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ค ำน ำ 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ฉบับนี้ เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้า
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ แผนงานและกิจกรรม ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งส านัก/กอง ได้ลงนาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการไว้กับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผลการติดตามความคืบหน้า  
ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องส าหรับผู้บริหารในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของส านัก/กอง 
เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

        กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอขอบคุณผู้บริหารทุกส านัก/กอง ที่กรุณาให้การสนับสนุนข้อมูล 
ที่ส าคัญ เพ่ือให้การจัดท ารายงานการกับติดตามการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2561 – มีนาคม 2562 ) มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 

กลุ่มงานติดตามประเมินผล 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

มิถุนายน 2562   
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สำรบัญ 
         
                                  หน้ำ 

ค ำน ำ           1  
สำรบัญ           2 
ส่วนที่ 1 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   3 

 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ส่วนที่ 2  สรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริม  9 

  การปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  
   (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครอง 13  
   ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  
   (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

             ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน 13 
             และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  14  
             ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น   19 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจ   25 

   และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
             ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มี  34 

  สมรรถนะสูง 
ส่วนที ่4  บทวิเคราะห์ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริม  41 

   การปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  
   (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
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ส่วนที ่1 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา (Strategic Positioning) 

1) การเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและต่างประเทศ และความจ าเป็นในการปฏิรูปป ระเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศไทย
ที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักของประเทศ 
เพ่ือรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล โดยกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคม ประชาชน ร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในทุกระดับมีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อม่ันจากสังคมท้ังใน และต่างประเทศ 

3) ขับเคลื่อนท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่ งยืน  
สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการสร้างมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ  
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญ 
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนต้นแบบ ที่ประสบความส าเร็จเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นจากพ้ืนที่สู่สังคมในภาพกว้าง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความโปร่งใสและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของประเทศ ด้านองค์ความรู้ 
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในระดับสากล 

6) การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับภารกิจ 
ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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7) ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรศูนย์กลางความรู้ มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการส่งเสริมและให้ค าปรึกษา และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศในระดับสากล 

8) พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากร
มีความสุขในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

◮ วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข” 

 

◮ ค่านิยม (Value) 
“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” 

 

◮ พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับ ให้ร่วมขับเคลื่อนการ

พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับพ้ืนที่ 
ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สมบูรณ์ ด้วยธรรมาภิบาลที่ทุกภาคส่วนของประเทศให้การยอมรับ เชื่อมั่น และมีภาพลักษณ์ท่ีดี
ในระดับนานาชาติ      

2) สร้างสรรค์มาตรการ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเทศ 20 ปี ด้วยนวัตกรรมสร้างคุณค่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล พร้อมระบบการให้ค าแนะน า
ปรึกษา การประสาน และการสนับสนุนด้วยความเชี่ยวชาญทางการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
ในระดับสากล 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของท้องถิ่นด้วย
มาตรฐานการจัดการระดับสากล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างขีดความสามารถ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภททุกระดับให้มีความม่ันคง และยั่งยืน เป็นฐานการขับเคลื่อนท้องถิ่น 
ที่เชื่อมโยงกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความสมดุลในการพัฒนาของท้องถิ่น กับ
ความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

4) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับให้มีปริมาณและสมรรถนะที่ เ พียงพอและสอดคล้องกับความจ าเป็น  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการรองรับภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง 

5) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย เป็นองค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กร 
แห่งความสุข ด้วยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากล และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าหมาย : ประชาธิปไตยท้องถิ่นเข้มแข็งสอดคล้องกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์  
 เป้าประสงค์ที่ 1 : ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับ
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 : ส่งเสริม สนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาสู่ท้องถิ่น  
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแก่เยาวชนในท้องถิ่นและสถานศึกษาของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยให้กับสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4 : ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในระดับพ้ืนที่ในการระดมพลังทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่นเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 
เป้าหมาย : ท้องถิ่นมีการจัดการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 
เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนภารกิจ  ให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี 
 เป้าประสงค์ที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงน าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาความเหลื่อมล้ าในท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเสริมสร้างการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจสังคม การศึกษา การสาธารณะสุข และสิ่งแวดล้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาให้
มีมาตรฐานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 3 : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรดิจิทัลทุก
ภารกิจการบริหาร การบริการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพรองรับการขับเคลื่อน
ประเทศไทย Smart Thailand 
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กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพ อปท.ให้เข้มแข็งและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นรองรับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs) 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม อปท. ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริม อปท. สู่องค์กรดิจิทัล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย : ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลจนประชาชน  
ในพ้ืนที่ให้การยอมรับเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพ และการมีธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งผลให้คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน การคลัง  
ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปประเทศและรัฐธรรมนูญเพื่อสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
การให้ค าปรึกษาและการประเมินผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้วยการป้องกันการทุจริตในการปกครองท้องถิ่นที่มี
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 4 : ปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างมาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพ่ือความคล่องตัว และการพ่ึงตนเองในด้านรายได้ของ
ท้องถิ่น และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่ 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

 
เป้าหมาย : ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีศักยภาพสูง 
 
เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 : บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสมรรถนะสูงจนเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังคม และภาคีทุกภาคส่วน 
 เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง สามารถจัดบริการให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 

เป้าประสงค์ที่ 3 : วัฒนธรรมองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง บุคลากร  
มีความสุขและภาคภูมิใจต่อองค์กร 
 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมคุณธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรรองรับภารกิจการขับเคลื่อนประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังคนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

และสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้การจัดการตนเองตามค่านิยมร่วมที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อน

การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และบุคลากรของท้องถิ่น 

ให้เป็นนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 7 : เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 
เป้าหมาย : เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 
เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงใช้เกณฑ์มาตรฐานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ที่ 2 : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับบริการ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า การประสานและสนับสนุนอย่างมีมาตรฐานและทันความต้องการ 

เป้าประสงค์ที่ 3 : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งความทันสมัยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สมบูรณ์รองรับภารกิจ และยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ที่ 4 : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กรเพ่ือการขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ

รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างบทบาทระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยงประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ พัฒนาระบบการบริการลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและยกระดับกรมสู่องค์กรดิจิทัล สร้างระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการ

สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุกภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ส่วนที ่2 
สรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) กลุ่มงานติดตามประเมินผล 
(กง.ตป.) ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงรายละเอียดของแผน ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2) การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
3) การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถ่ิน  
4) การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
5) การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 
ผลการก ากับติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การมี
ส่วนร่วมของประชาชน และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากทั้งหมด 2 โครงการ ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และยกเลิก
ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การมีส่วนร่วม

ของประชาชน และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้ว ยกเลิกด าเนินการ
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 2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ จากทั้งหมด 17 โครงการ ด าเนินการแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.52 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.48 และยกเลิกด าเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 3. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น จากทั้งหมด 22 โครงการ ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 อยู่ระหว่างด าเนินการ 19 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.37 และยกเลิกด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.54 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่น

ให้มีคุณภาพ

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้ว ยกเลิกด าเนินการ

แผนภูมิที่ 3 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้ว ยกเลิกด าเนินการ
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 4. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
รองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ จากทั้งหมด 20 โครงการ ด าเนินการแล้ว 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
30.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00  และยกเลิกด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 

 
 5. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จากทั้งหมด 19 โครงการ ด าเนินการแล้ว 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.58  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.15 และยกเลิกด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.27 

 
 

แผนภูมิที่ 4 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจ

และทิศทางการพัฒนาประเทศ

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้ว ยกเลิกด าเนินการ

แผนภูมิที่ 5 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้ว ยกเลิกด าเนินการ
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ตารางท่ี 1 ผลการก ากับติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน  

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
ด าเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ยกเลิก

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

1. การเสรมิสร้างประชาธิปไตย
ให้เข้มแข็งการมสี่วนร่วม
ของประชาชนและการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 0 0 2 100 0 0 

2. การส่งเสริมและพัฒนา
บริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

17 4 23.52 13 76.48 0 0 

3. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น 

22 2 9.09 19 86.37 1 4.54 

4. การส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
ภารกิจ และทศิทางการพัฒนา
ประเทศ 

20 6 30.00 12 60.00 2 10.00 

5. การพัฒนากรมส่งเสรมิ
การปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

19 6 31.58 12 63.15 1 5.27 

รวมท้ังสิ้น 80 18 22.50 58 72.50 4 5.00 
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ส่วนที ่3 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  
1. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
2. ส่งเสริม สนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมขับเคลื่อนภารกจิของกระทรวงมหาดไทยในระดับพ้ืนที่ในการระดมพลังทุกภาคสว่นในท้องถิ่นเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแกส่ถาบันพระมหากษตัริย์ 
1 โครงการจดัท าหนังสือภาพวาดความประทับใจ 

แม่ของแผ่นดิน 
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 1,701 แห่ง 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

กศ. 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากร 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นในการปฏิบัติ
ราชการบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 500 คน 

กิจกรรมหลัก 
รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 12 – 17 พ.ย. 62 
รุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 3 – 8 ธ.ค. 62 
รุ่นที่ 3 จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 10 – 15 ธ.ค. 62 
รุ่นที่ 4 จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 20 – 25 พ.ค. 62 
รุ่นที่ 5 จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 3 – 8 มิ.ย. 62 
รุ่นที่ 6 จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 17 – 22 มิ.ย. 62 
 
โดยด าเนินการจัดฝึกอบรมเสรจ็สิน้แล้ว จ านวน 3 รุ่น มี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนทั้งสิ้น 251 คน ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างด าเนินการในรุ่นท่ี 4 รุ่นที ่5 และรุ่นที่ 6 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

กจ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศตามโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี 

2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาความเหลื่อมล้ าในท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรดิจิทัลทุกภารกิจการบริหาร การบริการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย Smart Thailand 

 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น รองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการตัดเลือกองค์กร

ปกครองส่วนท่องถิ่นและสถาบันศกึษาที่จัดท า
แผนการศึกษาดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  

ร้อยละของจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
จากการจัดท าแผนการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ด าเนินการจัดโครงการฯ ในวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ กศ. 

2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านสือ่เทคโนโลย ี

ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
เทคโนโลยีส่งเสรมิ 
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ  

อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกประเภทและวิธีการ
ผลิตสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ประเภทและวิธีการที่
เหมาะสม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กศ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

3 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล
และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการช้ีแจงการจัด
เอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561  

ครูผูร้ับผดิชอบงานทะเบียน
วัดผลของสถานศึกษาสังกัด 
อปท. 

กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2562  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมครูมัธยมศกึษา จ านวน 2 รุ่น 
ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
กิจกรรมที่ 3 จดัอบรมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจง
การใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผม ระดบัช้ัน
ประถมศึกษา และช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 200 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 3 วัน  

ด าเนินการแล้ว กศ. 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตลาดประชารัฐ

ท้องถิ่นสุขใจ 
จ านวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการบรูณาการการด าเนินงานระหว่าง 
กพส.(สบด.) กสว. และ กสธ. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กพส. 

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

จ านวนข้าราชการ/หนัก
งานส่วนท้องถิ่น ท่ีเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ  
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนการขับเคลื่อนและปฏริูปด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และระบบการศึกษา ฯลฯ 

ด าเนินการแล้ว กศ. 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาและการจัดท ารายงาน

ร้อยละ ๘๐ ของครผูู้ดูแล
เด็กตามกลุ่มเป้าหมายได้

เนื่องด้วย สถ. ไดม้ีหนังสือ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๒ แจ้งให้ 
อปท.ท่ีมี ศพด. ในสังกัดทุกแห่ง น ามาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตติามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบ

อยู่ระหว่างด าเนินการ กศ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) 

เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
และการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษาประเภทศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) 

เมื่อวันท่ี ๒ ม.ค. ๖๒ ใช้เป็นมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ศพด. แทนมาตรฐาน
การศึกษา (ข้ันพัฒนา) ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป จึงจะสามารถด าเนินการจัดการฝึกอบรม
โครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น ปัจจุบนัอยู่ในข้ันตอนเสนอ
ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7 โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิงานและค่าตอบแทน

คณะกรรมการกลางจดัการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 
และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย
จังหวัด 

จ านวนการประชุม วางแผนการประชุมทัง้หมด จ านวน 12 ครั้ง  
ขณะนี้ด าเนินการประชุมไปแล้ว จ านวน 1 ครั้ง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กสว. 
(กพส.) 

8 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างการจัดท าเกณฑ์การประกวดจังหวัดสะอาด 
ประจ าปี พ.ศ.  2562  

อยู่ระหว่างด าเนินการ กสว. 
(กพส.) 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับท้องถิ่น 
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ลูกเสือ เนตรนารี และ

ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือก
สังกัด อปท. เป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
วัฒนธรรมอันด ี

-ไม่มีการรายงาน- อยู่ระหว่างด าเนินการ กศ. 

10 โครงการจดัพิมพ์หนังสือรายงานการวิเคราะหผ์ล
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

น าผลการวิเคราะห์คณุภาพ
การศึกษามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหม้ากขึ้น 

ได้รับการอนุมัติใหเ้ปลีย่นแปลงไปด าเนินโครงการ
ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการสังเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาและรายงานการประเมนิตนเองของ
สถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
และกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กศ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 ในระดับต้นสังกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
2562 ท้ังนี้ จะด าเนินการจัดโครงการระหว่างวันท่ี 24 
มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2562  

11 โครงการจดัท าโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบตัร และ
เสื้อสามารถนักกีฬาดีเด่น 

นักกีฬาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 25 คน 

-ไม่มีการรายงาน- อยูร่ะหว่างด าเนินการ กศ. 

12 โครงการจดัพิมพ์แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรยีนและกระดาษค าตอบ พร้อมทั้งการตรวจ
กระดาษค าตอบ 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของนักเรยีนในสถาน
ศึกษสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชั้น 
ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 ด าเนินการสอบประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนและไดแ้จ้งผลการสอบเป็นที่
เรียบร้อย ท้ังนี้ อยู่ระหว่างในการด าเนินการทางพัสดุ 

อยูร่ะหว่างด าเนินการ กศ. 

13 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศประจ าปีการศึกษา 2561  

ครูน าผลการสอบไป
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
สามารถแข่งขันพัฒนาให้
เป็นเลิศทางวิชาการ 

-ไม่มีการรายงาน- อยูร่ะหว่างด าเนินการ กศ. 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเปน็เลิศ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์
ความรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ จ านวน 304 คน 

-ไม่มีการรายงาน- อยูร่ะหว่างด าเนินการ กศ. 

15 โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ใต ้

ร้อยละ ๘๐ ของครผูู้ดูแล
เด็กและผู้ดแูลเด็กในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
เข้ารับการฝึกอบรม 

อสถ. ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๒ 
โดยแบ่งด าเนินการอบรมเป็นจ านวน ๖ รุ่นๆ ละ ๓ วัน 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ เม.ย. – ๑๑ ก.ค. ๖๒ จ านวนทั้งสิ้น 
๑,๗๙๓ คน ทั้งนี้ ได้ด าเนินการอบรม รุ่นท่ี ๑ เสรจ็

อยู่ในระหว่างด าเนินการ กศ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เรียบร้อยแล้ว โดยมีจ านวนผู้เข้ารบัการอบรมจ านวน 
๒๔๗ คน เมื่อวันท่ี ๒๙ เม.ย. – ๑ พ.ค. ๖๒ 

16 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาน าผลการ
ประเมินมาเป็นข้อมลูใน
การก าหนดนโยบาย 
วางแผนพัฒนา ปรับปรุง
ระบบการจัดการเรยีนการ
สอนของนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

สถ. ร่วมกับ สพฐ. ด าเนินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานส าคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาษา (Literacy) 
ด้านค านวณ (Numeracy) และดา้นเหตผุล 
(Reasoning abilities)  
 
โดยด าเนนิการจัดสอบพร้อมกันทกุสังกัดในวันที่ 6 มนีาคม 
2562 และ สถ. ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อน 
ระหว่าง และหลังวันสอบ ระหว่างวันท่ี 5 – 7 มีนาคม 
2562 ณ จังหวัดสุราษฎ์ธานี และนครศรีธรรมราช  

ด าเนินการแล้ว กศ. 

17 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้านการอ่าน การเขียน และการคดิวิเคราะห ์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการฝึกอบรมฯ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อนระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และ 
ระดับมัธยมศึกษา  มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค
การจัดการเรยีนการสอน 

ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงไปด าเนินโครงการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครสูู ่
การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด ์

ด าเนินการแล้ว กศ. 

 
 
 



- 19 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  

         1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย มีมาตรฐานและมีศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลจนประชาชนในพื้นท่ีให้การยอมรับเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพ และการมีธรรมาภิบาล  

         2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นของ
ประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

         3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน การคลังให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปประเทศและรัฐธรรมมนูญ เพื่อสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้  
 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ค าปรกึษาและการประเมินผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
1 โครงการวันท้องถิ่นไทย จ านวนในการผลิตสื่อ

ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ 
จ านวน 10 ครั้ง ต่อป ี

กิจกรรมที่ 1 จดัเตรียมข้อมลูผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพรเ่กี่ยวกับความส าคญัของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจทานข้อมูล 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการด าเนนิงาน 

ด าเนินการแล้ว สล. 

2 โครงการเสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู้และตรวจ
ติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานตาม
กฎหมายและระเบยีบกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการจัดโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ กม. 

3 โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าหนังสือข้อมูลรายได้
ของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ สน.คท. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการตรวจสอบการ
คลัง การเงิน การบญัชี 
และการพสัดุ มจี านวนไม่
น้อยกว่า 600 แห่ง 

1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจสอบการคลัง 
การเงิน การบัญชี และการพสัดุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามแผนการตรวจสอบประจ าป ี
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. จัดท ารายงานการตรวจสอบ โดยมีการแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่หนว่ยรับตรวจ 
4. ติดตามผลการตรวจสอบตามขอ้เสนอแนะของหน่วย
รับตรวจ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ตบ. 

5 โครงการจัดท าหนังสือคู่มือการตรวจสอบด้านการ
คลัง และการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

หนังสือคู่มือฯ จ านวน 
9,000 เลม่ 

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติ โดยมผีลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเป็นผูก้ าหนดคู่มือหรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติ และ สถ. จะน าคูม่ือหรอืแนวปฏิบัติดังกล่าว
มาก าหนดเพิม่เตมิ เพื่อให้ อปท. ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อไป แต่จากการที่ ตบ. ได้
ประสานกับผูร้ับผดิชอบของกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะ
ออกคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ ประมาณ
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง ตบ. ไม่สามารถด า
นินการจัดท าคูม่ือได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

ยกเลิกด าเนินการ ตบ. 

6 โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล 
พนักงานส่วนต าบล 

จ านวนคณะกรรมการและ
อนุกรรมการที่ ได้รับการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางฯ เดือนละ  
1 ครั้ง  

อยู่ระหว่างด าเนินการ สน.บถ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 

ร้อยละของระดับความส าเร็จ
การเสนอขออนุมตัิโอน
จัดสรรงบด าเนินการให้แก่
คณะคณะอนุกรรมการ
อ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
แจ้งให้จังหวัดด าเนินการ
ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันท่ีได้รับเรื่อง 

ด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปน็ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 76 จังหวัด  
- งวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2) จ านวน 2,109,000 บาท 
- งวดที่ 2 (ไตรมาส 3-4) จ านวน 2,109,000 บาท 

ด าเนินการแล้ว กพส. 
(สกจ.) 

8 โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ติดตามและประเมินผล 
อปท. เป้าหมายไดส้ าเรจ็ 
356 แห่ง 

อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการบรูณาการของ กพส. อยู่ระหว่างด าเนินการ กพส.(สผถ.) 

9 โครงการตรวจนิเทศภารกิจท่ีไดร้ับการถ่ายโอนดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนตรวจรับ -ไม่มีการรรายงาน- อยู่ระหว่างด าเนินการ กสว. 
(กพส.) 

10 โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน นิเทศงาน 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ ได้รับการตรวจ
นิเทศฯ ตามเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ กพส. 

11 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (Local Performance Assessment 
: LPA) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งได้รับการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑฯ์ มีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ กพส. (สบด.) 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12 โครงการตรวจนิเทศการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายสามารถบรหิาร
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

อยู่ระหว่างด าเนินการเสนออนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ สกจ. 

13 2. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (แต่ละด้านได้คะแนนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 70 ประจ าปีงบประมาณ 2562) 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมอบรม โครงการอบรม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 15 – 17 
พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 20 – 22 
พฤษภาคม 2562 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กพส. 

14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ทบทวน บูรณา
การ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับ
การสัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัตริาชการ 

อยู่ระหว่างการบรูณาการกับโครงการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
(ศทอ.) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 
 

15 โครงการตรวจตดิตามและนิเทศการด าเนินงานของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับส านัก
งบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

จ านวนส านักงานส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจ
นิเทศฯ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 
(กง.งป.) 

16 โครงการตรวจตดิตามโครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
 

รายงานสรุปประมลผลการ
ตรวจตดิตาม 

อยู่ระหว่างการด าเนินการออกตรวจจังหวัดเป้าหมาย 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562  

อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 
(กง.ตป.) 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้วยการป้องกันการทุจริตในการปกครองท้องถิ่นที่มีมาตรฐานสากล 
17 โครงการติดตามผลการด าเนินงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

จ านวนครั้งท่ีผู้บรหิาร สถ. 
ออกตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงาน อปท. ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 100 ครั้ง
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

กิจกรรมที่ 1  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อสถ. 
ยกเว้น อสถ. ต้องขออนุมัติจาก ปมท. 
กิจกรรมที่ 2  ขอเบิกเงินส ารองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการจากกองคลงั 
กิจกรรมที่ 3 เมื่อเดินทางกลับ ด าเนินการท าเรื่องเบิก
ค่าใช้จ่าย/ส่งใช้เงินยืมในการเดินทางไปราชการจาก 
กองคลัง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ สล. 
(ฝ.ชอ.) 

18 โครงการรณรงค์สรา้งจิตส านึก “จังหวัดสะอาด” 
 

จ านวนในการผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ 20 
ครั้ง ต่อปี 

กิจกรรมที่ 1 จดัเตรียมข้อมลู ตรวจทานข้อมูลและผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดสะอาด 
กิจกรรมที่ 2 ประเมนิผลการด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ สล. (กง.ปส.) 

19 โครงการฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือ 
ช่อสะอาด 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ -ไม่มีการรายงาน- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

กศ. 

20 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ -ไม่มีการรายงาน- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

กศ. 

21 โครงการท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity 
and Transparency) 

บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
การปกครองท้องถิน่ 
ทั่วประเทศจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 3,000 คน
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
"ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" 
 (Local Integrity  
and Transparency) 
 
 

ใช้วิธีการคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญในการอบรม จึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการ
คัดเลือกตามกระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 2 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

สน.พถ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างมาตรฐาน รูปแบบ แนวทาง เพ่ือความคล่องตัว และการพึ่งตนเองในด้านรายได้ของท้องถิ่น และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเอง 

22 โครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) เพื่อรองรับการจดัเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

- อปท.จัดเก็บภาษีได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- สถ. มีระบบจดัเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลการ
จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

สน.คท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1.บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีสมรรถนะสูงจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังคม และภาคีทุกภาคส่วน  
2.บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสมรรถนะสูง สามารถจัดบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
3. วัฒนธรรมองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง บุคลากรมีความสุขและภาคภูมิใจต่อองค์กร  

 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงแนวทางการ

ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้แทนภาคีเครือข่ายในพื้นที่
จังหวัด เข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงนโยบายส าคญัของ
รัฐบาล จ านวน 24,310 
คน 

อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัตโิครงการจากอธิบด ี
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 
 

2 โครงการมอบประกาศนยีบัตรเกียรติคณุแก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ.ศ. 2562  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ประกาศเกยีรตคิุณ จ านวน 
264 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้ไดร้ับประกาศเกยีรตคิุณมี
ความพึงพอใจ มีขวัญและ

-ไม่มีการรายงาน- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

กจ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ก าลังใจ  
(ร้อยละ 100) 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2562 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 
ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณเกิดความคุ้มค่า
และสามารถเบิกจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรรองรับภารกิจการขับเคลื่อนประเทศ 
3 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการ

บรรจุใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนข้าราชการและ
พนักงานราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่เข้าฝึกอบรมตาม
โครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่และ
พนักงานราชการจ้างใหม่
ของ 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของข้าราชการและ
พนักงานราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครอง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) กองการ
เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินโครงการปฐมนเิทศข้าราชการและ
พนักงานราชการบรรจุใหม่ จ านวน 1 รุ่น โดยมีผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมจ านวนท้ังสิ้น 75 คน ซึ่งผ่านการฝึกอบรม 
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ท้ังนี้ ได้ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 362,763 บาท 

ด าเนินการแล้ว กจ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรม
ตามโครงการปฐมนเิทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่และ
พนักงานราชการจ้างใหม่
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

4 โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝกึอบรมหลักสูตร
ปัจฉิมนิเทศข้าราชการตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ข้าราชการกลุม่เป้าหมาย
ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 
97 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
การดูแลตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต
หลังเกษียณ (ร้อยละ 80) 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2562 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 
ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณเกิดความคุ้มค่า
และสามารถเบิกจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเดินการฝึกอบรมฯ ไปแล้ว จ านวน 14 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ กจ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนข้าราชการกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่เข้าฝึกอบรม
หลักสตูรตา่งๆ ของ
หน่วยงานภายนอก 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของข้าราชการกรม
สง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ได้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) กองการ
เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม
หลักสตูรตา่งๆ ของหน่วยงานภายนอก ทั้งสิ้น 243 คน 
ซึ่งผ่านการฝึกอบรมทุกคน คดิเปน็ร้อยละ 100 ท้ังนี้ มี
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,037,500 บาท 

ด าเนินการแล้ว กจ. 
 

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
งานการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

บุคลากรกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ
ของส านักงานส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวดัและ
บุคลากรของกองตรวจสอบ
ระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
เข้าร่วมโครงการฯ  

1. ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มงาน
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
2. ประสานงานในเรื่องการจัดอบรมสัมมนาในด้านต่าง ๆ 
3. ด าเนินการสัมมนาตามโครงการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ ตบ. 

7 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ตรวจสอบ
ภายในทุกคนไดเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ ความสามารถ 

1. ติดตามแผนการฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง/หน่วยงาน
อื่น ๆ  
2. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในที่มี
คุณสมบัติตามที่กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอ่ืน ๆ 
3. จัดส่งใบสมัครตามคุณสมบัติในแต่ละหลักสูตรการอบรม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กตภ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 7 คน) 

4. ขออนุญาตเข้ารับการอบรม และเข้ารับการอบรม 
5. น าความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนางาน รวมถึงการท า KM ให้บุคลากร ที่
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม 

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบญัชี และการพสัด ุ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชีของส านัก/กอง และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชีของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ   
 

ยกเลิกด าเนินการ กตภ. 

9 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการจดัท า
และการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจดัท าและบริหาร
งบประมาณของส านักงาน
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและส านักงาน/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
200 คน 

กยผ. ได้ด าเนินการโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าและบรหิารงบประมาณของ สถ. ในระหว่าง
วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มผีู้เข้าร่วมการ
ประชุมสมัมนาฯ จ านวน 336 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด สถ. 
ผู้สังเกตการณ์จากส านักงบประมาณ โดยมีวิทยากรจาก 
มท. นายแมนรตัน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี วิทยากรจาก
ส านักงบประมาณ ประกอบด้วย ม.ร.ว. รณจักร จักรพันธุ์  
ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ นายเอกสิทธ์ิ ยุทะชับวรกุล 
ผอ.กองกฎหมายและระเบยีบ นายกัมปนาท ดาวเรือง 
นวง.ชพ. และนางกัณวีย์ สืบสุข นวง.ชพ.  

ด าเนินการแล้ว กยผ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของส านักงานส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

บุคลากรส านักงานส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัตริาชการ รวม 
608 คน 

ยกเลิกการด าเนินโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

ยกเลิกด าเนินการ กยผ. 

11 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (ศทอ.) 

จ านวนบุคลากรส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอและเจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัตริาชการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ (ศทอ.) ไดร้ับ
การอบรมจ านวน 1,759 คน 

อยู่ระหว่างการบรูณาการกับโครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิราชการของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 

12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

จ านวนข้าราชการ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเข้า
รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  

ด าเนินการจัดโครงการฯ ในระหวา่งวันท่ี ๑๗ – ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด จ านวนจังหวัดละ 2 คน มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายภาษี
ที่ดินและ    สิ่งปลูกสร้าง และการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินเพื่อรองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

ด าเนินการแล้ว สน.คท. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการฝึกอบรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรบัส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

บุคลากรของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วม
ฝึกอบรม 
 

ด าเนินการฝึกอบรมในรูปแบบของการบรรยายและการ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
ที่โรงแรมริเวอรไ์ซต์ กทม. ระหว่างวันท่ี 28 – 30 
ตุลาคม 2561  

ด าเนินการแล้ว สน.คท. 

14 โครงการรับ-ส่งผลงานทางวิชาการพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น และนิเทศงานการบริหารบคุคลทาง
การศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2562 

จ านวนผลงานทางวิชาการ
ของครูและบุคลากทาง
การศึกษา 

ด าเนินการรับ-ส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการ/
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าส่งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ สน.บถ. 

15 โครงการคดัเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
  

จ านวนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ ตามจ านวนต าแหน่ง
ว่างที่ก าหนด 

1. อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ
อนุมัติให้เปิดสอบและได้ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ 
เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562 
2. คณะกรรมการคดัเลือกบุคคลทีจ่ะเข้ารับการ
ประเมินผลงานฯ จ านวน 3 สายงาน ได้แก่ นักส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  นิติกร และนักวิชาการเงินและ
บัญชี ได้มีประกาศลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 แจ้งการ
รับสมคัรฯ 
3. คณะกรรมการคดัเลือกบุคคลทีจ่ะเข้ารับการ
ประเมินผลงานฯ พิจารณาคณุสมบัติและประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจ าตัวสอบ
ก าหนดวันฯ ตามประกาศ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2562 ดังนี้ 
- สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน  793 
ราย 
- สายงานนิติกร จ านวน 86 ราย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กจ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- สายงานนักวิชาการเงินและบัญช ีจ านวน 134 ราย
และได้ก าหนดวันสอบประเมินความรู้ฯ ทั้ง 3 สายงาน
ในวันอาทิตย์ ท่ี 2 มิถุนายน 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจ าห้องสมุด
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
 

จ้างเหมาพนักงานประจ า
ห้องสมุดและมผีลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- ก าหนดขอบเขตภารกิจของพนักงานประจ าห้องสมุด 
- คัดเลือกจ้างเหมาพนักงานประจ าห้องสมุด 
- ท าสัญญาจ้าง 
- พนักงานประจ าห้องสมุดเริ่มปฏบิัติหน้าที่ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กพส. 

17 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ใน 
ระดับภาค 

จ้างเหมาเจา้หน้าท่ีจดัเกบ็
ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี 
ในระดับภาคและมีผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ด าเนนิการตามกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเริม่จ้างเจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บข้อมลูเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี
ในระดับภาค ตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

ด าเนินการแล้ว กพส. 
 

18 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูล
จ านวน 10 คน มผีลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัเก็บข้อมลู วิเคราะห์  
และประมวลผล ท้ังในระบบสารสนเทศ และตรวจสอบ
ข้อมูลโครงการ/ค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กพส. 

19 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
ส าหรับจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ฯ ส าหรับจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน 8 คน 

ด าเนินการเบิกจ่ายรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 
 

20 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการ

จ านวนบุคลากรที่จ้างเหมา
บริการ 

ด าเนินการเบิกจ่ายรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 
 



- 33 - 
 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์  

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรที่สมรรถนะสูง ใช้เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับบริการให้ค าปรึกษา แนะน า การประสานและสนับสนุนอย่างมีมาตรฐาน 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ รองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและยกระดับกรมสู่องค์กรดิจิทัล สร้างระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
1 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมลูเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
บ ารุงรักษาระบบรองรับ
การให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ไม่มีการรายงาน- ด าเนินการแล้ว กพส. 

2 โครงการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows) 

ฐานข้อมูลและโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice 
for Windows) ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อย
ละ 100 

-ไม่มีการรายงาน- ด าเนินการแล้ว กพส. 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดท า TOR และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสง่มมอบงาน งวดที่ 1  

อยู่ระหว่างด าเนินการ กสว. 
(กพส.) 

4 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหาร
จดัการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย

พัฒนาระบบการติดตามผล
การด าเนินงาน การวาง

ลมนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
เบิกจ่ายรายเดือน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(e-Plan) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น การ
น าเข้าข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
อุดหนุนท่ัวไป การตดิตาม
เร่งรัดการน าเข้ามูลตามผล
การเบิกจ่ายจริง 

5 ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (ศทอ.) 

จ านวนศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
จ านวน 878 แห่ง 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างครภุัณฑ์ และจัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (ศทอ.) 
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้ว กยผ. 

6 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น 

สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษา มีฐานข้อมลู
จ านวนเด็กเล็กและนักเรยีน
ที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้
ในการวิเคราะห์และบริหาร
จัดการดา้นการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคาและรายละเอียดของงาน 
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดของงานจ้าง 
กิจกรรมที่ 3 : ขออนุมัตริายละเอยีดของงานจ้าง 
กิจกรรมที่ 4 : แจ้งกองคลังด าเนินการสรรหาผู้รับจา้ง 
กิจกรรมที่ 5 : ผู้รับจ้างด าเนินการพัฒนาระบบและ
ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายตามรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง 
กิจกรรมที่ 6 : ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เปิดใช้งานระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และอบรมเจ้าหนา้ที่
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กศ. 

7 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1) ระยะเวลาในการแก้ไข
ปัญหาการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ www.dla.go.th 
หมายถึงระยะเวลาเฉลี่ยต่อ

กิจกรรมที่ 1 : บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมและแกไ้ขระบบสารสนเทศให้
ท างานได้อย่างปกติและต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศส. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ครั้ง ของการแก้ไขปัญหา
กรณีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
www.dla.go.th ไมไ่ด้ ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ การเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ www.dla.go.th 
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 20 
นาที                                
2) ระบบงานสารสนเทศ
และฐานข้อมลู สถ. ท างาน
ได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการหาผูร้บัจ้าง (e-bidding) 
 

8 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายภายในของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพร้อมระบบ Antivirus 

อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณร์ะบบ
เว็บไซต์ สถ. ระบบ Info 
ระบบ ELE  ระบบเบี้ยยัง
ชีพฯ ระบบ e-mail  ระบบ 
DMS ระบบ Web 
Conference ได้รบัการ
ดูแล บ ารุงรักษาใหส้ามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
จ านวน 12 เดือน 

กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดราคากลาง 
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างตามระเบยีบ
พัสดุฯ 
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพสัดุ (12 เดือน) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศส. 
 

9 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณร์ะบบ
โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ได้รับการดูแล 

กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดราคากลาง 
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างตามระเบยีบ
พัสดุฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศส. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บ ารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ จ านวน 12 เดือน 

กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพสัดุ (12 เดือน) 

10 โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) 

1) จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศท่ี
อยู่ในเป้าหมายที่จะ
ด าเนินงาน 7,851 แห่ง           
  
2) ความถูกต้องครบถ้วน 
ของข้อมูลกลาง อปท. ที่
ได้รับการปรับปรุงครบทั้ง 
8 ด้าน และมีหน่วยงาน
ภายนอกขอใช้ข้อมูล 

กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลและ ออกแบบ
ฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับการบรหิารงานท้องถิ่นที่
สามารถเข้าถึงการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  1.สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   
2.นวัตกรรมและการศึกษา  3.สาธารณภัย 4.โครงสร้าง
พื้นฐาน 5.บริหารจัดการน้ า 6.การจัดการภายในและ
ธรรมาภิบาล 7.ศาสนาและวัฒนธรรม และ 8.เศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
กิจกรรมที่ 2: สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการบูร
ณาการข้อมลูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และ
หน่วยงานท่ีมีความต้องการใช้งานข้อมูลท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 3 :ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง (INFO) 
ให้เป็นไปตามผลการศึกษาข้อมูลทั้ง 8 ด้าน 
กิจกรรมที่ 4 :ปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องใน
การเช่ือมโยงข้อมลูและใช้งานข้อมูลตามแนวทางการ
ออกแบบ พร้อมด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และ 
โปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ศส. 
 

11 โครงการการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสด (Streaming) 
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Web Conference) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

สามารถรับชมการประชุม
ทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Web 
Conference) ผา่นระบบ
ถ่ายทอดสด ไดไ้ม่น้อยกว่า 
1000 User 

กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดราคากลาง 
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
กิจกรรมที่ 4 : ติดตั้งอุปกรณ์และตรวจรับพสัด ุ
กิจกรรมที่ 5 : ตรวจสอบการท างานของระบบ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศส. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนยข์ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวนครั้ง ในการ
บ ารุงรักษาได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว ้

1. ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์และบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรม   
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. บริการให้ค าปรึกษาและแนะน า  การใช้งานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เกี่ยวกับการปฏบิัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรผ์่าน Call Center  

ด าเนินการแล้ว สน.คท. 

13 โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีคอมพวิเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แบบ
กระจายศูนย์ (Distributed Database & 
Application)  
 

สามารถกระจายเครื่องแม่
ข่ายของระบบให้รองรับการ
เข้าใช้งานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เนื่องจาก พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มีผลบังคับใช้แล้ว และกรมบัญชีกลางได้เชิญ
ผู้แทน สถ. หารือการปรับปรุงแบบบัญชีและการบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น หาก
ด าเนินการโครงการดังกลา่วอาจท าให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างไม่คุ้มคา่ และเกิดผลเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยกเลิกด าเนินการ สน.คท. 

14 โครงการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) เพื่อเช่ือมต่อกับ
ระบบงานอื่นๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เชื่อมต่อระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   (e-
LAAS) กับระบบ GFMIS 
ระบบ e-GP และระบบ 
LHR    

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ สน.คท. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

15 โครงการบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 
โครงการจดัตั้งศูนย์ข้อมลูบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ระยะที่ 1 
 
 

บ ารุงรักษาระบบข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาต ิ

อยู่ในข้ันตอนการตรวจรับระบบรายเดือน อยู่ระหว่างด าเนินการ สน.บถ. 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุกภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
16 โครงการตรวจนิเทศการปฏิบตัิงานของส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อ าเภอ/และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1)จัดท าแผนการตรวจ 
2)ก าหนดประเด็นการตรวจ 
3)ออกตรวจราชการในพ้ืนท่ี 
4)จัดท าสรุปรายงานการตรวจราชการ 

จ านวนหน่วยรับตรวจ 1) การตรวจราชการตาม 
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
2) การตรวจติดตามการปฏิบตัิราชการและปญัหา
อุปสรรคของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด/อ าเภอ/และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) การตรวจติดตามการปฏิบตัิราชการส าคัญของ สถ. 
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผูต้รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 
ปัญหา/อุปสรรค 
1) เห็นควรก าหนดประเด็นการจดัท าถังขยะเปียกเป็น
ตัวช้ีวัด (KPI) 
2) โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา หลายแห่งไม่ได้
เจาะรยูางรถยนต์ ซึ่งอาจท าให้น้ าขังเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์
ยุง รวมทั้งอุปกรณ์บางอยา่งเริ่มช ารดุ 
3) การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจล่าช้า 
เนื่องจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขาดวิศวกร
รับรองแบบ และการค านวณราคากลางงานก่อสร้างฯ 

ด าเนินการแล้ว กปต.สถ. 
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค สถานะการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน การเงิน 
และการบัญชีของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  

หน่วยรับตรวจได้รับการ
ตรวจสอบครบทุกหน่วย
ตามแผนการตรวจสาอบ
ประจ าปี (หน่วยรับตรวจ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จ านวน 22 
หน่วยรับตรวจ) 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิงาน (engagement plan) ตาม
แผนการตรวจสอบประจ าป ี
2. เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าป ี
3. จัดท ารายงานการตรวจสอบ โดยมีการแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่หนว่ยรับตรวจ 
4. เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นทราบ และสั่งการให้หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
5. ติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กตภ. 

18 โครงการจดัท าหนังสือรายงานประจ าปี 2561 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

จ านวนหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2561  

ด าเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือรายงานประจ าปี 
2561 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอัพโหลด
เอกสารใหด้าวน์โหลดในเว็บไซต์กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

ด าเนินการแล้ว กยผ. 

19 โครงการตรวจนิเทศ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด/
อ าเภอ ไดร้ับการตรวจ
นิเทศ ติดตามการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวน 30 แห่ง 

ด าเนินการจัดท าข้อมูล รายละเอียดในการจัดโครงการฯ 
และเสนอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กยผ. 
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ส่วนที่ 4 
บทวิเคราะห์ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 
 

 จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (กันยายน 2561 - มีนาคม 2562) พบปัญหา และอุปสรรคจาก
การด าเนินการในภาพรวม ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ของบุคลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการฯ เนื่องจากบุคลากร
บางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ อย่างถี่ถ้วน ท าให้การด าเนินงานแต่ละ
โครงการยังไม่มีความสอดคล้องกันของเป้าหมายในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ 
 2. ปัญหาด้านการบูรณาการการด าเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการ
ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไม่เกิดประสิทธิภาพ 
 3. การขับเคลื ่อนการด าเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการ
ด าเนินงานฯ ทีไ่ดก้ าหนดไว้  
 4. การด าเนินงานบางโครงการติดปัญหาด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผน อาทิ โครงการจัดพิมพ์คู่มือการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกคืนโครงการ เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติคาดว่าจะออกคู่มือหรือแนว
ปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ ประมาณปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าที่ด าเนินการโครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการจัดท าคู่มือได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ดังนี้ 
 1. เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในรอบ 6 เดือน พบว่า ด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จ 
จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.50 และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
72.50 และยกเลิกด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 พิจารณาว่า ด าเนินการแล้วเสร็จได้
ระดับต่ า ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับส านัก/กอง รองอธิบดีที่ก ากับดูแลในสายงาน และผู้บริหารสูงสุด 
จะต้องเร่งรัดการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายความส าเร็จต่อไป 
 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ (Time Line) การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และแนวทางการประเมินผลแผนงาน กิจกรรม 
และโครงการใหแ้ก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ    
 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับ
โครงการให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น และมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา



- 42 - 
 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน/โครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการด าเนินงานฯ ควร
น าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยในระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้
จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณกระบวนการวางแผน  
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คณะผู้จัดท า 

1. นางวิชญา สุขกระจ่าง   ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล  
2. นางสาวนิศรา ปานช้าง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
3. นายภูมิ ปฏิสันถาวร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
4. นายธนาคม ทิพย์สภาพกุล   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
5. นายสุริยา เปไธสง    พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
6. นายกฤษดา โพธิ์มีผล    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. นายชนะ พงศ์กูลเกียรติ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
8. นายณัฐพล ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


