วิสัยทัศน : เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนกลไก
ในการพัฒนาประเทศไดอยางยัง่ ยืน
พันธกิจ

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย
3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทํางานอยางมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได
5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถสงมอบบริการ สาธารณะใหประชาชนได
 ี

คานิยมองคการ : ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยาง

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กา รบริ หา รจั ดก า ร ขอ ง
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

หมายเหตุ : อปท. ยอมาจาก องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ก า ร ส ร า ง แ ล ะ ใ ช ภ า คี
เครื อ ข า ยในการพั ฒ นา
ระบบการบริ ห ารจั ด การ
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสี มรรถนะสูง
เปาประสงค
1. ระบบบริหารราชการของ สถ. เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2. บุคลากร สถ. มีความเปนมืออาชีพ
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

3. สถ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อตอการปฏิบัติงาน

1) ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธ
ดานบุคลากร และดําเนินการตามแผน (HR
Scorecard)
2) รอยละของบุคลากร สถ. ที่ไดรับการ
พัฒนาตรงตามความตองการฝกอบรม
(Training Needs
3) ระดับความสําเร็จของการวางระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรและ
การ ยกยองชมเชย (Individual Scorecard)

ระดับความสําเร็จของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชประโยชนในการ
ปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วดั /คาเปาหมาย
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องคกรตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
2) คาคะแนนที่ผานเกณฑการประเมิน
ตาม คํารับรองการปฏิบัตริ าชการ สถ.
3) ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาองคกร

กลยุทธ
1. พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
สถ. อยางเปนระบบ
3. นําการจัดการความรูมาใชในการ
พัฒนาองคกร

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สถ. ใหมี
ขีดความสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตร สถ.
2. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร สถ.

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ
สถ. สําหรับใชสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจของ สถ.

โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีต่ อบสนองตอกลยุทธ
1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
2. โครงการเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของสํานักงานทองถิน่ จังหวัด
ใหมีขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ทํางานใหอยูใ นระดับสูงขึ้น
3. โครงการทบทวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการ สถ.
4. โครงการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ สถ.
5. โครงการติดตามการปฏิบตั ิงานดาน
การเงินการคลังและการวางระบบควบคุม
ภายในของหนวยรับตรวจ สถ.
6. ตรวจติดตามการบริหารงานของผูต รวจ
ราชการ สถ.
7.การตรวจติดตามการบริหารงานโดย
ผูบริหาร สถ.
8.โครงการจัดการความรู สถ.
9.โครงการจัดพิมพสื่อองคความรูตางๆ
เชน ขอมูลโรงเรียนสังกัด อปท. คูมอื การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบการคลัง อปท. เปน
ตน

1.โครงการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุม
งาน (Job Family) และสมรรถนะประจํา
ตําแหนงฯ
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะขาราชการที่มี
ศักยภาพสูง
3.โครงการพัฒนาผูบริหารหนวยงานใน
สังกัด สถ.
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) สถ.
5. โครงการพัฒนาและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของขาราชการบรรจุใหมและรับ
โอน
6. โครงการสงขาราชการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรของสถาบัน/หนวยงานภายนอก
7. โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของ
สํานักงานทองถิน่ อําเภอ/จังหวัดในการ
แกไขปญหาสังคมและความยากจนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บุคลากร (ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง)
อปท.
2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการและวางแผนงานของ สถ.
(ERP)
3.โครงการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานขอมูล สถ.
4.โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสารสนเทศ สถ.
5.โครงการพัฒนาและจัดทํา Electronic
Form สําหรับการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานดานตางๆตามยุทธศาสตร
ของ สถ. จากสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด/อําเภอ เขาสูระบบ
เครือขาย
6.โครงการศูนยขอ มูลทองถิ่น (Local
administration Information
center)

7.โครงการพัฒนาสวนตอขยายของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาระบบ
เพื่อใหครอบคลุมภารกิจของ อปท.
8.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บํารุงรักษาระบบการบันทึกบัญชีและจัดทํา
รายงานการเงินดวยระบบคอมพิวเตอร
ของ อปท.
9.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศการเลือกตัง้ ทองถิ่น
10.โครงการจัดทําระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณของ
อปท.
11.โครงการจัดทําระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ
เปาประสงค
1. อปท. มีการบริหารจัดการทีด่ ีและมี
การใหบริการสาธารณะทีม่ ีคุณภาพแก
ประชาชน

2. อปท. มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน การคลังให
สามารถพึง่ พาตนเองได

3. บุคลากรของ อปท. มีศักยภาพใน
การปฏิบัตงิ าน

รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายไดในสวน
ที่ อปท.จัดเก็บเอง

รอยละของบุคลากรของ อปท. ที่ไดรบั
การพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอการ
ปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วดั /คาเปาหมาย
1) รอยละของ อปท.ที่ผานเกณฑการ
ประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) รอยละของประชาชนที่พึงพอใจใน
การจัดบริการสาธารณะของ อปท.
3) ระดับความสําเร็จของการศึกษาและ
จัดทํามาตรฐานกลางกํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

กลยุทธ
1. สงเสริมการบริหารจัดการของ
อปท. ตามหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2.พัฒนาศักยภาพของ อปท. ให
สามารถสนองตอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ
3. ศึกษา วิจยั และติดตามประเมินผล
เพื่อพัฒนา อปท.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลัง ของ อปท.

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อปท.
ใหสามารถสงมอบบริการสาธารณะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีต่ อบสนองตอกลยุทธ
1. โครงการตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิราชการของ อปท. (Core Team)
2. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิราชการของ อปท.
3. โครงการพัฒนาระบบการสงมอบบริการ
ประชาชนของ อปท.
4. โครงการจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท.
5. โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีการ
จัดบริการสาธารณะที่ดี
6. โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี1. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัด อปท.
7. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือและเนตร
นารีสังกัด อปท.
8. โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท.ใน
การบริหารจัดการดานการตลาดและเปน
ศูนยการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนตาม
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
9.โครงการสงเสริม อปท. ในการ
ดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (การปลูกหญาแฝก)
10.โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดย
ชุมชนสําหรับผูสูงอายุ
11. โครงการเพิ่มศักยภาพของ อปท. ใน
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากกาซ
ธรรมชาติและผลิตผลทาง การเกษตร
12.โครงการติดตามประเมินจังหวัด
ตนแบบ ที่ อปท. มีระบบการควบคุม
ภายในไดมาตรฐานตามระเบียบ คตง.
13.โครงการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 25532554
14.ศึกษา วิจัย ติดตามประเมินผลการ
กระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจฯ
15.โครงการตรวจติดตามการใชประโยชน
เพื่อการพัฒนามาตรฐาน การบริหาร/การ
บริการสาธารณะของ อปท.

1. ติดตามผลการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของ อปท.
4. โครงการตรวจติดตามการดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อ
การวางแผนติดตามและประเมินผลการใช
จายงบประมาณของ อปท.

1. โครงการอบรมความรูกฎหมาย
ระเบียบที่ปรับปรุง และยกรางใหมสําหรับ
บุคลากร ของ อปท.
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ
การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขาราชการทองถิ่น
3. โครงการสัมมนาเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับชุมชนของ อปท.
4. โครงการเสริมสรางศักยภาพการบริหาร
จัดการดานสาธารณสุข
5. โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท.ใน
การจัดบริการดูแลผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสฯ โดยชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและใชเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ อปท.
เปาประสงค
1) สถ. สามารถใชภาคีเครือขายให เขารวม
เปนหุนสวนการพัฒนา อปท.

2) อปท. ไดรับความเชือ่ มั่นจากประชาชน

ตัวชี้วดั /คาเปาหมาย
1) รอยละของ อปท.ที่มีประชาชนเขารวม
การบริหารจัดการกับ อปท.
2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเครือขาย
(จากจํานวนที่สํารวจในปปจ จุบัน)

รอยละของ อปท.ที่ไดรบั การประเมินความ
เชื่อมั่นของประชาชนอยูในระดับดี

กลยุทธ
1) สรางกลไกใหภาคีเครือขายการ
พัฒนาเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท.
2) เสริมสรางขีดความสามารถของ
บุคลากร สถ. และ อปท. ในการสราง
และใชภาคีเครือขาย

เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานที่
โดดเดนของ อปท.

โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ตอบสนองตอกลยุทธ
1.โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน/
อปท. ในการแจงเบาะแสเฝาระวังทุจริต 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)

แนวทางการบริหารราชการแบบมีสว นรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และขอเสนอแนวทางการบริหารราชการแบบมีสว นรวม
ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกาํ หนดแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และเปด
โอกาสใหประชาชนและผูมสี วนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้
Þการกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ/ผล
การปฏิบัติราชการ/พัฒนาบริการสาธารณะ ที่เห็นวาเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวม ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูเ ชีย่ วชาญในแตละดานจากภาค
ประชาชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของ เชน ผูแ ทนจากภาคประชาชนดานสวัสดิการสังคม
ดานสงเสริมการศึกษา ดานการคลังทองถิ่น ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดานการ
พัฒนาการบริหารงานทองถิ่น ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ผูแ ทนสภาคนพิการทุก
ประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เปนตน ไดนําวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. 2551 – 2554) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งกําหนดภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการไว 3
ประเด็นยุทธศาสตร มาวิเคราะหและพิจารณาคัดเลือกประเด็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ
ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่เห็นวาเหมาะสมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปรากฏผล ดังนี้
c เลือกประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเปนประเด็นยุทธศาสตรหรือภารกิจที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัตริ าชการ/การ
พัฒนาบริการสาธารณะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาคัดเลือกภารกิจดานการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดังกลาว เพื่อเปนภารกิจในการ
เปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย 4 แผนงานยอย คือ
แผนงานที่ 1 แผนงานสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยและการจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมแกผูสูงอายุและคนพิการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานที่ 2 แผนงานสงเสริมการอยูร วมกันและสรางความเขมแข็งดานองคกร ผูสูงอายุ
และคนพิการ
แผนงานที่ 3 แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสงู อายุหรือคนพิการ
แผนงานที่ 4 แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต

d คัดเลือกแผนงานที่ 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนประเด็นที่
จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผล
การปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เนื่องจากเปนแผนงานที่จะสงผล
ตอประชาชนโดยตรง
Þ โครงการแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดนาํ แผนงานที่ 4 : แผนงาน
ดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดโครงการแบบมีสวนรวมจากภาคประชาชน
ไดจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. โครงการจัดทําฐานขอมูล
มีการนําฐานขอมูลผูสูงอายุ คน
ตัวชี้วัด : รอยละที่เพิ่มขึ้นของเงิน
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปว ยเอดส พิการและผูปว ยเอดส มา
งบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา
สนับสนุนการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพ คนพิการและผูปวยเอดส ใน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทียบ
ไดเพิ่มสูงขึ้น
กับปงบประมาณ พ.ศ. 2551
คาเปาหมาย : รอยละ 4
(ราง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของ
2. โครงการปรับปรุงระเบียบ
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ การจัดทําระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ การยังชีพขององคกรปกครองสวน กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ทองถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ผาน จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ลงนามประกาศใช
คาเปาหมาย : สําเร็จ

Þ ผลการดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
โครงการ
ผลการดําเนินการ
1. โครงการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการและ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวบรวมขอมูล
ผูปวยเอดส
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปว ยเอดสจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยขอใหจังหวัดติดตามและกําชับให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทบทวนและจัดทําขอมูล
การสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูปว ยเอดสตาม
แบบฟอรมที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
และไดนําผลการรวบรวมขอมูลดังกลาว มาจัดทํา
ฐานขอมูลผูสงู อายุ คนพิการ และผูปวยเอดสของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนปจจุบันและพรอม
ใชประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ คนพิการและผูปวย
เอดสในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2. โครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแตงตั้ง
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร คณะทํางานปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และไดจัดประชุม
คณะทํางาน เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ดังกลาว โดย
จะตองรายงานความกาวหนาในการดําเนินการ
ปรับปรุงระเบียบฯ ใหคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน
ทราบเปนประจําทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป จนกวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาลง
นามประกาศใช ซึ่งผลการดําเนินการในปจจุบัน กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น อยูร ะหวางเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนาม
ประกาศใช

Þ ขอเสนอแนวทางในการดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จากการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดรวมกัน
กําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยไดกําหนดโครงการแบบมี
สวนรวม จํานวน 2 โครงการ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามโครงการดังกลาว ซึ่งคณะที่
ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดนําขอมูลผลดําเนินการดังกลาวมาใชประโยชนในการทบทวนประเด็นที่จะเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ
ไดเสนอแนวทางในการกําหนดประเด็นในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
ตรวจสอบผลปฏิบตั ิราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ในคราวการประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 โดยได
รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแบบมีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ดังนี้
1. ให ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น นํ า ประเด็ น ที่ ไ ด จ ากฉั น ทามติ ข องคณะทํ า งาน
พิจารณาหลักเกณฑแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดมีการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มา
ประกอบการกํา หนดแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดั บและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 4
แผนงาน ประกอบดวย
(1) แผนงานส ง เสริ ม ความรู ด า นสุ ข ภาพอนามั ย และการจั ด สภาพแวดล อ มที่
เหมาะสมแกผูสูงอายุ และคนพิการ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) แผนงานสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งดานองคกรผูสูงอายุ และ
คนพิการ
(3) แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุและคนพิการ
(4) แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. คณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดเสนอความเห็นตอการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเนนการเปดโอกาสใน
เรื่องการศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต ใหมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
มากยิ่งขึ้น
(2) ดานการชวยเหลือสวัสดิการแกผูดอยโอกาส องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควร
จัดใหมีบริการดานตาง ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ใหดําเนินการโดยยึดหลักความเสมอภาคเปนสําคัญ เชน ทางเดินลาดสําหรับผูสูงอายุ และ

คนพิการ หองน้ําสําหรับผูสูงอายุ และคนพิการ ตลอดจนการจัดกีฬามวลชน มีความตองการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดกีฬาเพื่อคนพิการ การออกกําลังกายเพื่อคนพิการ เพิ่มเติม เปนตน
(3) ในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ควรคํานึงถึงยุทธศาสตรเฉพาะดาน เชน การประกาศใหปประกาศใหป 2551-2554 เปนปแหงการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
(4) เสนอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดเวทีสาธารณะ เพื่อขอรับฟงความ
คิดเห็นจาก 4 ภูมิภาค เพื่อเปนคนกลางระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน ในการ
ผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาบริการสาธารณะ
ในลักษณะกําหนดเปนระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone)
(5) เสนอใหหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทบทวนแผนงาน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ ที่ส อดรับต อการจั ด สวั สดิก ารสังคมขององค กรปกครองส วนท อ งถิ่ น เพื่ อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสม
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

กรมส ง เสริ มการปกครองทอ งถิ่ น ไดนํ า ภารกิ จหลัก ซึ่ ง ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ งส ว น
ราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 และยุทธศาสตรที่สําคัญของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น มาพิจารณาดําเนินการศึกษาและวิเคราะหประเด็นที่เหมาะสมในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุปไดดังตอไปนี้
 ภารกิจหลักที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2551 ไดกําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ โดยใหมีภารกิจและอํานาจหนาที่ดังนี้
1) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น และวาง
ระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4) กํ า หนดแนวทางและจัด ทํา มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุคคลขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
5) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ
การพัสดุ การจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) สงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชี้วัดเพื่อเปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

8) สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10) พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของกรม
11) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ดังนั้น เมื่อนําภารกิจและอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตามกฎกระทรวง
ดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหประเด็นที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิ ด เห็ น และร ว มติ ด ตามตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง กลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมแตละประเด็นแลว
ปรากฏดังนี้
ภารกิจหลักทีส่ ําคัญ
ประเด็นที่ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามกฎกระทรวงฯ
จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม
(Stakeholder)
1. การพัฒนาระบบ
1.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ - องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะมีการ
รูปแบบ และโครงสรางของ การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางใน จัดตั้ง ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลงฐานะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
ฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การสงเสริมและ
2.1) การแสดงความคิดเห็นในการ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนับสนุนในการจัดทํา
กําหนดแนวทางในการจัดทํา
- องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประสาน และบูรณาการ
แผนพัฒนาทองถิ่น
ประชาชนที่เกีย่ วของกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น และ
แผนพัฒนาทองถิ่น
วางระบบในการติดตาม
2.2) การแสดงความคิดเห็นในการ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประเมินผลการ
วางระบบติดตามและประเมินผลการ - องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของ ประชาชนที่เกีย่ วของกับการจัดทํา
ทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น
3.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ - ประชาชน กลุมองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. การจัดทํา แกไข
การจัดทํา แกไข ปรับปรุง และพัฒนา กับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
ปรับปรุงกฎหมายและ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบที่เกีย่ วของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละฉบับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา
และกํากับดูแลการ

ภารกิจหลักทีส่ ําคัญ
ตามกฎกระทรวงฯ
ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4. การกําหนดแนวทางและ
จัดทํามาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
5. การสงเสริม สนับสนุน
และประสานการ
ดําเนินงานดานการเงิน
การคลัง การงบประมาณ
การพัสดุ การจัดเก็บรายได
และการประกอบกิจการ
พาณิชยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งวางระบบตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี
และการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6. การสงเสริม สนับสนุน
และประสานการจัดการ
บริการสาธารณะและ
การศึกษาในอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ประเด็นที่ประชาชน
จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม

ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)

4.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การกําหนดแนวทางและมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประชาชนทีจ่ ะสมัครเขารับการคัดเลือก
เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงิน การ
คลัง การงบประมาณ การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได และการประกอบกิจการ
พาณิชยขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การกํ า หนดและวางระบบตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน สํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

6.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ - องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
ดานตางๆ ตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

7.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
7. การกําหนดแนวทาง
วางระบบ และสรางตัวชี้วัด การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเปนมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององคกร

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภารกิจหลักทีส่ ําคัญ
ตามกฎกระทรวงฯ
ปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นที่ประชาชน
จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม
7.2) การตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐาน
การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
8. การสงเสริมภาค
8.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประชาชนใหมีสวนรวมใน การกําหนดแนวทางและกระบวนการ
การบริหารงานและ
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน บริหารงานและตรวจสอบการ
ขององคกรปกครองสวน
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ทองถิ่น
9. การพั ฒนาระบบขอมู ล 9.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดทําฐานขอมูลสารสารสนเทศ
ขององค ก รปกครองส ว น ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. การพัฒนาบุคลากร
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและของกรม

ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- ขาราชการกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่จะนํา
ฐานขอมูลไปใชประโยชน
- ประชาชนทัว่ ไปที่จะนําฐานขอมูลไปใช
ประโยชน
10.1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ - องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การกําหนดหลักสูตรในการบุคลากร - บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10.2) การติดตามและประเมินผลการ - องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

 ยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2552-2554) ไดกําหนด
วิสัยทัศนใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น “เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน” โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่
กรมส ง เสริ มการปกครองท อ งถิ่ นจะตอ งดํา เนิ น การเพื่ อ ให บ รรลุ วิสั ย ทั ศ น ที่กํ า หนด จํ า นวน 3 ประเด็ น
ยุทธศาสตร ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ใหมีสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เมื่อนําประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2554) มาศึกษาวิเคราะหประเด็นที่เหมาะสมใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยคํานึงถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ที่จะนํามาเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามีสวนรวมแตละประเด็นแลว ปรากฏดังนี้
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง
เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นที่ประชาชน
จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม
1. ระบบบริหาร
1.1) พัฒนาการบริหาร 1.1.1) การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ราชการของกรม จัดการตามหลักเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการ
สงเสริมการ
คุณภาพการบริหาร
และคุณภาพการใหบริการ
ปกครองทองถิ่น
จัดการภาครัฐ
ของกรมสงเสริมการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ปกครองทองถิ่น
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ 1.2) ติดตามประเมินผล 1.2.1) การตรวจสอบและ
ดี
การดําเนินงานของกรม ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกรม
สงเสริมการปกครอง
สงเสริมการปกครองทองถิ่น
ทองถิ่นอยางเปนระบบ
1.3) นําการจัดการ
1.3.1) การแสดงความ
ความรูมาใชในการพัฒนา คิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนด
องคกร
องคความรูเพื่อจัดทํา
แผนการจัดการความรูของ
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)
- ขาราชการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- ขาราชการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ขาราชการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นที่ประชาชน
จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม
2.1.1) การแสดงความ
2. บุคลากรกรม 2.1) พัฒนาสมรรถนะ
สงเสริมการ
บุคลากรกรมสงเสริมการ คิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนด
ปกครองทองถิ่นมี ปกครองทองถิ่นใหมีขีด หลักสูตรที่เหมาะสมในการ
ความเปนมืออาชีพ ความสามารถสนองตอบ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของกรมสงเสริมการ
และมีคุณธรรม
ตอยุทธศาสตรกรม
ปกครองทองถิ่น
จริยธรรมในการ สงเสริมการปกครอง
ปฏิบัติงาน
ทองถิ่น
2.2) เสริมสรางคุณธรรม 2.2.1) การตรวจสอบ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรของกรม
กรมสงเสริมการปกครอง สงเสริมการปกครองทองถิ่น
ทองถิ่น
3.1.1) การแสดงความ
3.1) พัฒนาระบบ
3. กรมสงเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศของ คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและ
การปกครอง
กรมสงเสริมการปกครอง ประสิทธิภาพของระบบ
ทองถิ่น มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ทองถิ่นสําหรับใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
ตอการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรม
สงเสริมการปกครอง
อยางแทจริง
ทองถิ่น

ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)
- ขาราชการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- ขาราชการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ขาราชการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอืน่ ๆ
- ประชาชนทัว่ ไป

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ
เปาประสงค

กลยุทธ

ภารกิจที่ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม
(Stakeholder)
1. องคกรปกครอง 1.1) สงเสริมการบริหาร 1.1.1) การแสดงความ
- องคกรปกครองสวน
สวนทองถิ่นมีการ จัดการขององคกรปกครอง คิดเห็นเกีย่ วกับการกําหนด ทองถิ่น
บริหารจัดการที่ดี สวนทองถิ่นตาม
หลักเกณฑในการประเมิน
และมีการใหบริการ หลักเกณฑการบริหาร
การบริการจัดการที่ดขี อง
สาธารณะที่มี
กิจการบานเมืองที่ดี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาประสงค
คุณภาพแก
ประชาชน

กลยุทธ
1.2) พัฒนาศักยภาพของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสามารถ
สนองตอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ
1.3) ศึกษา วิจัย และ
ติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

2. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีขีด
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ
การเงิน การคลังให
สามารถพึ่งพา
ตนเองได
3. บุคลากรของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

2.1) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณ
การเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

3.1) พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ให
สามารถสงมอบบริการ
สาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ภารกิจที่ประชาชน
จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม
1.2.1) การแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการากําหนด
ยุทธศาสตร แนวทาง
แผนงาน โครงการตางๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.3.1) การแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการกําหนด
กรอบหัวขอ/ประเด็นในการ
ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.3.2) การรวมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2.1.1) การแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณการเงินการคลัง

ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3.1.1) การแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการกําหนด
หลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปาประสงค

กลยุทธ

ภารกิจที่ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
จะมีโอกาสเขามามีสวนรวม
(Stakeholder)
- องคกรปกครองสวน
1.1.1) การมีสวนรวมใน
1. กรมสงเสริมการ 1.1) สรางกลไกใหภาคี
ทองถิ่น
ปกครองทองถิ่น
เครือขายการพัฒนาเขามา การสรางเครือขายภาคีใน
- ภาคีเครือขายตางๆ
การพัฒนาและตรวจสอบ
สามารถใชภาคี
มีสวนรวมในการ
เครือขายใหเขารวม บริหารงานและตรวจสอบ การดําเนินงานขององคกร
เปนหุนสวนการ
การดําเนินงานของ องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
พัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปกครองสวน
1.2.1) การแสดงความ
1.2) เสริมสรางขีด
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ความสามารถของบุคลากร คิดเห็นเกีย่ วกับการกําหนด ทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครอง กรอบแนวทางและหลักสูตร - บุคลากรของกรมสงเสริม
ในการพัฒนาบุคลากรของ การปกครองทองถิ่น
ทองถิ่นและองคกร
กรมสงเสริมการปกครอง
ปกครองสวนทองถิ่นใน
- บุคลากรขององคกร
ทองถิ่นและบุคลากรของ
การสรางและใชภาคี
ปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เครือขาย
2.1.1) การแสดงความ
- องคกรปกครองสวน
2. องคกรปกครอง 2.1) เผยแพร
สวนทองถิ่นไดรับ ประชาสัมพันธเชิงรุกถึง คิดเห็นเกีย่ วกับการคัดเลือก ทองถิ่น
ผลงานทีโ่ ดดเดนขององคกร
ความเชื่อมั่นจาก ผลงานทีโ่ ดดเดนของ
ปกครองสวนทองถิ่นเพือ่
องคกรปกครองสวน
ประชาชน
นํามาเผยแพร
ทองถิ่น
ประชาสัมพันธ

การทบทวนขอมูลผลดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
¬ การกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนในการพัฒนาระบบ
ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/พัฒนาบริการสาธารณะฯ ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงตั้ง ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในแตละดานจากภาคประชาชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน ผูแทนจากภาคประชาชนดานสวัสดิการสังคม ดานสงเสริมการศึกษา ดานการคลังทองถิ่น
ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดานการพัฒนาการบริหารงานทองถิ่น ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน ไดนําวิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) ของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ซึ่งกําหนดภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการไว 3 ประเด็นยุทธศาสตร มาวิเคราะหและ
พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่เห็นวาเหมาะสมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปรากฏผล
ดังนี้
(1) เลือกประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนประเด็นยุทธศาสตรหรือภารกิจที่สําคัญและเหมาะสมในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ
ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาคัดเลือกภารกิจดานการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดังกลาว เพื่อเปนภารกิจ
ในการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย 4 แผนงานยอย คือ
f แผนงานที่ 1 : แผนงานสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัย และการจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกผูสูงอายุและคนพิการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
f แผนงานที่ 2 : แผนงานสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็ง
ดานองคกรผูสูงอายุและคนพิการ
f แผนงานที่ 3 : แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุหรือคน
พิการ
f แผนงานที่ 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต

(2) คัดเลือกแผนงานที่ 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เปนประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เนื่องจากเปน
แผนงานที่จะสงผลตอประชาชนโดยตรง
¬ การกําหนดโครงการแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดนํา แผนงานที่ 4 :
แผนงานดานการบริหารจั ดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนประเด็นสําคั ญที่จะนํามาเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดโครงการแบบมีสวนรวมจาก
ภาคประชาชน ไดจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด : รอยละที่เพิ่มขึ้นของเงิน
งบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ
สงเคราะหเบีย้ ยังชีพคนชรา คนพิการ
และผูปวยเอดสในปงบประมาณ พ.ศ.
2552 เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.
2551
คาเปาหมาย : รอยละ 4
(ราง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
(2) โครงการปรับปรุง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่ การยังชีพ จัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพของ ....) พ.ศ. .... ผานความเห็นชอบจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ....)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐมนตรีวา กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
พ.ศ. ....
พิจารณาลงนามประกาศใช
พ.ศ. 2548
คาเปาหมาย : สําเร็จ

โครงการ
(1) โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลผูสูงอายุ คน
พิการ และผูปว ยเอดส

เปาประสงค
มีการนําฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดส มาประกอบการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ใหไดเพิ่มสูงขึน้

¬ ผลดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนมาเขามามี
สวนรวมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
โครงการ
(1) โครงการจั ด ทํ า
ฐานข อ มู ล ผู สู ง อายุ
คนพิ ก าร และผู ป ว ย
เอดส

(2) โครงการปรับปรุง
ระเบี ยบกระทรวง
มหาดไทยว าด วยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยั งชี พขององค กร
ปกครองส วนท องถิ่ น
พ.ศ. 2548

ผลดําเนินการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวบรวมขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสจาก
องค กรปกครองส วนทองถิ่น โดยขอให จั งหวั ดติ ดตามและกําชั บให องค กรปกครองส วน
ทองถิ่ นทบทวนและจั ดทํ าข อมู ลการสงเคราะหผู สูงอายุ คนพิ การ และผู ปวยเอดสตาม
แบบฟอร มที่ กรมสงเสริ มการปกครองท องถิ่นกํ าหนด และได นํ าผลการรวบรวมข อมู ล
ดังกลาว มาจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหเปนปจจุบันและพรอมใชประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ได จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานฯ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บฯ ดั ง กล า ว โดยจะต อ งรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ใหคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนทราบ
เป น ประจํ า ทุ ก 3 เดื อ น เริ่ มตั้ ง แต เ ดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป น ต นไป จนกว า
รั ฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยจะพิ จารณาลงนามประกาศใช ซึ่ งผลดํ าเนิ นการใน
ป จ จุ บั น กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น อยู ร ะหว า งการจั ด ทํ า (ร า ง) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบั บที่ ....) พ.ศ. .... เมื่ อดํ า เนิ นการจั ดร า งระเบี ยบดั ง กล า วแล ว เสร็ จ จึ งจะเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

¬บทสรุป และขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาแนวทางการบริห ารราชการแบบมี สว นร ว มของกรมส ง เสริ ม การปกครอง
ทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ผานมา ทําใหทราบวาที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นแตงตั้ง ไดเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ
ราชการ/การจัดบริการสาธารณะฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการคัดเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร ภารกิจสําคัญ แผนงานตามภารกิจสําคัญ เพื่อกําหนดเปนประเด็นการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม การกําหนดโครงการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 2 โครงการ การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ
แบบมีสวนรวมดังกลาว ตลอดจนการใหขอเสนอแนวทางในการดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่อาจจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
สําหรับผลการดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 2 โครงการ ทําใหทราบวา มีโครงการที่สามารถดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามที่กําหนดไวได จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส โดยที่โครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ยังอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจะตองดําเนินการ และติดตามประเมินผลใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนไป
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรนําขอมูลที่ไดจากผลการทบทวนผลการดําเนินการในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปประกอบการกําหนดประเด็นในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้
(1) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และการเสนอแนวทางการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในปตอไป
(2) ทบทวนและปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินตามโครงการแบบมี
สวนรวมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดเปนแผนการติดตามและประเมินผลดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมและ

