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คํานํา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ .ศ .  2545 มาตรา 31 โดยจัดตั ้งขึ ้นเมื ่อว ันที ่ 3 ตุลาคม  2545 ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้
คําปรึกษาแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน 
การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะ 
  ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที ่ผ ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ได้มุ ่งมั ่นส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมถึง พยายามพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้ังนี้ ได้นําข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นประเด็นในการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี (พ.ศ. 2554-2557) ขึ้นมา ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ทบทวนปัจจัยภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
  2. กําหนดทิศทางของ สถ. ท่ีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และอํานาจหน้าที่ของ สถ. ตามกฎหมาย 
  3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สถ. และท้องถิ่นจังหวัดที่มีต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของ สถ. 
  จากการดําเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน จึงสามารถสรุปผลการทบทวนทิศทางของ สถ. ได้ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงวิสัยทัศน์ให้กระชับ และจดจําง่าย 
  2. ปรับปรุงและเพ่ิมเติมในบางพันธกิจ 
  3. คงเดิมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และปรับปรุงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฉบับนี้ เป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนสําคัญในการ
ผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งหมายให้มีการบริหารงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
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ส่วนที ่1 บทนํา 
 ความเป็นมา           1 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์       3 
 รายละเอียดเป้าประสงค ์ตัวชี้วัด กลยทุธ์       5 

ส่วนที ่2 รายละเอียดโครงการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1                9 
-  การยกระดบัขีดความสามารถของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
    ใหม้ีสมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2                20 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3                      26 
 -  การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขดีสมรรถนะของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( SWOT ) 

ผนวก ข                  39 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกับแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 

ผนวก ค                          47 
ข้อมูลพื้นฐานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  
บทนํา (ความเป็นมา) 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๑ กําหนดให้รัฐจะต้องให้

ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เท่ากับเป็นการยืนยันในหลักการกระจาย
อํานาจ ที่คํานึงถึงความสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  และ
เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนทั้งสิ้น ๗,๘5๑ แห่ง (แหล่งที่มา
ของข้อมูล : สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)  ที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายในด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  จึงได้มีการจัดตั้งกรมส่ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๕  เมื่อวันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๕) และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้แยกภารกิจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมขึ้น 
โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา แนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน  การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ ในการให้บริการสาธารณะแล้ว  

ในปัจ จุ บัน  ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕51 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้ 

(1) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวาง

ระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) ดําเนินการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(4) กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ
พัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  ๒

  
 

(7) กําหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

(8) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(10) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  จากภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินั้น 
จําเป็นต้องมีกลไกกระตุ้นให้ส่วนราชการตระหนักถึงการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้ลุล่วง ซึ่งพระราชกฤษีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้กําหนดให้ส่วน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ในลักษณะของแผนก้าวหน้าที่จะต้องทบทวนและจัดทําทุกปี เพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน  
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมอบหมายให้อนุคณะทํางานจัดทําข้อเสนอการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลาง ดําเนินการทบทวนทิศทางของกรมฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1. ทบทวนปัจจัยภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) และความคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
  2. กําหนดทิศทางของ สถ. ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และอํานาจหน้าที่ของ สถ. ตาม
กฎหมาย 
  3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สถ. และท้องถิ่นจังหวัดที่มีต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของ สถ. 
  จากผลการทบทวนดังกล่าวจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2554-2557) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ 2 2 ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑  พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสง

วิสัยทัศน์ : เปน็วิสัยทัศน์ : เปน็

๑. พฒนากรมสงเสรมการปกครองทองถนใหเปนองคกรทมสมรรถนะสูง
๒. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติ 
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือขา่ย

องค์กรหลักในการ
ส่งเสริมให้ อปท. 

เข้มแข็งอยา่งยั่งยืน

องค์กรหลักในการ
ส่งเสริมให้ อปท. 

เข้มแข็งอยา่งยั่งยืน

๓. ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทํางานอย่างมืออาชีพ
๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้พนัธกิจพนัธกิจ ประสทธภาพและสามารถพงตนเองได
๕. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุน
ผู้กํากับดูแล อปท.
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการ

่

๘ ๘ ข้อข้อ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการบรกิารสาธารณะของ อปท. ให้มคีุณภาพและมาตรฐาน
๘. ส่งเสริมสนับสนนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

ค่านยิม ค่านยิม 
ยึดมั่นในหลกัธรรมาภบิาล มุ่งเนน้บรกิารให้

คําปรกึษา พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง ๘. สงเสรมสนบสนุนการพฒนาการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตย อนม
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๑ ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๒๒ ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๓๓

การยกระดับขีดความสามารถของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสง

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะและระบบการบรหิารจัดการ
ของ อปท  ในการพัฒนาประเทศ

การสร้างและใช้ภาคีเครอืข่ายในการ
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปส่สมรรถนะสูง ของ อปท. ในการพฒนาประเทศ องคกรปกครองสวนทองถน ไปสู
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 3



 
 

๔ 
 

รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยทุธ์ 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๑ : การยกระดบัขดีความสามารถของ สถ.ให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยทุธ ์

1. สถ.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑.  นําหลักเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สถ.ทั่วทั้งองค์กร 

 2. สถ.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

๒. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถ. 

3. บุคลากร สถ. มีความพึงพอใจตอ่ระบบการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม 
 
 
 
 

๓.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สถ. 
๔.  ระดับความสาํเร็จของการวางแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากรและดําเนินการ
ตามแผน ฯ (HR Scorecard) 
๕.  ระดับความสาํเร็จของการจัดระบบงานและเส้นทางความกา้วหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร สถ. 
๖.  ระดับความสาํเร็จของการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรและการยกย่องชมเชย (Individual Scorecard) 

๒. จัดระบบการรบัฟังความคิดเห็นและการสาํรวจความพึงพอใจและความ
ผาสกุของบคุลากร  สถ. 
๓. วางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรและดําเนินการตาม แผน ฯ (HR 
Scorecard) 
๔. จัดระบบงานและเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีของบุคลากร สถ. 
๕. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการยกย่อง
ชมเชย (Individual Scorecard) 

 4. บุคลากร สถ. ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ  
 การฝึกอบรม (Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 เชิงยุทธศาสตร์ของ สถ. 

๗. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร สถ. ใหต้รงตามความตอ้งการการ
ฝึกอบรม (Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สถ. 
๘. ร้อยละของบุคลากร สถ.ที่ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ             
การฝึกอบรม (Training Needs) 

 ๖. จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ   
 และสมรรถนะที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร  
 สถ. 
 

 5.  สถ.สามารถให้ข้อมลูและคําปรกึษาแนะนาํแก่
ผู้รับบรกิารได้อย่างถูกต้องและทันกบัความต้องการ 
 6.  สถ.สามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากผู้รบับริการและผู้มสีว่นได้สว่นเสียของ สถ.
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบการให้ข้อมลูและ
คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รบับรกิาร 

๗.  พัฒนาระบบการให้ข้อมลูและใหค้ําปรึกษา แนะนาํแก่ผู้รบับรกิารอยา่ง
ครบวงจร   
๘.  พัฒนาระบบการรับและรวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็
จากผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้  ส่วนเสียของ สถ. มาดําเนินการ 

๑๐. ร้อยละของเรือ่งที่ผู้รับบริการขอข้อมูลและคําปรกึษาแนะนาํที่ได้รบัการ
ตอบสนองอย่างถกูต้องและทันกับความต้องการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
๑๑. ร้อยละของบคุลากรที่รับผดิชอบการใหบ้ริการใหค้ําปรึกษาแนะนําแก่ 
อปท. ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด 
๑๒. ระดับความสาํเร็จในการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนจนไดข้้อยุติ 

 
 



 
 

๕ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยทุธ ์

 7. บุคลากร สถ. มีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๓. ระดับความสาํเร็จของการดาํเนนิการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

๙. ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและพฒันาระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบของ สถ. 

 8.  สถ. เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู ้(Learning Organization) ๑๔. ระดับความสาํเร็จในการจดัการความรูใ้นการพัฒนาองค์กร ๑๐. พัฒนาระบบการจัดการความรู ้(KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร สถ. เพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิาน 

 9. บุคลากร สถ. มีการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑๕. ร้อยละของบคุลากร สถ. ผ่านการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด 

๑๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สถ. ให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานที่กําหนด    

 10.  สถ. มีระบบเทคโนโลยีสารสารเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏบิัติงานตามภารกจิของ สถ.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๑๖. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏบิัติงานตามภารกจิของ สถ. ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. นําระบบเทคโนโลยี ฯ มาใช้ในการสนับสนุนปฏบิัติงานตามภารกจิ
ของ สถ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖ 
 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๒ :  การเพิ่มประสทิธิภาพการใหบ้ริการสาธารณะและระบบการบรหิารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการพฒันาประเทศ  
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยทุธ ์

 1. อปท. มีการบริหารจัดการที่ด ีมีความเขม้แข็ง และ
เป็นหน่วยงานหลกัในการจัดบรกิารสาธารณะใหก้ับ
ประชาชน 
 
 

๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วดัเพื่อจดัลําดับ
ความเขม้แข็งของ อปท. 

๑.  พัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วัดเพื่อจัดลําดับความเขม้แข็งของ 
อปท. 

๒. ร้อยละของ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบรหิารงานตามหลกัเกณฑ์
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

๒. ส่งเสรมิการบรหิารจัดการของ อปท. ตามหลกัเกณฑ์การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

๓. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพของ อปท. ๓. พัฒนาระบบคณุภาพการบริหารจัดการของ อปท.ตามหลักเกณฑก์าร
บริหารกจิการบา้นเมืองที่ด ี

๔. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกบัแผนพฒันา
จังหวัด 

๔. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานแบบ
บูรณาการ 

 2.  อปท. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังใหส้ามารถพึง่พาตนเองได้ 

๕. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของการจดัเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
เปรียบเทียบกับปงีบประมาณที่ผา่นมา    

๕  ส่งเสริมประสทิธิภาพการจัดเกบ็รายได้ของ อปท. 
๖.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของ 
อปท. ๖. สัดส่วนที่เพิม่ขึน้ของรายได้ที่จัดเก็บเองของ อปท. ต่อรายรับทั้งหมด 

 3. บุคลากรของ อปท. มีศักยภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

๗. ร้อยละของบุคลากร อปท.ที่ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๗. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหส้ามารถสนองตอบตอ่ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ 

๘. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําประมวลจริยธรรม  ๘. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บคุลากรของ อปท. 
๙. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

 4. ประชาชนได้รบับริการสาธารณะที่มีคุณภาพจาก อปท. ๙. ระดับความสําเร็จของการศกึษาและจัดทํามาตรฐานกลางกาํกับการ
จัดบรกิารสาธารณะของ อปท. 

๑๐. ศึกษาและพฒันาระบบการจดัทํามาตรฐานกลางกํากบัการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. 

 ๑๐. ร้อยละของจาํนวนผูป้กครองมคีวามพงึพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท. 

๑๑.  พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

 ๑๑.  ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามแผนพฒันากฎหมาย   ๑๒. พัฒนาระบบกฎหมายให ้อปท.สามารถปฏบิัติงานได้อย่างคลอ่งตวั 
และตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 5.  อปท. มีความพึงพอใจตอ่การให้คําปรกึษาแนะนําที่
ถูกต้อง และทันตอ่ความต้องการ 

๑๒.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ อปท.ต่อการให้คําปรกึษาแนะนํา
ของ สถ. 

๑๓. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษาแนะนําแก ่อปท. 

 



 
 

๗ 
 

 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๓  :  การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไปสูเ่ปา้หมายของหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยทุธ ์

 1.  อปท. ได้รบัความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน 
 

๑. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการประเมินความเชื่อมัน่ของประชาชนอยู่ใน
ระดับด ี

๑. จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ อปท. 
 

 2.  สถ. มีภาคีเครือข่าย ฯ ให้เข้ารว่มเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา อปท. 
 
 

๒.  ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการจัดทําฐานขอ้มูลสมาชิกภาคี
เครือข่ายฯ 

๒. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคีเครือข่าย ฯ 
๓. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสาํรวจ  จัดทํา และ
พัฒนาฐานข้อมลูภาคีเครือข่าย ฯ ๔. สร้างภาคีเครือข่าย ฯ เพื่อเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา อปท. ตามหลักการปกครองตนเองและหลกัการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ 
๕. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของ สถ. และ อปท. เห็นความสาํคัญ
ของการมสี่วนรว่มของภาคีเครือขา่ย ฯ 

๓.  ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการสร้างภาคีเครือข่าย ฯ 

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของจาํนวนภาคีเครือข่ายฯ (จากจํานวนที่สํารวจข้อมลูใน
ปีที่ผ่านมา) 

 3. สถ.สามารถใช้ภาคีเครือข่ายฯใหเ้ข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนา อปท. 

๕. ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือขา่ยฯ เข้ามามีสว่น
ร่วมกบั สถ. ในการพัฒนา อปท. 

๖. สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่าย ฯ การพัฒนาเข้ามามีสว่นร่วมในการ
บริหาร งานและตรวจสอบการดาํเนนิงานของ อปท. 

 4. ภาคีเครือข่ายฯ ได้รับข้อมูลและมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สถ. และ อปท. 

๖. ร้อยละของสมาชิกภาคีเครือขา่ย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจดัการของ สถ. และ อปท. รวมถึงสิทธิหนา้ที่ของประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํหนด 

๗. สํารวจความตอ้งการของสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ ที่มีต่อการบรหิาร
จัดการของ สถ. และ อปท. 
๘. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์เชิงรกุถึงผลงานของ สถ. และ อปท.ที่โดดเดน่
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
๙.  สร้างเครือข่ายการทํางานของ สถ. และจัดกจิกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบัเครือข่ายการทํางานของ สถ. รวมทั้งผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้สว่นเสียของ สถ. 

 5. ภาคีเครือข่ายฯ มีความพึงพอใจในการได้รบัข้อมลู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สถ.และ อปท. รวมถึงสทิธิ
หน้าที่ของภาคีเครอืข่าย ฯ 

๗. ร้อยละของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ สถ. ของสมาชิกภาคีเครอืข่าย ฯใน
การได้ รับขอ้มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ของ อปท.และและสิทธหิน้าที่ของ
ภาคีเครือข่ายฯ 

 6. ภาคีเครือข่ายฯในสว่นของส่วนราชการ ที่ถ่ายโอน
ภารกจิ ฯ มีความพึงพอใจในการประสานการถ่ายโอน
ภารกจิให้ อปท.  

๘. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการทีถ่่ายโอนภารกจิ ฯ มี
ความพงึพอใจในการประสานการถา่ยโอนภารกิจให้ อปท. 

 
 
 



 
 

๘ 
 

 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยทุธ ์

  7. สถ. มีระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธภิาพ  ๙. ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกทั้งระบบ  ๑๐. พัฒนาความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 ๑๑. กําหนดแนวทางและวิธีการเสริมสรา้งภาพลกัษณ์   
 ที่ดีของ สถ. ให้สงัคมได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท 
 หน้าที่ ภารกจิของ สถ. เพือ่ร่วมเปน็เครือข่ายการ 
 สนับสนุนการปฏบิัติงานของ สถ.  
 ๑๒. กําหนดวิธกีาร/มาตรการในการจดัการผลกระทบ 
 ทางลบที่เกิดขึ้นกบั สถ. 

 8. บุคลากร สถ.มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบรหิารราชการ
แบบมสี่วนรว่ม 
 9. บุคลากร สถ.มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการของ อปท. และการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ
ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา อปท.  

๑๐. ร้อยละของบคุลากร สถ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แบบมสี่วนรว่มตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด 
๑๑. ร้อยละของบคุลากร สถ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบรหิาร
จัดการของ อปท. และการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด 

๑๓. เสริมสรา้งความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารราชการแบบมีส่วน
ร่วมให้แก่บุคลากรของ สถ.  
๑๔. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สถ. ในการสร้างและใช้ภาคี
เครือข่าย ฯ เพื่อนาํมาใช้ในการพัฒนา การปฏิบตัิงานของ สถ. ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาํหนด 

 



สวนท่ี ๒ รายละเอียดโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓



ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

1. การยกระดับ
ขีดความสามารถ
ของ สถ. ให้มี
สมรรถนะสูง

1. สถ.เป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง

๑. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาองค์กร
ตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 1 โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของ สถ.

         -    1.50    1.50    1.50     4.50 ก.พ.ร.สถ.

2. ค่าคะแนนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สถ.

4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 2 โครงการติดตามประเมิน ผล
การพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สถ.

   0.50    0.50    0.50    0.50     2.00 ก.พ.ร.สถ.

3 โครงการติดตามการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังและ
การวางระบบควบคุมภายใน

   0.90    1.00    0.80    0.80     3.50 กตภ.

4 ตรวจติดตามการบริหารงาน
ของผู้ตรวจราชการ สถ.

   3.03    3.50    3.50    3.50   13.53 สน.ผต.

5 โครงการทบทวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   1.50          -          -    2.00     3.50 สน.พส.

6 การตรวจติดตามการ
บริหารงานโดยผู้บริหาร สถ.

   1.20    1.20    1.20    1.20     4.80 สล.สถ.

๑.  นําหลักเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของ สถ.ทั่วทั้ง
องค์กร

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

2. สถ.มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

3. บุคลากร สถ. 
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
เป็นธรรม

๓.  ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สถ.

 -  - 70 75 75 ๒. จัดระบบการ
รับฟังความคิดเห็น
และการสํารวจ
ความพึงพอใจและ
ความผาสุกของ
บุคลากร  สถ.

          - 

๔.  ระดับความสําเร็จ
ของการวางแผนกลยุทธ์
ด้านบุคลากรและ
ดําเนินการตามแผน ฯ 
(HR Scorecard)

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๓. วางแผนกลยุทธ์
ด้านบุคลากรและ
ดําเนินการตาม 
แผน ฯ (HR 
Scorecard)

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR
 Scorecard)  สถ.

   0.30    0.80    1.30    1.00     3.40 กจ.

๕.  ระดับความสําเร็จ
ของการจัดระบบงานและ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากร 
สถ.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๔. จัดระบบงาน
และเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของ
บุคลากร สถ.

1 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดกลุ่มงาน (Job 
Family) และสมรรถนะ
ประจํา ตําแหน่งฯ

   3.00    3.00    3.20         -     9.20 กจ.

๖.  ระดับความสําเร็จ
ของการวางระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และการยกย่องชมเชย 
(Individual Scorecard)

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๕. จัดระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรและการ
ยกย่องชมเชย 
(Individual 
Scorecard)

1 โครงการพัฒนาและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับ
โอน

   0.50    0.80    1.00    1.00     3.30 กจ.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

๗. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาบุคลากร 
สถ. ให้ตรงตามความ
ต้องการการฝึกอบรม 
(Training Needs) ที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ของ สถ.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 1 โครงการพัฒนาข้าราชการ 
ตามหลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกล้า หลักสูตร
นายอําเภอ  หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง

   5.00    5.00    5.00    5.00   20.00 กจ.

๘. ร้อยละของบุคลากร 
สถ.ที่ได้รับการพัฒนา
ตรงตามความต้องการ
การฝึกอบรม (Training 
Needs)

50 55 60 65 65 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด

   0.80    0.80    0.97     2.57 กจ.

3 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
กรปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

   0.50    0.50    0.50    0.50     2.00 กตภ.

4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพท้องถิ่น อําเภอ
 เกี่ยวกับการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและมี 
มาตรฐาน ตามระเบียบ คตง.

   0.90    0.90    0.90     2.70 ตบ

4. บุคลากร สถ. 
ได้รับการพัฒนา
ตรงตามความ
ต้องการการ
ฝึกอบรม 
(Training Needs)
 ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของ สถ.

๖. จัดระบบการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สถ.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

5. สถ.สามารถให้
ข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนํา
แก่ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องและ
ทันกับความ
ต้องการ

๙. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการพัฒนา
ระบบการให้ข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนําแก่
ผู้รับบริการ

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ๗.  พัฒนาระบบ
การให้ข้อมูลและ
ให้คําปรึกษา 
แนะนําแก่
ผู้รับบริการอย่าง
ครบวงจร

1 โครงการจัดทําคู่มือการ
ควบคุมภายใน อปท. ตาม
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544

   0.03  -  -     0.03 ตบ

6. สถ.สามารถ
ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ สถ.อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๐. ร้อยละของเรื่องที่
ผู้รับบริการขอข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนําที่ได้รับ
การตอบสนองอย่าง
ถูกต้องและทันกับความ
ต้องการตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด

65 65 70 70 70 2 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การตรวจสอบภายใน อปท.

   1.35        -          -       1.35 ตบ

๑๑. ร้อยละของบุคลากร
ที่รับผิดชอบการ
ให้บริการให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ อปท. ผ่าน
การประเมินตาม
มาตรฐานที่กําหนด

80 80 80 80 80 3 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การคลัง อปท.

   1.30          -          -     1.30 ตบ.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

๑๒. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 4 โครงการจัดพิมพ์และจัดทํา
ซีดีรอม "กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ งานของ อปท.

   1.50          -    1.50         -     3.00 สน.กร

5 โครงการจัดพิมพ์คู่มือ
ระเบียบกฏหมายการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   2.00    2.00    2.00    2.00     8.00 สน.บค.

6 โครงการพิมพ์หนังสือ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.

0.50   0.60   0.60   0.80       2.50 สน.ปศ.

7 โครงการพิมพ์เครื่องมือ
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.

0.60   -         -         -            0.60 สน.ปศ.

8 โครงการจัดทําหนังสือข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด อปท.

1.00   1.00   -             2.00 สน.ปศ.

9 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ
คู่มือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของ อปท.

0.60   0.36   0.50   0.50       1.96 สน.ปศ.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

๘.  พัฒนาระบบ
การรับและ
รวบรวมข้อ
ร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้  ส่วนเสีย
ของ สถ. มา
ดําเนินการ

1 โครงการนิเทศงานการ
บริหารงานบุคคลของ
สํานักงานส่งเสริมการ
ท้องถิ่นจังหวัด/อําเภอ

   0.80    0.80    1.00     2.60 กจ.

7. บุคลากร สถ. 
มีจริยธรรมและ
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

๑๓. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ๙. ส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรมและ
พัฒนาระบบการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
 สถ.

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

   0.20    0.20          -     0.40 กจ.

2 โครงการจัดทําคู่มือ
ดําเนินการและแนวทางการ
ลงโทษทางวินัย

   0.05    0.05    0.05     0.15 กจ.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

8. สถ. เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning
 Organization)

๑๔. ระดับความสําเร็จ
ในการจัดการความรู้ใน
การพัฒนาองค์กร

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๑๐. พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ 
(KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร สถ. 
เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

1 โครงการเผยแพร่ข้อมูลการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

   0.20    0.20    0.20     0.60 ก.พ.ร.สถ.

2 โครงการจัดพิมพ์เอกสารคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

   0.19    0.20    0.20    0.20     0.79 ก.พ.ร.สถ.

2 โครงการจัดซื้อหนังสือ
กฎหมายท้องถิ่น

   0.05    0.05    0.05    0.05     0.20 สน.กร.

3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดที่รับผิดชอบการถ่าย
โอนภารกิจฯ

   0.48    0.48    0.48    0.48     1.92 สน.พร.

3 โครงการจัดซื้อหนังสือ
สําหรับให้บริการในห้องสมุด
 สถ.

   0.25    0.20    0.30    0.30     1.05 สน.พส.

4 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําปี

   1.10    1.20    1.20    1.30     4.80 สน.พส.

4 การจัดประชุม สถ.    0.28    0.28    0.28     0.84 สล.สถ.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

9. บุคลากร สถ. 
มีการพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

๑๕. ร้อยละของบุคลากร
 สถ. ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

80 80 80 80 80 ๑๑. พัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ของ สถ. ให้มี
ความรู้
ความสามารถและ
ทักษะตาม
มาตรฐานที่กําหนด

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการที่มีศักยภาพสูง

   4.00    4.00    4.50    4.50   17.00 กจ

2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด สถ.

   4.00    5.00    5.00    6.00   20.00 กจ

3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักกฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

   0.23    0.25    0.25    0.25     0.98 สน.กร.

4 โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ข้าราชการ สถ.

   0.58    0.58          -     1.17 สน.พส.

5 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณวิเคราะห์ระดับ
ความสําเร็จและประเมินผล

   2.00    2.00    2.00     6.00 สน.พส.

6  โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ สถ. 
ในการส่งเสริมการ
ดําเนินการด้านสาะรณสุข
และสวัสดิการของ อปท.

   1.64        -          -         -       1.64 สน.สส.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

   1.42  -    1.50         -     2.92 สพบ.

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล

   1.42  -    1.50         -     2.92 สพบ.

9 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น

   1.42  -    1.50         -     2.92 สพบ.

10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
กฎหมายระเบียบและเรื่อง
ร้องทุกข์

   1.42  -    1.50         -     2.92 สพบ.

11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ

   1.42  -    1.50         -     2.92 สพบ.

12 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันภัยในสถานที่ราชการ

   0.07    0.07    0.07    0.80     1.02 สล.สถ.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

10. สถ.มี
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ 
สถ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๖. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สถ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๑๒. นําระบบ
เทคโนโลยี ฯ มาใช้
ในการสนับสนุน
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สถ. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1 โครงการบํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายภายใน สถ. พร้อม
ระบบ AntiVirus

   9.20          -          -         -     9.20 ศส.

2 โครงการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล สถ.

   5.40    5.00    5.00    4.00   19.40 ศส.

3 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณ์
บัญชี คอมพิวเตอร์เดิมของ
โครงการระบบ บัญชี 
คอมพิวเตอร์ของ อปท.

   6.60          -          -     6.60 ศส.

4 โครงการบูรณาการ
สารสนเทศเพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลองค์กร สถ.

   5.00          -          -         -     5.00 ศส.

5 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายท้องถิ่น ส่วนกลาง

   8.50    4.50    4.50         -   17.50 ศส.

6 โครงการบํารุงรักษาระบบ
ข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   3.00    3.00    3.00    3.00   12.00 สน.คท.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

7 โครงการดูแลและบํารุงรักษา
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์
ของ อปท.

   9.00          -          -         -     9.00 สน.คท.

8 โครงการจัดทําระบบ  
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ  อปท. 
(E-Plan)

 24.50  41.33          -         -   65.83 สน.พส.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพระดับ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 1 โครงการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบด้านการคลัง 

    1.00    1.00    1.00    1.00     4.00 ตบ.

2 โครงการตรวจนิเทศการ
จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของ อปท.

    0.85    0.85    0.85    0.85     3.40 สน.พร.

3  โครงการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ

  22.00  22.00  22.00  22.00   88.00 สน.มท

๒. ร้อยละของ อปท.ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การบริหารงานตาม
หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

75 75 75 75 75 ๒. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการของ 
อปท. ตาม
หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

1 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของ อปท.

    2.00    2.56    3.00        -       7.56 สน.มท.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 1 โครงการคัดเลือก อปท. ที่มี
การบริหารจัดการที่ดี

    6.00    6.00    6.00          -   18.00 สน.มท.

2 โครงการนําร่องยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ของ อปท.

    2.00    2.00    2.00        -       6.00 สน.มท.

๔. ร้อยละของ อปท. ที่
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด

 - 75 75 75 75 1 โครงการประเมินผลการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

       -      1.00        -      1.00     2.00 สน.พส.

2 โครงการพัฒนากระบวน
ทัศน์การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

       -      0.70    1.00    1.50     3.20 สน.พส.

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
สาธารณะและ
ระบบการ
บริหารจัดการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
พัฒนาประเทศ

๓. พัฒนาระบบ
คุณภาพการบริหาร
จัดการของ อปท.
ตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๓. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพของ 
อปท.

๔. พัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานแบบ
บูรณาการ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

๑.  พัฒนาระบบการ
ประเมินและตัวชี้วัด
เพื่อจัดลําดับความ
เข้มแข็งของ อปท.

๑. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบการ
ประเมินและตัวชี้วัดเพื่อ
จัดลําดับความเข้มแข็ง
ของ อปท.

1. อปท. มีการ
บริหารจัดการที่ดี มี
ความเข้มแข็ง และ
เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดบริการ
สาธารณะให้กับ
ประชาชน
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพระดับ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การจัดเก็บรายได้ใน
ส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

0 1 1.5 2 2 5. ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ 
อปท.

1 โครงการจัดพิมพ์คู่มือ
โปรแกรมแผนที่ภาษี  
ทะเบียนทรัพย์สินและการ
จัดเก็บรายได้ (Ltaxmap)

       -      1.00        -      1.00     2.00 สน.คท.

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ของ อปท.

    1.26    1.30    1.30    1.30     5.16 สน.คท.

3 โครงการตรวจนิเทศการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การ
จัดเก็บรายได้ของ อปท.

    0.80    1.00    1.00    1.00     3.80 สน.คท.

๖. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ที่จัดเก็บเองของ 
อปท. ต่อรายรับทั้งหมด

9 9 9 9 9 ๖.  ส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน การคลังและ
งบประมาณของ 
อปท.

1 โครงการตรวจสอบด้าน
การเงินการคลังและการ
ควบคุมภายใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

    1.20    1.20    1.00    1.00     4.40 ตบ

70 70 75 75 75 1 โครงการสัมมนามาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ประจําปี

    3.70    4.00    4.00    4.00   11.70 สน.บค.

2 โครงการศึกษาวิเคราะห์
กําหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    2.00    3.50        -          -       5.50 สน.บค.

3 โครงการฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่ผู้
ควบคุมการใช้งานในระบบ
สารสนเทศการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นระดับจังหวัด

    0.26    0.80    0.80    0.50     2.36 สน.พร

๗. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้สามารถ
สนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ

๗. ร้อยละของบุคลากร 
อปท.ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงาน

๓. บุคลากรของ 
อปท. มีศักยภาพ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

๒.  อปท. มีขีด
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน
 การคลังให้
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพระดับ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

4 โครงการส่งเสริม อปท. ใน
การดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
(การปลูกหญ้าแฝก)

    1.00    5.00        -          -       6.00 สน.พส.

๘. ร้อยละของ อปท. ที่
จัดทําประมวลจริยธรรม

 - 45 50 55 55 ๘. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรของ อปท.

1 โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ

    7.64        -      4.00        -     11.64 สน.บค.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 1 โครงการตรวจติดตาม
ประเมนิผลการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อปท.

    0.37    0.37    0.40    0.40     1.53 สน.พร

2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการกําหนดแนว
ทางการบริหารงานของ
คณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่ 
อปท. ระดับจังหวัด

    0.38          -          -    0.50     0.88 สน.พร.

3 โครงการจัดทํามาตรฐาน
กลางกํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

    5.00        -          -          -       5.00 สน.มท.

4 โครงการตรวจติดตามการใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
มาตรฐานการบริหาร/การ
บริการสาธารณะของ อปท.

    2.00        -          -          -       2.00 สน.มท.

๙. ระดับความสําเร็จ
ของการศึกษาและ
จัดทํามาตรฐานกลาง
กํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

4. ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพจาก อปท.

9. ศึกษาและพัฒนา
ระบบการจัดทํา
มาตรฐานกลางกํากับ
การจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพระดับ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

70 70 75 75 75 1 โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ

       -          -      5.00     5.00 สน.ปศ.

2 โครงการจัดงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น

    6.00    6.00    6.00    6.00   24.00 สน.ปศ.

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระยะ 3 ปี

    3.00        -          -          -       3.00 สน.ปศ.

4 โครงการประกวด อปท.ที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ประจําปี

    1.50    2.00    2.00    2.00     7.50 สน.ปศ.

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา

    1.50    4.00    4.00    4.00   13.50 สน.ปศ.

6 โครงการพัฒนาระบบ
โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

    1.60    3.00    1.50    1.50     7.60 สน.ปศ.

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ลูกเสือท้องถิ่นไทย

    1.50    1.00    1.00    1.00     4.50 สน.ปศ.

8 โครงการอบรมสัมมนา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    0.90    1.00    1.00    1.00     3.90 สน.ปศ.

   - การอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเลือระดับผู้นําขั้นความรู้
ชั้นสูง

    0.60        -          -          -   

๑๐. ร้อยละของจํานวน
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อการส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัด อปท.

๑0.  พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด อปท. 
ให้ได้ตามมาตรฐานที่
กําหนด
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพระดับ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

  - การพัฒนาศักยภาพ
ลูกเสือท้องถิ่นไทยไปสู่ระดับ
สากล

       -      1.95        -          -   

๑๑.  ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนากฎหมาย

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๑1. พัฒนาระบบ
กฎหมายให้ อปท.สา
มารถปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องตัว และ
ตอบสนองได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

1 โครงการศึกษาวิเคราะห์และ
เสนอแนะการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบให้สอดคล้องกับ
กรอบแผนพัฒนากฎหมาย

    1.80    1.80        -          -       3.60 สน.กร

2  โครงการอบรมความรู้
กฎหมาย  ระเบียบที่ปรับปรุง
 และยกร่างใหม่สําหรับ
บุคลากร ของ อปท.

    3.68        -          -      3.00     6.68 สน.กร.

5. อปท. มีความพึง
พอใจต่อการให้
คําปรึกษาแนะนําที่
ถูกต้อง และทันต่อ
ความต้องการ

๑๒.  ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 
อปท.ต่อการให้
คําปรึกษาแนะนําของ 
สถ.

80 80 80 80 80 12. พัฒนาระบบ
การให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ อปท.

1 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
เกี่ยวกับการเสนอขอประราช
ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด

  2.000          -          -          -     2.00 สน.บค.

2 โครงการติดความรู้ให้ อปท. 
ที่ได้รับจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ

    0.30        -          -          -       0.30 สน.พร.

3 โครงการตรวจนิเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

    0.44          -          -    0.50     0.94 สน.พร.
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ประเด็น เป้าประสงค์ โครงการ เจ้าภาพระดับ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม 54 55 56 57 54-57 (สํานัก/กอง)

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)เป้าหมาย กลยุทธ์

4 โครงการตรวจนิเทศภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขของ อปท.

    0.30    0.30    0.30    0.30     1.20 สน.สส.
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ประเดน็ เปา้ประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม      54      55      56      57  54-57 (สํานัก/กอง)

3. การสร้างและ
ใช้ภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนา
ระบบการ

1. อปท. ได้รับ
ความเชื่อมั่น
ศรัทธาจาก
ประชาชน

๑. ร้อยละของ อปท. ที่
ได้รับการประเมินความ
เชื่อมั่นของประชาชนอยู่
ในระดับดี

 - 70 70 75 75 ๑. จัดทําดัชนีความ
เชื่อมั่นของ
ประชาชน ต่อ อปท.

1 โครงการสํารวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนตอ่ อปท.

        -   1.50         -   1.50     3.00 สน.สส.

2. สถ. มีภาคี
เครือข่าย ฯ ให้
เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา
 อปท.

๒.  ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
จัดทําฐานข้อมูลสมาชิก
ภาคีเครือข่ายฯ

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๒. จัดตั้งและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลภาคี
เครือข่าย ฯ

1  จัดตั้ง "ศูนย์ประสานองค์กร
เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น

  0.50   0.50   0.50   0.50     2.00 สน.สส.

๓.  ระดับความสําเร็จ
ํ ิ

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๓. สร้างความ
่ ื ั

1 โครงการจัดทําฐานข้อมูลภาคี
ื ่

  0.20   0.50         -   0.50     1.20 สน.สส

เปา้หมาย วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)กลยุทธ์

ของการดําเนินการ
สร้างภาคีเครือข่าย ฯ

ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาใน
การสํารวจ  จัดทํา 
และพัฒนา
ฐานข้อมูลภาคี
เครือข่าย ฯ

เครือข่ายฯ

 - 1 1.5 2 2 1 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาระบบประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ อปท. 
รูปแบบพิเศษ

  2.00         -         -         -     2.00 สน.พร.

2 ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและแนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

  2.00         -   2.00         -     4.00 สน.พร.

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนภาคีเครือข่ายฯ 
(จากจํานวนที่สํารวจ
ข้อมูลในปีที่ผ่านมา)

๔. สร้างภาคี
เครือข่าย ฯ เพื่อ
เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา อปท. ตาม
หลักการปกครอง
ตนเองและหลักการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
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ประเดน็ เปา้ประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม      54      55      56      57  54-57 (สํานัก/กอง)

เปา้หมาย วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)กลยุทธ์

1 โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุมชน
ของ อปท.

  1.50   1.50   1.50     4.50 สน.พร.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
 อปท.ในการจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสฯ 
โดยชุมชน

  0.50   0.50       -         -       1.00 สน.สส.

3 โครงการปรับกระบวนทัศน์
ผู้บริหาร อปท. ด้านการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายฯ

  2.00         -         -         -     2.00 สน.สส.

 ใ ้  ั ํ ็ ั  ั  ั  ั  ั   โ ้ ื ่         

๕. เสริมสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากร
ของ สถ. และ อปท.
 เห็นความสําคัญ
ของการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ฯ

 ้ ไ ใ ้ ี3. สถ.สามารถใช้
ภาคีเครือข่ายฯให้
เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา
 อปท.

๕. ระดับความสําเร็จ
ของการเปิดโอกาสให้
ภาคีเครือข่ายฯ เข้ามามี
ส่วนร่วมกับ สถ. ในการ
พัฒนา อปท.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 1  โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/ อปท. ในการแจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริต ฯ

  0.15   0.20     0.35 กจ.

2 โครงการอบรมเพิ่มเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดและติดตามข้อมูล

  1.39   1.80         -         -     3.19 ศส.

3 โครงการประชุมสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
กลาง ฯ และระดับจังหวัด

  2.00   2.00   2.00   2.00     8.00 สน.บค.

4 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

  3.70   4.00   4.00   4.00   15.70 สน.บค.

๖. สร้างกลไกให้ภาคี
เครือข่าย ฯ การ
พัฒนาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหาร 
งานและตรวจสอบ
การดําเนินงานของ 
อปท.
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ประเดน็ เปา้ประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม      54      55      56      57  54-57 (สํานัก/กอง)

เปา้หมาย วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)กลยุทธ์

5 โครงการอบรมผู้นําเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กแล็ก

  0.20         -         -         -     0.20 สน.ปศ.

6 โครงการประสานการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนวัตกรรม

  1.00         -         -         -     1.00 สน.ปศ.

7 โครงการสัมมนาการ
ดําเนินการตามระเบียบ มท.
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

  1.50         -   1.50         -     3.00 สน.พร.

ป ิ ป ิ ั ิ                           8 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการบริหารการถ่ายโอน
ฯ ระดับจังหวัด

  1.20   1.20         -         -     2.40 สน.พร.

9  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบการถ่ายโอนฯ

  1.50   1.50         -         -     3.00 สน.พร.

10  โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
 อปท.ในการบริหารจัดการ
ขยะโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

  5.00   5.00   3.00       -     13.00 สน.พส.

11 โครงการพัฒนารูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการ
สังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชน
สําหรับผู้สูงอายุ

      -     5.00   5.00   5.00   15.00 สน.สส.
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ประเดน็ เปา้ประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม      54      55      56      57  54-57 (สํานัก/กอง)

เปา้หมาย วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)กลยุทธ์

12 โครงการตรวจนิเทศงาน
โครงการ ความร่วมมือทาง
วิชาการ 8 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้
บุคลากรท้องถิ่น)

      -     0.05   0.05   0.05     0.15 สพบ.

4. ภาคีเครือข่ายฯ
 ได้รับข้อมูลและมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของ

๖. ร้อยละของสมาชิก
ภาคีเครือข่าย ฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของ สถ. และ 

 - 65 65 70 70 ๗. สํารวจความ
ต้องการของสมาชิก
ภาคีเครือข่ายฯ ที่มี
ต่อการบริหาร
จัดการของ สถ. และบรหารจดการของ

 สถ. และ อปท.
จดการของ สถ. และ 
อปท. รวมถึงสิทธิหน้าที่
ของประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

จดการของ สถ. และ
 อปท.

5. ภาคีเครือข่ายฯ
 มีความพึงพอใจ
ในการได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของ
 สถ.และ อปท. 
รวมถึงสิทธิหน้าที่
ของภาคีเครือข่าย
 ฯ

๗. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อ 
สถ. ของสมาชิกภาคี
เครือข่าย ฯในการได้ 
รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ ของ 
อปท.และและสิทธิ
หน้าที่ของภาคี
เครือข่ายฯ

70 70 70 70 70 ๘. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกถงึผลงานของ 
สถ. และ อปท.ที่โดด
เด่นให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม

1  โครงการจัดพิมพ์จุลสาร 
"เรื่องเล่าท้องถื่นไทย"

  0.55   0.55   0.55   0.60     2.25 สน.พส.
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ประเดน็ เปา้ประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม      54      55      56      57  54-57 (สํานัก/กอง)

เปา้หมาย วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)กลยุทธ์

70 70 70 70 70 1 โครงการเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับ อปท.

  0.50         -     0.50 สน.พส.

2 โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวม
แนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  0.50         -         -         -     0.50 สน.พส.

3 โครงการจัดงานแสดงผลงาน
สุดยอดท้องถิ่นไทย

  5.00         -   5.00         -   10.00 สน.พส.

โครงการจัดงานชมนมลกเสือ                                       สน ปศ๙   สร้างเครือข่าย

6. ภาคีเครือข่ายฯ
ในส่วนของส่วน
ราชการ ที่ถ่าย
โอนภารกิจ ฯ มี
ความพึงพอใจใน
การประสานการ
ถ่ายโอนภารกิจให้
 อปท.

๘. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของส่วน
ราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจ ฯ มีความพึง
พอใจในการประสาน
การถ่ายโอนภารกิจให้ 
อปท.

1 โครงการจดงานชุมนุมลูกเสอ
และเนตรนารีสังกัด อปท.

      -         -         -             - สน.ปศ.

4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย   5.00         -   5.00         -   10.00 สน.พส.

2 โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจของการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายฯ

  1.00         -         -         -     1.00 สน.สส.

3 โครงการสํารวจ อปท.ที่มี
นวัตกรรมในการพัฒนาระบบ
การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนฯ

  1.00         -         -         -     1.00 สน.สส.

๙.  สรางเครอขาย
การทํางานของ สถ.
 และจัดกิจกรรม
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เครือข่ายการ
ทํางานของ สถ. 
รวมทั้งผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ สถ.
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ประเดน็ เปา้ประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม      54      55      56      57  54-57 (สํานัก/กอง)

เปา้หมาย วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)กลยุทธ์

7. สถ. มีระบบ
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ

๙. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้ง
ระบบ

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๑๐. พัฒนาความ
ร่วมมือกับ
สื่อมวลชนเพื่อ
ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1  โครงการประชาสัมพันธ์การ
ส่งเสริมให้ อปท.มีความ
เข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย

  4.00   4.00   4.00   5.00   17.00 สล.สถ.

 ๑๑. กําหนด
แนวทางและวิธีการ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ 
สถ  ให้สังคมได้รับ

1 โครงการรณรงค์ เพื่อกระตุ้น
ในภาคประชาชน / อปท.แจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

  0.26   0.30   0.30   0.30     1.16 กจ.

สถ. ใหสงคมไดรบ
ทราบและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ 
ภารกิจของ สถ. 
เพื่อร่วมเป็น
เครือข่ายการ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ สถ.

8. บุคลากร สถ.มี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

๑๐. ร้อยละของ
บุคลากร สถ. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

80 80 80 80 80 ๑๓. เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแบบมีส่วน
ร่วมให้แก่บุคลากร
ของ สถ. 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรสถ.เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  0.20         -   0.50         -     0.70 สน.สส.
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ประเดน็ เปา้ประสงค์ โครงการ เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด 54 55 56 57 54-57 ผลผลิต/กิจกรรม      54      55      56      57  54-57 (สํานัก/กอง)

เปา้หมาย วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)กลยุทธ์

9. บุคลากร สถ.มี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการ
ของ อปท. และ
การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย
 ฯในการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา
 อปท.

๑๑. ร้อยละของ
บุคลากร สถ. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการบริหาร
จัดการของ อปท. และ
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

80 80 80 80 80 ๑๔. พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากร สถ. ใน
การสร้างและใช้ภาคี
เครือข่าย ฯ เพื่อ
นํามาใช้ในการ
พัฒนา การ
ปฏิบัติงานของ สถ. 
ให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด

1  โครงการอบรมวิทยากรเพื่อ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

  1.50   1.50         -         -     3.00 สน.พร.
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ผนวก ก ผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ผนวก ข ความเช่ือมโยงระหวาง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กับแผนการ

บริหารราชการแผนดิน

ผนวก ค  ขอมูลพ้ืนฐานของ          
กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
และ ขีดสมรรถนะของ               

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน



๓๓ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง-จุดออ่น) 7’s Model 

 
ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. กลยทุธ์ (Strategies) 1. สถ. มีภารกิจชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุน อปท. โดยการ
พัฒนาและใหค้ําปรึกษาแนะนํา อปท. ในดา้นการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
การบริหารจัดการ เพื่อให้ อปท. มีความเขม้แข็ง และศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ 
2. สถ. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม และตัวชี้วัด ที่
ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของกรม 

1. โครงการ/แผนงานที่ควรดําเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ไม่ได้รับงบประมาณ การ
ปรับเปลี่ยนโครงการ/แผนงานขึ้นอยู่กับผู้บริหาร 

2. โครงสร้าง (Structure) 3. สถ. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
 

2. โครงสร้างองค์กรในภาพรวมไม่สามารถช่วยให้บรรลุ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

3.ระบบการปฏบิตัิงาน
(System) 

4. มีการลําดับการบังคับบัญชาในการทํางานอย่างเป็นระบบ 
5. มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานของ สถ. อย่างใกล้ชิด 
6. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการทํางานของ สถ.  การ
ควบคุมภายในเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของกรมฯ และการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของกรมฯ 
 

3. ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เป็น
ระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างสํานัก/กองและ สถจ. 
4. มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ทําให้เปลือง
ทรัพยากรทั้งด้านเวลา และทรัพย์สินอย่างมาก 
5. บางสํานัก/กองมีภารกิจซ้ําซ้อนกัน และเกี่ยงงานไปมา 
6. ทรัพยากรมจีํากัด และไม่มรีะบบการจัดสรรทรัพยากรที่
ชัดเจน 
7. การประสานงานระหว่างสํานัก/กอง ล่าช้าอย่างมาก ต้องใช้
การรู้จักเป็นการส่วนตัวในการประสานงานเพื่อความรวดเร็ว 
 



๓๔ 
 

ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
4. บุคลากร(Staff) 7. สถ. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค 
 

8. ปริมาณงานของ สถ. มีจาํนวนมาก เมื่อเทียบกับกําลังคนของ 
สถ. ทําให้การดูแลและส่งเสริม อปท. ไมส่ามารถทําได้อย่าง
ทั่วถึง   
9. ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนอัตรากําลัง เช่น การจัดสรร
กําลังคนให้ตรงกับประเภทงาน ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของ
บุคลากร เป็นผลใหคุ้ณภาพงานน้อยลง 
10. แผนการพัฒนาบุคลากรของ สถ. ไม่ครอบคลุมทุกด้าน และ
ไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย 
11. สถ. ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้ มี
การโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นจํานวนมาก เนื่องจากไม่มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงานที่ชัดเจน 
12. บุคลากรในสํานัก/กองเดียวกันไม่สามารถทํางานทดแทนกัน
ได้ ทําให้งานสะดุด เมื่อบุคลากรคนใดคนหนึ่งโอนย้าย หรือลา
งาน 
13. ข้าราชการบางส่วนมอบหมายภารกิจของตนให้พนักงาน
ราชการและลกูจ้างทําแทน 
14. ข้าราชการขาดแรงจูงใจและกําลังใจในปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ไม่มีสิ่งตอบแทนที่เหมาะสม และยังไม่สามารถนําระบบคุณธรรม
มาใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
 

5. ทกัษะความรู้ความสามารถ
(Skill) 

8. สถ. มีบุคลากรที่มีความรูค้วามเข้าใจในการบริหารงานของ 
อปท.  

15. ไม่มีระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการ  
16. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน 



๓๕ 
 

ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
6. รปูแบบการบรหิารจดัการ
(Style) 

9. มีผู้บริหารที่เอาใจใส่เร่งรดัติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิด และมบีุคลากรร่วมรบัผิดชอบงานตามภารกิจหน้าที่จน
ได้รับผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการค่อนข้างดี 
10. ผู้บริหารมีการมอบอํานาจชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สถ. ครอบคลุมในทุกอํานาจหน้าที่
และทุกพื้นที ่

 

7. ค่านิยมร่วม(Shared 
values) 

 11. มีการกําหนดค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน 17. ขาดการถา่ยทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทีจ่ําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน 
18. ขาดความต่อเนื่องและชัดเจนในการถ่ายทอดค่านิยมของ
องค์กรลงสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ปัจจัยภายนอก (โอกาส-ภัยคุกคาม) PEST Analysis 
 

ด้าน โอกาส ภัยคกุคาม 
1. ด้านการเมือง 

(Political) 
1. นโยบายและทิศทางของการกระจายอํานาจ ให้ความสาํคัญ
กับ อปท. ทําให้ สถ. ถูกคาดหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมให ้อปท. มีความเข้มแข็ง 
2. นโยบายการปฏิรูประบบราชการ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ทําให้ สถ. มีบทบาทมากขึ้น ในด้านการพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ระเบียบกฎหมาย
ของ อปท. เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
3. กฎหมายกาํหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อ
รายได้ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  

1. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน อปท. ตามนโยบายกระจายอํานาจ 
2. ในช่วงปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลบ่อยครั้งทําให้
ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายระยะยาว 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) 

4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําให้ อปท. จัดเกบ็รายได้ได้น้อยลง 
ส่งผลให ้สถ. มีบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการคลังของ อปท.  
5. สภาหอการค้าไทยให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ช่วยเพิ่มภาคีเครือข่ายให้กับ สถ. ในการร่วมป้องกัน
การทุจริตของ อปท. ได้  
6. การเปิดเขตการค้าเสรีรวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าทําให้ 
อปท. ต้องปรับตัวต่อการส่งเสริมกระบวนการผลิตในท้องถิ่น 
เป็นโอกาสให้ สถ. สามารถเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากในท้องถิ่นได้  
 

3. สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ทําใหข้า้ราชการ สถ. รับ
งานเสริม ซึ่งสง่ผลให้ไมส่ามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มกําลัง
ความสามารถ 
4. กระบวนการแก้ไขกฎหมายที่จะทําให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้น
เป็นไปอย่างล่าช้าและยากลําบาก 



๓๗ 
 

ด้าน โอกาส ภัยคกุคาม 
3. ด้านสังคม (Social) 7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติซึ่งต้องกระจายไปยังทุกท้องถิ่น เป็น
โอกาสให้ สถ. สามารถนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาทุกๆ 
สาขาพื้นที่ 
8. ภาคประชาสังคมตื่นตัวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของ อปท. มากขึ้น เป็นโอกาสในการส่งเสรมิกระบวนการมีส่วน
ร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายร่วมทํางานกับ สถ.  
9. มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ร.บ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่นให้คล่องตัวยิ่งขึ้น 
10. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การศึกษาที่สูงขึ้น ทําใหม้ีวิสยัทัศน์ในการทาํงานยิ่งขึ้น เนื่องจาก 
สถ. มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมือง 
และข้าราชการเข้าศึกษาอบรมทั้งในระดับอุดมศึกษา และ
บัณฑิตศึกษา 
11. ความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับบริการสาธารณะที่ดี
จาก อปท. ทําให้ สถ. ต้องปรับบทบาทในการส่งเสริม อปท. 
จัดบริการสาธารณะอย่างมีมาตรฐาน 
12. บทบาทของสื่อสารมวลชนในปัจจุบันมีผลต่อการดําเนินงาน
ของ สถ. และ อปท. ค่อนข้างสูง 
 

5. อปท. บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักความเป็นอิสระภายใต้
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทยฯ อย่างแท้จริง จึงเกิดข้อ
เรียกร้องที่เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะตอบสนองได้ 
6. ประชาชนยังขาดความตระหนักในหน้าที่พลเมือง โดยเฉพาะ
เรื่องการเลือกตั้งระดับต่างๆ จึงทําให้ได้ผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วน
ที่ยังไม่สามารถทํางานตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 
7. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สถ. มีจํานวนมาก 
และมีการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
8. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลให้ความเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชนที่มีต่อ อปท. และ สถ. ลดลง 
 



๓๘ 
 

ด้าน โอกาส ภัยคกุคาม 
4. ด้านเทคโนโลยี 

(Technology) 
13. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ สถ. มีช่องทางในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น 
14. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให ้สถ. มีโอกาส
ในการแสวงหาภาคีได้ง่ายขึ้น 

9. ความรวดเร็วในการแพรก่ระจายของข้อมูลข่าวสารทีส่่งผล
กระทบในเชิงลบโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้ สถ. และ อปท. ต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง และไม่กล้าเสี่ยงทีจ่ะดําเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์
อย่างทนัท่วงที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข

ความเช่ือมโยงระหวางแผน        
ปฏิบัติราชการ 4 ป กับแผน          
การบริหารราชการแผนดิน



๓๙ 
} 

 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557)  
และแผนการบรหิารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554) 

 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนาเป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ในนโยบายที่ 8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง  
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาลท่ี 8.3 สื่อ
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

สําหรับประเดน็นโยบายรัฐบาลท่ี 8.1 เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง 
  1. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน  

รวมทั้งยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
   2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและ
เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐใหส้ามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมืออาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3. ระบบราชการมีความโปร่งใส ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง 
และสอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 3 เรื่อง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
1. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ   ธรร
มาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อม
ทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้เป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึง
การป้องกันและปราบปราม      การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยม
ของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้อง
ชอบธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 
 

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ    
- สนับสนุนและส่งเสรมิการประสานการดําเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
} 

 
 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
2. จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบ
บริการสาธารณะ พร้อมทั้งการพัฒนาข้าราชการ
โดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญ
ของภาคราชการในอนาคต 
 

- พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีด
ความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ
การปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ 
- วางมาตรการ /ระบบในการประ เมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนาผลงาน 
- พัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตร์และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

3. ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิ
ประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ 
ตามการแข่งขันของการจ้างงานในแต่ละสายอาชีพที่
เหมาะสม และตามความจําเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดี
ไว้ในราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ดีขึ้น เพ่ือให้
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
- สร้างคนเก่งคนดีผู้มีความรู้ความสามารถในส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
} 

 
 

  สําหรับประเดน็นโยบายรัฐบาลท่ี 8.3 เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง 
  1. การพัฒนาระบบบริการจดัการงานข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนให้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 
   2. ประชาชนได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างทั่วถึง 
และสอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 1 เร่ือง และมีกลยุทธ/์วิธีการดําเนินการ ดังนี ้

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้และเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารสาธารณะจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม และ
รวดเร็ว รวมทั้งให้กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพร้อมกับขยายโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล รูปแบบกลไก         การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศและผลการ
พัฒนาประเทศต่อสาธารณะ 
- จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
กระทรวง(กรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
} 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
  เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง  
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในทางการคลัง มีความเป็นอิสระพึ่งพาตนเองได้
มากข้ึน มีการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบติดตามประเมินผล
การกระจายอํานาจและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
  2. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรบัของประชาชน 
   3. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและ
เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐใหส้ามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมืออาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  4. ระบบราชการมีความโปร่งใส ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง 
  สอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 5 เร่ือง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
1. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตัวเองได้มาก
ขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอํานาจให้ท้องถิ่น
จัดเก็บรายได้จากภาษีอากร และค่าธรรมเนียมได้มาก
ขึ้น เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยคํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสมตามศักยภาพ
ของท้องถิ่น 
 

- พัฒนาเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นและปรับปรุงโครงสร้าง
รายได้เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระให้ท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบกฎหมายท้องถิ่น 
 

2. สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อ  ความ
ต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมี
ความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการ
ทํางาน ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของท้องถิ่น 
 
 
 

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร
และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริหาร
และข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ 
การบริหารจัดการบุคคล ระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณการเงิน การคลัง รวมทั้งนําการจัดการ
ความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ทันสมัย  
 



๔๓ 
} 

 
 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
 มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

3. ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้
ชัด เจน  ไม่ซ้ํ าซ้อน  เ พ่ือสามารถดํา เนินภารกิจที่
สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการดําเนินการ
ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผล
อย่างต่อเน่ือง 

- สร้างกลไกเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันระหว่างภาค
ราชการ (ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น ) 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการ  
ถ่ายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากร
จากส่วนกลางลงสู่ระดับปฏิบัติการ 
- เร่ ง รัดการถ่ ายโอนภารกิจของราชการและ
ส่วนกลางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับแผนการกระจาย
อํานาจและแผนปฏิบัติการ 
- ส่งเสริมการวางแผนยุทธศาสตร์การกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
นํ า ไปสู่ การแปลงแผนสู่ ภาคปฏิ บัติ ฯ  อย่ า งมี
ประสิทธิผล 
- เสริมสร้างระบบการติดตามประเมินผลการ
กระจายอํานาจ 

4. บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่น โดยสนับสนุน      การ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ ผ่านกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและ
ระดับภาค ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน 

- สนับสนุนให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ความมั่นคงในพื้นที่อย่างบูรณาการบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี 
- สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและการ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัด 
 

5. สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้
สอดรับกับระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที่ โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความ
พร้อมจัดตั้งเป็นมหานคร 

-สนับสนุนการดําเนินการเพ่ือให้มีการบริหารท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 
 

 
 
 
 



๔๔ 
} 

 
 

 
 
 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
6. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมท้ัง
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องชอบธรรมและ
ส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ  
- สนับสนุนและส่งเสรมิการประสานการดําเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

7. จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการ
สาธารณะ พร้อมทั้งการพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะ
ข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญของภาค
ราชการในอนาคต 
 

- พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีด
ความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติ ราชการและการส่ งมอบบริการ
สาธารณะ 
- วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาผลงาน 
- พัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตร์และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ เพ่ือให้รองรับกับสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 

8. ปรับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิ
ประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกต่างกันตามพ้ืนที่ ตาม
การแข่งขันของการจ้างงานในแต่ละสายอาชีพที่
เหมาะสม และตามความจําเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดี
ไว้ในราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น เพื่อให้
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

- ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ นการพัฒนาคุณภาพชี วิ ต
ข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
- สร้างคนเก่งคนดีผู้มีความรู้ความสามารถในส่วน
ราชการ 

 

 



๔๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสูเ่ป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี มีความเชื่อมโยงกับ นโยบาย
รัฐบาลท่ี 8.1 ประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาลที่ 8.3 สื่อและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  
  สําหรับประเดน็นโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
  เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมขีดีความสามารถในทางการคลัง มีความเป็นอิสระ
พึ่งพาตนเองได้มากข้ึนมีการให้บริการสาธารณะทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่
ยอมรับของประชาชน เพิ่มขดีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบตดิตาม
ประเมินผลการกระจายอํานาจและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
  สอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 2 เรื่อง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
1. สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อ  ความ
ต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
และการทํางาน ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของท้องถิ่น 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

2. ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการ
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นให้ชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน เพื่อสามารถดําเนิน
ภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการ
ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการติดตามประเมินผล
และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

- สร้างกลไกเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันระหว่างภาค
ราชการ  (ราชการส่วนกลาง  ภูมิภาค  ท้องถิ่น ) 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมท้ังการ    ถ่าย
โอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจาก
ส่วนกลางลงสู่ระดบัปฏิบัติการ 

 

   
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
} 

 
 

 สําหรับประเดน็นโยบายรัฐบาลที่ 8.3  สื่อและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร   
  เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง 
  1. การพัฒนาระบบบริหารจดัการงานข้อมูลข่าวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนให้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 
  2. ประชาชนได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
  สอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 1 เรื่อง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้และเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารสาธารณะจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม และ
รวดเร็ว รวมทั้งให้กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพร้อมกับขยายโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศและผลการ
พัฒนาประเทศต่อสาธารณะ 

 



ภาคผนวก ค

ขอมูลพ้ืนฐานของกรมสงเสริม  
การปกครองทองถ่ิน



  ๔๗

ข้อมูลพื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

� โครงสร้างสว่นราชการและแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดังนี้ 
ก.ราชการบริหารส่วนกลาง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองคลัง 
4. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศท้องถิ่น 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
6. สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
7. สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 
8. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
9. สํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
10. กองตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น 
11. สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสว่นร่วม 
12. สํานักมาตรฐานการบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง 
14. สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
15. สํานักงานผู้ตรวจราชการ (เดิมสํานักประสานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
17. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
18. ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข. ราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
• สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ๔๘

 
 
 
 

� โครงสร้างอัตรากําลังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ จํานวนทั้งสิ้น 3,359 คน 
- ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง จํานวน 520 คน 
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  ๔๙

- ปฏิบัติหน้าที่ท่ีจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน 2,839 คน 
 

 
 

 จํานวนบุคลากร (ข้าราชการ) จําแนกเป็นตําแหน่ง 
 1. ผู้บริหาร   2  คน 
 2. อํานวยการ     81  คน 
 3. อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)      1  คน 
 4. อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)            1  คน 
 5. นักจัดการงานท่ัวไป                                38  คน 
 6. นักทรัพยากรบุคคล                                94  คน 
 7. นิติกร                                              244  คน          
 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   106 คน 
 9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์                            8 คน 
    10. นักวชิาการพัสด ุ                                    2  คน    
 11. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             1,600  คน 
 12. นักวิชาการคลัง                                      33  คน 
 13. นักวิชาการเงินและบญัช ี                       228  คน   
 14. นักวิชาการตรวจสอบภายใน   4  คน 
 15. นักประชาสัมพันธ์                                  6  คน 
 16. นักวิชาการศึกษา                                    16  คน 
 17. เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       481  คน 
 18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                  332  คน 
  19. นายช่างศลิป์                                      3  คน 
 20. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     2 คน    
 21. เจ้าพนักงานธุรการ                                77  คน 
   
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2553 

 

โครงสรางอัตรากําลัง

ภูมิภาค
2,839 คน
84.52%

สวนกลาง
520 คน
15.48%



  ๕๐

� งบประมาณ 
ปี 2553 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับงบประมาณ 

126,878.34 ล้านบาท แยกเป็น 
- งบบริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,515.30 ล้านบาท 
  คิดเป็น 1.19 % 
- เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 125,363.04 ล้านบาท 
  คิดเป็น 98.81 % 

ข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
         ประเภท 
ปีงบประมาณ 

งบบริหาร สถ. เงินอุดหนุนให ้อปท. รวม 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
2551 1,468.67 1.11 131,074.94 98.89 132,543.61 
2552 1,541.84 1.13 134,548.42 98.87 136.126.26 
2553 1,515.30 1.19 125,363.04 98.81 126,878.34 

 
 

 

� ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
� จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัด        75        แห่ง 
   - เทศบาล                             2,008  แห่ง 
   - องค์การบริหารส่วนตําบล            5,767         แห่ง 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ                  2  แห่ง 
     • เมืองพัทยา 
     • กรุงเทพมหานคร 
                                        รวม    7,852            แห่ง 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2553 
 
 
 
 

 

 

 
 




