จนกวา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาลงนามประกาศใช ซึ่งผลดําเนินการใน

ปจจุบัน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินอยู ระหวางการจัดทํา (ราง) ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....  เมื่อดําเนินการจัดรางระเบียบดังกลาวแลวเสร็จ จึงจะเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
   จากการศึกษาแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีผานมา ทําใหทราบวาที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ท่ีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินแตงตั้ง ไดเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ

ราชการ/การจัดบริการสาธารณะฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการคัดเลือก

ประเด็นยุทธศาสตร ภารกิจสําคัญ แผนงานตามภารกิจสําคัญ เพ่ือกําหนดเปนประเด็นการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม การกําหนดโครงการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 2 โครงการ การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ

แบบมีสวนรวมดังกลาว ตลอดจนการใหขอเสนอแนวทางในการดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี



สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ีอาจจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
   สําหรับผลการดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 2 โครงการ ทําใหทราบวา มีโครงการท่ีสามารถดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามที่กําหนดไวได จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส โดยที่โครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ยังอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจะตองดําเนินการ และติดตามประเมินผลใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดตอไป 
   ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนไป

อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรนําขอมูลท่ีไดจากผลการทบทวนผลการดําเนินการในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปประกอบการกําหนดประเด็นในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
   (1) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ในทุกข้ันตอน เริ่มตั้งแตการ

จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และการเสนอแนวทางการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในปตอไป 
   (2) ทบทวนและปรับปรุงระบบการตดิตามและประเมินผลการดําเนินตามโครงการแบบมี

สวนรวมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยกําหนดเปนแผนการติดตามและประเมนิผลดําเนินการอยางเปน

รูปธรรมและ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


