แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ )

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

คํานํา
กรมส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัด ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญัติ ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 โดยจัด ตั ้ง ขึ ้น เมื ่อ วัน ที ่ 3 ตุล าคม 2545 ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้
คําปรึกษาแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน
การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะ
ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที ่ผ ่า นมา กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ ่น ได้มุ ่ง มั ่น ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมถึง พยายามพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้นําข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นประเด็นในการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี (พ.ศ. 2554-2557) ขึ้นมา ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนปัจจัยภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้เสีย
2. กํ า หนดทิ ศ ทางของ สถ. ที่ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
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. ปรับปรุงและเพิ่มเติมในบางพันธกิจ
3. คงเดิมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และปรับปรุงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฉบับนี้ เป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนสําคัญในการ
ผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งหมายให้มีการบริหารงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
บทนํา (ความเป็นมา)
รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๑ กํา หนดให้รัฐ จะต้อ งให้
ความเป็น อิส ระแก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ตามหลัก แห่ง การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ข อง
ประชาชนในท้อ งถิ่น และส่ง เสริม ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็น หน่ว ยงานหลัก ในการจัด ทํา บริก าร
สาธารณะ และมีส่ว นร่ว มในการตัด สิน ใจแก้ไ ขปัญ หาในพื้น ที่ เท่า กับ เป็น การยืน ยัน ในหลัก การกระจาย
อํา นาจ ที่คํา นึง ถึง ความสภาพปัญ หาและความต้อ งการของประชาชนที่แ ตกต่า งกัน ในแต่ล ะพื้น ที่ และ
เพื่อ เป็น การสร้า งความเข้ม แข็งให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จํา นวนทั้ง สิ้น ๗,๘5๑ แห่ง (แหล่ง ที่ม า
ของข้อมูล : สํา นักพัฒนาระบบรูป แบบและโครงสร้าง ณ วัน ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ที่มีความแตกต่า ง
และหลากหลายในด้า นศัก ยภาพขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จึงได้มีการจัดตั้งกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๕) และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้แยกภารกิจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมขึ้น
โดยต้ องปฏิ บัติห น้ าที่ ตามภารกิจ ให้ สอดคล้ องกับโครงสร้างและอํานาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายในการส่ ง เสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา แนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ ในการให้บริการสาธารณะแล้ว
ในปั จ จุ บั น ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ 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) กํ า หนดแนวทางและจั ด ทํ า มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ
พัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒
(7) กําหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(8) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
จากภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินั้น
จําเป็นต้องมีกลไกกระตุ้นให้ส่วนราชการตระหนักถึงการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้ลุล่วง ซึ่งพระราชกฤษีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ แ ละวิ ธี การบริห ารกิ จการบ้า นเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 กํ า หนดให้ส่ว นราชการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้กําหนดให้ส่วน
ราชการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการสี่ ปี ในลั ก ษณะของแผนก้ า วหน้ า ที่ จ ะต้ อ งทบทวนและจั ด ทํ า ทุ ก ปี เพื่ อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมอบหมายให้อนุคณะทํางานจัดทําข้อเสนอการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลาง ดําเนินการทบทวนทิศทางของกรมฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนปัจจัยภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) และความคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
2. กํ า หนดทิ ศ ทางของ สถ. ที่ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ยุ ท ธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย และอํานาจหน้า ที่ของ สถ. ตาม
กฎหมาย
3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สถ. และท้องถิ่นจังหวัดที่มีต่อวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของ สถ.
จากผลการทบทวนดังกล่าวจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2554-2557) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ 2 ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : เป็น
องค์กรหลักในการ
ส่งเสริมให้ อปท.
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้
คําปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การยกระดับขีดความสามารถของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสงง
สมรรถนะสู

๑๑. พฒนากรมสงเสรมการปกครองทองถนใหเปนองคกรทมสมรรถนะสู
พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสงง
๒. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่าย
๓. ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทํางานอย่างมืออาชีพ
๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
พันธกิจ ประสทธภาพและสามารถพงตนเองได
ประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
๘ ข้อ ๕. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุน
ผู้กํากับดูแล อปท.
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน
๘. สงเสรมสนบสนุ
ส่งเสริมสนับสนนการพั
นการพฒนาการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตย
ฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนม
อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ของ อปท.
อปท ในการพฒนาประเทศ
ในการพัฒนาประเทศ

การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสู
องคกรปกครองสวนทองถน
ไปส่
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

3

รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การยกระดับขีดความสามารถของ สถ.ให้มสี มรรถนะสูง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

1. สถ.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร ๑. นําหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการ
จัดการภาครัฐ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สถ.ทั่วทั้งองค์กร
2. สถ.มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพตาม ๒. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒. จัดระบบการรับฟังความคิดเห็นและการสํารวจความพึงพอใจและความ
3. บุคลากร สถ. มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร
ผาสุกของบุคลากร สถ.
สถ.
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม
๔. ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบุคลากรและดําเนินการ ๓. วางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรและดําเนินการตาม แผน ฯ (HR
ตามแผน ฯ (HR Scorecard)
Scorecard)
๕. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบงานและเส้นทางความก้าวหน้าในสาย ๔. จัดระบบงานและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร สถ.
อาชีพของบุคลากร สถ.
๕. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการยกย่อง
๖. ระดับความสําเร็จของการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ ชมเชย (Individual Scorecard)
บุคลากรและการยกย่องชมเชย (Individual Scorecard)
4. บุคลากร สถ. ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ ๗. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร สถ. ให้ตรงตามความต้องการการ ๖. จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
การฝึกอบรม (Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ฝึกอบรม (Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สถ. และสมรรถนะที่จาํ เป็นต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สถ.
เชิงยุทธศาสตร์ของ สถ.
๘. ร้อยละของบุคลากร สถ.ที่ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ
การฝึกอบรม (Training Needs)
5. สถ.สามารถให้ข้อมูลและคําปรึกษาแนะนําแก่
ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและทันกับความต้องการ
6. สถ.สามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากผู้รบั บริการและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียของ สถ.
อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รบั บริการ
๑๐. ร้อยละของเรือ่ งที่ผู้รับบริการขอข้อมูลและคําปรึกษาแนะนําที่ได้รบั การ
ตอบสนองอย่างถูกต้องและทันกับความต้องการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๑๑. ร้อยละของบุคลากรทีร่ ับผิดชอบการให้บริการให้คําปรึกษาแนะนําแก่
อปท. ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด
๑๒. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ

๗. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลและให้คําปรึกษา แนะนําแก่ผู้รบั บริการอย่าง
ครบวงจร
๘. พัฒนาระบบการรับและรวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
จากผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียของ สถ. มาดําเนินการ

๔

เป้าประสงค์
7. บุคลากร สถ. มีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วดั
๑๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

8. สถ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ๑๔. ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูใ้ นการพัฒนาองค์กร
9. บุคลากร สถ. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
10. สถ. มีระบบเทคโนโลยีสารสารเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สถ.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๕. ร้อยละของบุคลากร สถ. ผ่านการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๑๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สถ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๙. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สถ.
๑๐. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร สถ. เพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิ าน
๑๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สถ. ให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานที่กําหนด
๑๒. นําระบบเทคโนโลยี ฯ มาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สถ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
1. อปท. มีการบริหารจัดการทีด่ ี มีความเข้มแข็ง และ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน

2. อปท. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพึง่ พาตนเองได้

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วดั เพื่อจัดลําดับ
ความเข้มแข็งของ อปท.
๒. ร้อยละของ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงคุณภาพของ อปท.

๑. พัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วัดเพื่อจัดลําดับความเข้มแข็งของ
อปท.
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการของ อปท. ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการของ อปท.ตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบ
บูรณาการ
๕ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของ
อปท.

๔. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด
๕. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผา่ นมา
๖. สัดส่วนที่เพิม่ ขึน้ ของรายได้ที่จัดเก็บเองของ อปท. ต่อรายรับทัง้ หมด

๗. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ
๘. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บคุ ลากรของ อปท.
๙. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะที่มีคุณภาพจาก อปท. ๙. ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการ
๑๐. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการจัดบริการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท.
สาธารณะของ อปท.
๑๐. ร้อยละของจํานวนผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับ ๑๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. ให้ได้ตาม
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท.
มาตรฐานที่กําหนด
๑๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
๑๒. พัฒนาระบบกฎหมายให้ อปท.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
และตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. อปท. มีความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษาแนะนําที่ ๑๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ อปท.ต่อการให้คาํ ปรึกษาแนะนํา ๑๓. พัฒนาระบบการให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่ อปท.
ถูกต้อง และทันต่อความต้องการ
ของ สถ.
3. บุคลากรของ อปท. มีศักยภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

๗. ร้อยละของบุคลากร อปท.ที่ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
๘. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําประมวลจริยธรรม

๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้ า งและใช้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสูเ่ ป้าหมายของหลักการบริ ห าร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
เป้าประสงค์
1. อปท. ได้รบั ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน
2. สถ. มีภาคีเครือข่าย ฯ ให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา อปท.

ตัวชี้วดั
๑. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการประเมินความเชื่อมัน่ ของประชาชนอยู่ใน
ระดับดี
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกภาคี
เครือข่ายฯ

กลยุทธ์
๑. จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ อปท.

๒. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคีเครือข่าย ฯ
๓. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสํารวจ จัดทํา และ
พัฒนาฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย ฯ ๔. สร้างภาคีเครือข่าย ฯ เพื่อเป็น
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสร้างภาคีเครือข่าย ฯ
หุ้นส่วนการพัฒนา อปท. ตามหลักการปกครองตนเองและหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของ สถ. และ อปท. เห็นความสําคัญ
๔. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของจํานวนภาคีเครือข่ายฯ (จากจํานวนที่สํารวจข้อมูลใน
ของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ
ปีที่ผ่านมา)
3. สถ.สามารถใช้ภาคีเครือข่ายฯให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ๕. ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายฯ เข้ามามีสว่ น
๖. สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่าย ฯ การพัฒนาเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
การพัฒนา อปท.
ร่วมกับ สถ. ในการพัฒนา อปท.
บริหาร งานและตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท.
4. ภาคีเครือข่ายฯ ได้รับข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจ ๖. ร้อยละของสมาชิกภาคีเครือข่าย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สถ. และ อปท.
บริหารจัดการของ สถ. และ อปท. รวมถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
5. ภาคีเครือข่ายฯ มีความพึงพอใจในการได้รบั ข้อมูล ๗. ร้อยละของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ สถ. ของสมาชิกภาคีเครือข่าย ฯใน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สถ.และ อปท. รวมถึงสิทธิ การได้ รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ของ อปท.และและสิทธิหน้าที่ของ
ภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ของภาคีเครือข่าย ฯ
6. ภาคีเครือข่ายฯในส่วนของส่วนราชการ ที่ถ่ายโอน ๘. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการทีถ่ ่ายโอนภารกิจ ฯ มี
ความพึงพอใจในการประสานการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.
ภารกิจ ฯ มีความพึงพอใจในการประสานการถ่ายโอน
ภารกิจให้ อปท.

๗. สํารวจความต้องการของสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ ที่มีต่อการบริหาร
จัดการของ สถ. และ อปท.
๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานของ สถ. และ อปท.ที่โดดเด่น
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
๙. สร้างเครือข่ายการทํางานของ สถ. และจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครือข่ายการทํางานของ สถ. รวมทั้งผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้สว่ นเสียของ สถ.

๗

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

7. สถ. มีระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งระบบ

๑๐. พัฒนาความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑๑. กําหนดแนวทางและวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของ สถ. ให้สงั คมได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ ภารกิจของ สถ. เพือ่ ร่วมเป็นเครือข่ายการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สถ.
๑๒. กําหนดวิธกี าร/มาตรการในการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ้นกับ สถ.
8. บุคลากร สถ.มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการ ๑๐. ร้อยละของบุคลากร สถ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการ ๑๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารราชการแบบมีส่วน
แบบมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ร่วมให้แก่บุคลากรของ สถ.
แบบมีส่วนร่วม
9. บุคลากร สถ.มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร ๑๑. ร้อยละของบุคลากร สถ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร ๑๔. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สถ. ในการสร้างและใช้ภาคี
จัดการของ อปท. และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ จัดการของ อปท. และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ เครือข่าย ฯ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา การปฏิบตั ิงานของ สถ. ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาํ หนด
ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา อปท.
กําหนด

๘

สวนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. การยกระดับ
ขีดความสามารถ
ของ สถ. ให้มี
สมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
54
55
56
57 54-57
1. สถ.เป็นองค์กร ๑. ระดับความสําเร็จ
ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5
ที่มีสมรรถนะสูง ของการพัฒนาองค์กร
ตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
2. สถ.มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2. ค่าคะแนนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สถ.

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
๑. นําหลักเกณฑ์ 1 โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและการ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ให้บริการของ สถ.
(PMQA) มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 2 โครงการติดตามประเมิน ผล
ของ สถ.ทั่วทั้ง
การพัฒนาการปฏิบัติ
องค์กร
ราชการตามคํารับรองการ

เจ้าภาพ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
- 1.50 1.50 1.50 4.50 ก.พ.ร.สถ.

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00 ก.พ.ร.สถ.

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.

ปฏิบัติราชการ สถ.
3 โครงการติดตามการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังและ
การวางระบบควบคุมภายใน

9

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
3. บุคลากร สถ.
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
เป็นธรรม

ตัวชี้วัด
๓. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สถ.

54
-

เป้าหมาย
55
56
57
70
75

กลยุทธ์
54-57
75
๒. จัดระบบการ
รับฟังความคิดเห็น
และการสํารวจ
ความพึงพอใจและ
ความผาสุกของ
บุคลากร สถ.

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
-

๔. ระดับความสําเร็จ
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการวางแผนกลยุทธ์
ด้านบุคลากรและ
ดําเนินการตามแผน ฯ
(HR Scorecard)

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
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการจัดระบบงานและ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากร
สถ.

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
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการวางระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และการยกย่องชมเชย
(Individual Scorecard)

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
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. บุคลากร สถ. ๗. ระดับความสําเร็จ
ได้รับการพัฒนา ของการพัฒนาบุคลากร
สถ. ให้ตรงตามความ
ตรงตามความ
ต้องการการฝึกอบรม
ต้องการการ
(Training Needs) ที่
ฝึกอบรม
(Training Needs) สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับ เชิงยุทธศาสตร์ของ สถ.
เป้าหมายเชิง
๘. ร้อยละของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ของ สถ. สถ.ที่ได้รับการพัฒนา
ตรงตามความต้องการ
การฝึกอบรม (Training
Needs)

เป้าหมาย
กลยุทธ์
54
55
56
57 54-57
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๖. จัดระบบการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สถ.

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาข้าราชการ
ตามหลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกล้า หลักสูตร
นายอําเภอ หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
กจ.

50

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด

0.80

0.80

0.97

3 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
กรปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพท้องถิ่น อําเภอ
เกี่ยวกับการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน ตามระเบียบ คตง.

0.50

0.50

0.50

0.90

0.90

0.90

55

60

65

65

0.50

2.57

กจ.

2.00

กตภ.

2.70

ตบ

11

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
5. สถ.สามารถให้
ข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนํา
แก่ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องและ
ทันกับความ
ต้องการ

เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
54
55
56
57 54-57
๙. ระดับความสําเร็จของ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ๗. พัฒนาระบบ
การดําเนินการพัฒนา
การให้ข้อมูลและ
ระบบการให้ข้อมูลและ
ให้คําปรึกษา
คําปรึกษาแนะนําแก่
แนะนําแก่
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการอย่าง
ครบวงจร

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
1 โครงการจัดทําคู่มือการ
ควบคุมภายใน อปท. ตาม
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
0.03 0.03
ตบ

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

๑๐. ร้อยละของเรื่องที่ 65
ผู้รับบริการขอข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนําที่ได้รับ
การตอบสนองอย่าง
ถูกต้องและทันกับความ
ต้องการตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด

65

70

70

70

2 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การตรวจสอบภายใน อปท.

1.35

๑๑. ร้อยละของบุคลากร 80
ที่รับผิดชอบการ
ให้บริการให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ อปท. ผ่าน
การประเมินตาม
มาตรฐานที่กําหนด

80

80

80

80

3 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การคลัง อปท.

1.30

-

-

-

-

1.35

ตบ

1.30

ตบ.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
๑๒. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ

เป้าหมาย
54
55
56
57 54-57
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
4 โครงการจัดพิมพ์และจัดทํา
ซีดีรอม "กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ งานของ อปท.

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
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.
7 โครงการพิมพ์เครื่องมือ
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.
8 โครงการจัดทําหนังสือข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด อปท.

0.50

0.60

0.60

0.80

2.50

สน.ปศ.

0.60

-

-

-

0.60

สน.ปศ.

1.00

1.00

-

2.00

สน.ปศ.

9 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ
คู่มือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของ อปท.

0.60

0.36

0.50

1.96

สน.ปศ.

0.50

13

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

54

55

เป้าหมาย
56
57

กลยุทธ์
54-57
๘. พัฒนาระบบ
การรับและ
รวบรวมข้อ
ร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย
ของ สถ. มา
ดําเนินการ

7. บุคลากร สถ.
มีจริยธรรมและ
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

๑๓. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
1 โครงการนิเทศงานการ
บริหารงานบุคคลของ
สํานักงานส่งเสริมการ
ท้องถิ่นจังหวัด/อําเภอ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
0.80 0.80 1.00
2.60
กจ.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ๙. ส่งเสริมคุณธรรม 1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ
พัฒนาระบบการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
สถ.

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
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
8. สถ. เป็น
๑๔. ระดับความสําเร็จ
องค์กรแห่งการ
ในการจัดการความรู้ใน
เรียนรู้ (Learning การพัฒนาองค์กร
Organization)

เป้าหมาย
กลยุทธ์
54
55
56
57 54-57
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๑๐. พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้
(KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร สถ.
เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
1 โครงการเผยแพร่ข้อมูลการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
0.20 0.20 0.20
0.60 ก.พ.ร.สถ.

2 โครงการจัดพิมพ์เอกสารคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2 โครงการจัดซื้อหนังสือ
กฎหมายท้องถิ่น
3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดที่รับผิดชอบการถ่าย
โอนภารกิจฯ
3 โครงการจัดซื้อหนังสือ
สําหรับให้บริการในห้องสมุด
สถ.
4 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําปี
4 การจัดประชุม สถ.

0.19

0.20

0.20

0.20

0.79 ก.พ.ร.สถ.

0.05

0.05

0.05

0.05

0.20

สน.กร.

0.48

0.48

0.48

0.48

1.92

สน.พร.

0.25

0.20

0.30

0.30

1.05

สน.พส.

1.10

1.20

1.20

1.30

4.80

สน.พส.

0.28

0.28

0.28

0.84

สล.สถ.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
9. บุคลากร สถ.
มีการพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
54
55
56
57
๑๕. ร้อยละของบุคลากร 80
80
80
80
สถ. ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

กลยุทธ์
54-57
80
๑๑. พัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ของ สถ. ให้มี
ความรู้
ความสามารถและ
ทักษะตาม
มาตรฐานที่กําหนด

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการที่มีศักยภาพสูง

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
4.00 4.00 4.50 4.50 17.00
กจ

2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด สถ.
3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักกฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

4.00

5.00

5.00

6.00

20.00

กจ

0.23

0.25

0.25

0.25

0.98

สน.กร.

4 โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ข้าราชการ สถ.
5 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณวิเคราะห์ระดับ
ความสําเร็จและประเมินผล

0.58

0.58

-

1.17

สน.พส.

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
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

54

55

เป้าหมาย
56
57

กลยุทธ์
54-57

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
1.42
1.50
2.92 สพบ.
1.42

-

1.50

-

2.92

สพบ.

9 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น
10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
กฎหมายระเบียบและเรื่อง
ร้องทุกข์
11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ

1.42

-

1.50

-

2.92

สพบ.

1.42

-

1.50

-

2.92

สพบ.

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
ยุทธศาสตร์

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

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

เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
54
55
56
57 54-57
ผลผลิต/กิจกรรม
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๑๒. นําระบบ
1 โครงการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยี ฯ มาใช้
เครือข่ายภายใน สถ. พร้อม
ในการสนับสนุน
ระบบ AntiVirus
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สถ. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล สถ.
3 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณ์
บัญชี คอมพิวเตอร์เดิมของ
โครงการระบบ บัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
4 โครงการบูรณาการ
สารสนเทศเพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลองค์กร สถ.
5 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายท้องถิ่น ส่วนกลาง
6 โครงการบํารุงรักษาระบบ
ข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
9.20
9.20
ศส.

5.40

5.00

5.00

6.60

-

-

5.00

-

-

8.50

4.50

4.50

3.00

3.00

3.00

4.00

19.40

ศส.

6.60

ศส.

-

5.00

ศส.

-

17.50

ศส.

12.00

สน.คท.

3.00
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

54

55

เป้าหมาย
56
57

กลยุทธ์
54-57

โครงการ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าภาพ
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
ผลผลิต/กิจกรรม
7 โครงการดูแลและบํารุงรักษา
9.00
9.00 สน.คท.
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์
ของ อปท.
8 โครงการจัดทําระบบ
24.50 41.33
- 65.83 สน.พส.
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท.
(E-Plan)

19

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

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

1. อปท. มีการ
บริหารจัดการที่ดี มี
ความเข้มแข็ง และ
เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดบริการ
สาธารณะให้กับ
ประชาชน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

54

55

56

กลยุทธ์
57

54-57

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

๑. ระดับความสําเร็จใน ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
การพัฒนาระบบการ
ประเมินและตัวชี้วัดเพื่อ
จัดลําดับความเข้มแข็ง
ของ อปท.

๑. พัฒนาระบบการ 1 โครงการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบด้านการคลัง
ประเมินและตัวชี้วัด
เพื่อจัดลําดับความ 2 โครงการตรวจนิเทศการ
เข้มแข็งของ อปท.
จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของ อปท.
3 โครงการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๒. ร้อยละของ อปท.ที่
75
75
75
75
75 ๒. ส่งเสริมการ
1 โครงการเสริมสร้าง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
บริหารจัดการของ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
อปท. ตาม
ราชการของ อปท.
การบริหารงานตาม
หลักเกณฑ์การ
หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓. ระดับความสําเร็จใน ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๓. พัฒนาระบบ
1 โครงการคัดเลือก อปท. ที่มี
คุณภาพการบริหาร
การบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาการบริหาร
จัดการของ อปท.
จัดการเชิงคุณภาพของ
2 โครงการนําร่องยกระดับ
ตามหลักเกณฑ์การ
อปท.
คุณภาพการบริหารจัดการ
บริหารกิจการ
ของ อปท.
บ้านเมืองที่ดี
๔. ร้อยละของ อปท. ที่
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด

-

75

75

75

75 ๔. พัฒนาความ
1 โครงการประเมินผลการ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานแบบ
บูรณาการ
2 โครงการพัฒนากระบวน
ทัศน์การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เจ้าภาพระดับ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

ตบ.

0.85

0.85

0.85

0.85

3.40

สน.พร.

22.00 22.00 22.00 22.00

88.00

สน.มท

2.00

2.56

3.00

-

7.56

สน.มท.

6.00

6.00

6.00

-

18.00

สน.มท.

2.00

2.00

2.00

-

6.00

สน.มท.

-

1.00

-

1.00

2.00

สน.พส.

-

0.70

1.00

1.50

3.20

สน.พส.
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

54

55

56

57

54-57

๒. อปท. มีขีด
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน
การคลังให้
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การจัดเก็บรายได้ใน
ส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

0

1

1.5

2

2

๓. บุคลากรของ
อปท. มีศักยภาพ
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

กลยุทธ์

๖. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ที่จัดเก็บเองของ
อปท. ต่อรายรับทั้งหมด

9

9

9

9

๗. ร้อยละของบุคลากร
อปท.ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงาน

70

70

75

75

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

5. ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
อปท.

1 โครงการจัดพิมพ์คู่มือ
โปรแกรมแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สินและการ
จัดเก็บรายได้ (Ltaxmap)

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ อปท.
3 โครงการตรวจนิเทศการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การ
จัดเก็บรายได้ของ อปท.
9 ๖. ส่งเสริมการ
1 โครงการตรวจสอบด้าน
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังและการ
การเงิน การคลังและ
ควบคุมภายใน องค์กร
งบประมาณของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อปท.
75 ๗. พัฒนาสมรรถนะ 1 โครงการสัมมนามาตรฐาน
บุคลากรให้สามารถ
การบริหารงานบุคคลส่วน
สนองตอบต่อ
ท้องถิ่น ประจําปี
ยุทธศาสตร์การ
2 โครงการศึกษาวิเคราะห์
พัฒนาประเทศ
กําหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมการใช้งานในระบบ
สารสนเทศการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นระดับจังหวัด

เจ้าภาพระดับ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
-

1.00

-

1.00

2.00

สน.คท.

1.26

1.30

1.30

1.30

5.16

สน.คท.

0.80

1.00

1.00

1.00

3.80

สน.คท.

1.20

1.20

1.00

1.00

4.40

ตบ

3.70

4.00

4.00

4.00

11.70

สน.บค.

2.00

3.50

-

-

5.50

สน.บค.

0.26

0.80

0.80

0.50

2.36

สน.พร
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

54

55

56

กลยุทธ์
57

54-57

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
4 โครงการส่งเสริม อปท. ใน
การดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
(การปลูกหญ้าแฝก)

๘. ร้อยละของ อปท. ที่
จัดทําประมวลจริยธรรม

4. ประชาชนได้รับ ๙. ระดับความสําเร็จ
บริการสาธารณะที่ ของการศึกษาและ
มีคุณภาพจาก อปท. จัดทํามาตรฐานกลาง
กํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

-

45

50

55

55 ๘. ส่งเสริมคุณธรรม 1 โครงการเสริมสร้างความ
จริยธรรมให้แก่
เข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์
บุคลากรของ อปท.
ระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 9. ศึกษาและพัฒนา 1 โครงการตรวจติดตาม
ระบบการจัดทํา
ประเมินผลการถ่ายโอน
มาตรฐานกลางกํากับ
ภารกิจให้แก่ อปท.
การจัดบริการ
2 โครงการประชุมเชิง
สาธารณะของ อปท.
ปฏิบัติการกําหนดแนว
ทางการบริหารงานของ
คณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่
อปท. ระดับจังหวัด
3 โครงการจัดทํามาตรฐาน
กลางกํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.
4 โครงการตรวจติดตามการใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
มาตรฐานการบริหาร/การ
บริการสาธารณะของ อปท.

เจ้าภาพระดับ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
1.00

5.00

-

-

6.00

สน.พส.

7.64

-

4.00

-

11.64

สน.บค.

0.37

0.37

0.40

0.40

1.53

สน.พร

0.38

-

-

0.50

0.88

สน.พร.

5.00

-

-

-

5.00

สน.มท.

2.00

-

-

-

2.00

สน.มท.
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

54

55

56

57

๑๐. ร้อยละของจํานวน
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อการส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัด อปท.

70

70

75

75

54-57

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

75 ๑0. พัฒนาคุณภาพ 1 โครงการแข่งขันคนเก่งใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ
โรงเรียนสังกัด อปท.
ให้ได้ตามมาตรฐานที่
2 โครงการจัดงานมหกรรม
กําหนด
การศึกษาท้องถิ่น

เจ้าภาพระดับ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
5.00

สน.ปศ.

6.00

24.00

สน.ปศ.

-

-

3.00

สน.ปศ.

2.00

2.00

2.00

7.50

สน.ปศ.

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
8 โครงการอบรมสัมมนา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเลือระดับผู้นําขั้นความรู้
ชั้นสูง

1.50

1.00

1.00

1.00

4.50

สน.ปศ.

0.90

1.00

1.00

1.00

3.90

สน.ปศ.

0.60

-

-

-

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระยะ 3 ปี
4 โครงการประกวด อปท.ที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ประจําปี
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา

-

-

5.00

6.00

6.00

6.00

3.00

-

1.50
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54

55

56

กลยุทธ์
57

โครงการ

54-57

ผลผลิต/กิจกรรม

- การพัฒนาศักยภาพ
ลูกเสือท้องถิ่นไทยไปสู่ระดับ
สากล
๑๑. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๑1. พัฒนาระบบ
1 โครงการศึกษาวิเคราะห์และ
ของการดําเนินการตาม
กฎหมายให้ อปท.สา
เสนอแนะการยกเลิกหรือ
แผนพัฒนากฎหมาย
มารถปฏิบัติงานได้
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ
อย่างคล่องตัว และ
ระเบียบให้สอดคล้องกับ
ตอบสนองได้ทันต่อ
กรอบแผนพัฒนากฎหมาย
การเปลี่ยนแปลง
2

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.

โครงการอบรมความรู้
กฎหมาย ระเบียบที่ปรับปรุง
และยกร่างใหม่สําหรับ
บุคลากร ของ อปท.
1 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
เกี่ยวกับการเสนอขอประราช
ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด
2 โครงการติดความรู้ให้ อปท.
ที่ได้รับจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ
3 โครงการตรวจนิเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

เจ้าภาพระดับ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
-

1.95

-

-

1.80

1.80

-

-

3.60

สน.กร

3.68

-

-

3.00

6.68

สน.กร.

2.000

-

-

-

2.00

สน.บค.

0.30

-

-

-

0.30

สน.พร.

0.44

-

-

0.50

0.94

สน.พร.
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54

55

56

กลยุทธ์
57

54-57

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
4 โครงการตรวจนิเทศภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขของ อปท.

เจ้าภาพระดับ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
0.30

0.30

0.30

0.30

1.20

สน.สส.
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3. การสร้างและ
ใช้ภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนา
ระบบการ

1. อปท. ได้รับ
ความเชื่อมั่น
ศรัทธาจาก
ประชาชน
2. สถ. มีภาคี
เครือข่าย ฯ ให้
เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา
อปท.

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

54

55

56

57

54-57

๑. ร้อยละของ อปท. ที่
70
70
75
75
ได้รับการประเมินความ
เชื่อมั่นของประชาชนอยู่
ในระดับดี
๒. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการดําเนินการ
จัดทําฐานข้อมูลสมาชิก
ภาคีเครือข่ายฯ
๓. ระดับความสําเร็จ
ของการดําํ เนินิ การ
สร้างภาคีเครือข่าย ฯ

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนภาคีเครือข่ายฯ
(จากจํานวนที่สํารวจ
ข้อมูลในปีที่ผ่านมา)

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

๑. จัดทําดัชนีความ 1 โครงการสํารวจความเชื่อมั่น
เชื่อมั่นของ
ของประชาชนต่อ อปท.
ประชาชน ต่อ อปท.

เจ้าภาพ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
-

1.50

-

1.50

3.00

สน.สส.

๒. จัดตั้งและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลภาคี
เครือข่าย ฯ

1 จัดตั้ง "ศูนย์ประสานองค์กร
เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

สน.สส.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๓. สร้างความ
ร่ว่ มมือื กับั
สถาบันการศึกษาใน
การสํารวจ จัดทํา
และพัฒนา
ฐานข้อมูลภาคี
เครือข่าย ฯ

1 โครงการจัดทําฐานข้อมูลภาคี
เครือื ข่า่ ยฯ

0.20

0.50

-

0.50

1.20

สน.สส

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.

-

1

1.5

2

2

๔. สร้างภาคี
เครือข่าย ฯ เพื่อ
เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา อปท. ตาม
หลักการปกครอง
ตนเองและหลักการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
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54

55

56

57

54-57

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

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

1 โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุมชน
ของ อปท.
2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อปท.ในการจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสฯ
โดยชุมชน
3 โครงการปรับกระบวนทัศน์
ผู้บริหาร อปท. ด้านการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายฯ
3. สถ.สามารถใช้
ใ ้ ๕. ระดับั ความสําํ เร็จ็
ระดับั 3 ระดับั 3 ระดับั 3 ระดับั 3 ระดับั 3 ๖. สร้า้ งกลไกให้
ไ ใ ้ภาคีี 1 โครงการสร้
โ
า้ งเครือื ข่า่ ยภาค
ภาคีเครือข่ายฯให้ ของการเปิดโอกาสให้
เครือข่าย ฯ การ
ประชาชน/ อปท. ในการแจ้ง
เข้าร่วมเป็น
พัฒนาเข้ามามีส่วน
ภาคีเครือข่ายฯ เข้ามามี
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริต ฯ
หุ้นส่วนการพัฒนา ส่วนร่วมกับ สถ. ในการ
ร่วมในการบริหาร
อปท.
พัฒนา อปท.
งานและตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
2 โครงการอบรมเพิ่มเสริมสร้าง
อปท.
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดและติดตามข้อมูล

เจ้าภาพ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
1.50

1.50

1.50

4.50

สน.พร.

0.50

0.50

-

1.00

สน.สส.

2.00

-

-

2.00

สน.สส.

0.15

0.20

0.35

กจ.

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.

-

-
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กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

เจ้าภาพ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)

5 โครงการอบรมผู้นําเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กแล็ก
6 โครงการประสานการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนวัตกรรม
7 โครงการสัมมนาการ
ดําเนินการตามระเบียบ มท.
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0.20

-

-

-

0.20

สน.ปศ.

1.00

-

-

-

1.00

สน.ปศ.

1.50

-

1.50

-

3.00

สน.พร.

8 ปประชุมเชิิงปปฏิิบัติการคณะ
กรรมการบริหารการถ่ายโอน
ฯ ระดับจังหวัด

1.20

1.20

-

-

2.40

สน.พร.

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบการถ่ายโอนฯ
10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อปท.ในการบริหารจัดการ
ขยะโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
11 โครงการพัฒนารูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการ
สังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชน
สําหรับผู้สูงอายุ

1.50

1.50

-

-

3.00

สน.พร.

5.00

5.00

3.00

-

13.00

สน.พส.

-

5.00

5.00

5.00

15.00

สน.สส.
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54

55

56

57

54-57

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
12 โครงการตรวจนิเทศงาน
โครงการ ความร่วมมือทาง
วิชาการ 8 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้
บุคลากรท้องถิ่น)

4. ภาคีเครือข่ายฯ
ได้รับข้อมูลและมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของ
บรหารจดการของ
สถ. และ อปท.

๖. ร้อยละของสมาชิก
ภาคีเครือข่าย ฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของ สถ. และ
จดการของ
อปท. รวมถึงสิทธิหน้าที่
ของประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

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

-

65

65

70

70

๗. สํารวจความ
ต้องการของสมาชิก
ภาคีเครือข่ายฯ ที่มี
ต่อการบริหาร
จัดการของ สถ. และ
จดการของ
อปท.

70

70

70

70

70

1 โครงการจัดพิมพ์จุลสาร
๘. เผยแพร่
"เรื่องเล่าท้องถื่นไทย"
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกถึงผลงานของ
สถ. และ อปท.ที่โดด
เด่นให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม

เจ้าภาพ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
-

0.05

0.05

0.05

0.15

สพบ.

0.55

0.55

0.55

0.60

2.25

สน.พส.
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เป้าประสงค์
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เชิงยุทธศาสตร์
6. ภาคีเครือข่ายฯ
ในส่วนของส่วน
ราชการ ที่ถ่าย
โอนภารกิจ ฯ มี
ความพึงพอใจใน
การประสานการ
ถ่ายโอนภารกิจให้
อปท.

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

54

55

56

57

54-57

70

70

70

70

70

กลยุทธ์

๙๙. สรางเครอขาย
สร้างเครือข่าย
การทํางานของ สถ.
และจัดกิจกรรม
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เครือข่ายการ
ทํางานของ สถ.
รวมทั้งผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ สถ.

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

เจ้าภาพ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)

1 โครงการเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับ อปท.

0.50

-

2 โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวม
แนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3 โครงการจัดงานแสดงผลงาน
สุดยอดท้องถิ่นไทย

0.50

-

-

5.00

-

5.00

1 โครงการจั
โครงการจดงานชุ
ดงานชมนมลกเสื
มนุมลูกเสออ
และเนตรนารีสังกัด อปท.

-

-

0.50

สน.พส.

-

0.50

สน.พส.

-

10.00

สน.พส.

-

สน ปศ
สน.ปศ.

-

4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

5.00

-

5.00

-

10.00

สน.พส.

2 โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจของการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายฯ
3 โครงการสํารวจ อปท.ที่มี
นวัตกรรมในการพัฒนาระบบ
การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนฯ

1.00

-

-

-

1.00

สน.สส.

1.00

-

-

-

1.00

สน.สส.
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์
7. สถ. มีระบบ
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ

8. บุคลากร สถ.มี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

54

55

56

57

54-57

๙. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้ง
ระบบ

๑๐. ร้อยละของ
บุคลากร สถ. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

80

80

80

80

80

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

เจ้าภาพ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)

๑๐. พัฒนาความ
1 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ร่วมมือกับ
ส่งเสริมให้ อปท.มีความ
สื่อมวลชนเพื่อ
เข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ดําเนินการ
ส่วนร่วมของประชาชนใน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย

4.00

4.00

4.00

5.00

17.00

สล.สถ.

๑๑. กําหนด
แนวทางและวิธีการ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถ ใหสงคมไดรบ
สถ.
ให้สังคมได้รับ
ทราบและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่
ภารกิจของ สถ.
เพื่อร่วมเป็น
เครือข่ายการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ สถ.

1 โครงการรณรงค์ เพื่อกระตุ้น
ในภาคประชาชน / อปท.แจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

0.26

0.30

0.30

0.30

1.16

กจ.

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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ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

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

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

54

55

56

57

54-57

80

80

80

80

80

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

๑๔. พัฒนาขีด
1 โครงการอบรมวิทยากรเพื่อ
ความสามารถของ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร สถ. ใน
การเมืองในระบอบ
การสร้างและใช้ภาคี
ประชาธิปไตย
เครือข่าย ฯ เพื่อ
นํามาใช้ในการ
พัฒนา การ
ปฏิบัติงานของ สถ.
ให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด

เจ้าภาพ
วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
54
55
56
57 54-57 (สํานัก/กอง)
1.50

1.50

-

-

3.00

สน.พร.
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ภาคผนวก
ผนวก ก ผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิน่

ผนวก ข ความเชือ่ มโยงระหวาง
แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ป กับแผนการ
บริหารราชการแผนดิน

ผนวก ค ขอมูลพืน้ ฐานของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ภาคผนวก ก
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
และ ขีดสมรรถนะของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) 7’s Model

ด้าน
1. กลยุทธ์ (Strategies)

2. โครงสร้าง (Structure)
3.ระบบการปฏิบตั ิงาน
(System)

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. สถ. มีภารกิจชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุน อปท. โดยการ
พัฒนาและให้คําปรึกษาแนะนํา อปท. ในด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
การบริหารจัดการ เพื่อให้ อปท. มีความเข้มแข็ง และศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ
2. สถ. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม และตัวชี้วัด ที่
ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของกรม
3. สถ. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

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

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. ทรัพยากรมีจํากัด และไม่มรี ะบบการจัดสรรทรัพยากรที่
ชัดเจน
7. การประสานงานระหว่างสํานัก/กอง ล่าช้าอย่างมาก ต้องใช้
การรู้จักเป็นการส่วนตัวในการประสานงานเพื่อความรวดเร็ว

2. โครงสร้างองค์กรในภาพรวมไม่สามารถช่วยให้บรรลุ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

๓๓

ด้าน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

4. บุคลากร(Staff)

7. สถ. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

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

5. ทักษะความรู้ความสามารถ
(Skill)

8. สถ. มีบุคลากรที่มีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารงานของ
อปท.

15. ไม่มีระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการ
16. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
๓๔

ด้าน
6. รูปแบบการบริหารจัดการ
(Style)

7. ค่านิยมร่วม(Shared
values)

จุดแข็ง

จุดอ่อน

9. มีผู้บริหารที่เอาใจใส่เร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิด และมีบุคลากรร่วมรับผิดชอบงานตามภารกิจหน้าที่จน
ได้รับผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการค่อนข้างดี
10. ผู้บริหารมีการมอบอํานาจชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สถ. ครอบคลุมในทุกอํานาจหน้าที่
และทุกพื้นที่
11. มีการกําหนดค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน
17. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทีจ่ ําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
18. ขาดความต่อเนื่องและชัดเจนในการถ่ายทอดค่านิยมของ
องค์กรลงสู่การปฏิบัติ

๓๕

ปัจจัยภายนอก (โอกาส-ภัยคุกคาม) PEST Analysis
ด้าน
1. ด้านการเมือง
(Political)

2. ด้านเศรษฐกิจ
(Economic)

โอกาส
1. นโยบายและทิศทางของการกระจายอํานาจ ให้ความสําคัญ
กับ อปท. ทําให้ สถ. ถูกคาดหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมให้ อปท. มีความเข้มแข็ง
2. นโยบายการปฏิรูประบบราชการ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ทําให้ สถ. มีบทบาทมากขึ้น ในด้านการพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ระเบียบกฎหมาย
ของ อปท. เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
3. กฎหมายกําหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อ
รายได้ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําให้ อปท. จัดเก็บรายได้ได้น้อยลง
ส่งผลให้ สถ. มีบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการคลังของ อปท.
5. สภาหอการค้าไทยให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ช่วยเพิ่มภาคีเครือข่ายให้กับ สถ. ในการร่วมป้องกัน
การทุจริตของ อปท. ได้
6. การเปิดเขตการค้าเสรีรวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าทําให้
อปท. ต้องปรับตัวต่อการส่งเสริมกระบวนการผลิตในท้องถิ่น
เป็นโอกาสให้ สถ. สามารถเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากในท้องถิ่นได้

ภัยคุกคาม
1. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน อปท. ตามนโยบายกระจายอํานาจ
2. ในช่วงปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลบ่อยครั้งทําให้
ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายระยะยาว

3. สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ทําให้ขา้ ราชการ สถ. รับ
งานเสริม ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มกําลัง
ความสามารถ
4. กระบวนการแก้ไขกฎหมายที่จะทําให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้น
เป็นไปอย่างล่าช้าและยากลําบาก

๓๖

ด้าน
3. ด้านสังคม (Social)

โอกาส
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติซึ่งต้องกระจายไปยังทุกท้องถิ่น เป็น
โอกาสให้ สถ. สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาทุกๆ
สาขาพื้นที่
8. ภาคประชาสังคมตื่นตัวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของ อปท. มากขึ้น เป็นโอกาสในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายร่วมทํางานกับ สถ.
9. มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ร.บ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่นให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
10. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การศึกษาที่สูงขึ้น ทําให้มีวิสยั ทัศน์ในการทํางานยิ่งขึ้น เนื่องจาก
สถ. มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมือง
และข้าราชการเข้าศึกษาอบรมทั้งในระดับอุดมศึกษา และ
บัณฑิตศึกษา
11. ความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับบริการสาธารณะที่ดี
จาก อปท. ทําให้ สถ. ต้องปรับบทบาทในการส่งเสริม อปท.
จัดบริการสาธารณะอย่างมีมาตรฐาน
12. บทบาทของสื่อสารมวลชนในปัจจุบันมีผลต่อการดําเนินงาน
ของ สถ. และ อปท. ค่อนข้างสูง

ภัยคุกคาม
5. อปท. บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักความเป็นอิสระภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ อย่างแท้จริง จึงเกิดข้อ
เรียกร้องที่เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะตอบสนองได้
6. ประชาชนยังขาดความตระหนักในหน้าที่พลเมือง โดยเฉพาะ
เรื่องการเลือกตั้งระดับต่างๆ จึงทําให้ได้ผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วน
ที่ยังไม่สามารถทํางานตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
7. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สถ. มีจํานวนมาก
และมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
8. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลให้ความเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชนที่มีต่อ อปท. และ สถ. ลดลง

๓๗

ด้าน
4. ด้านเทคโนโลยี
(Technology)

โอกาส
13. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ สถ. มีช่องทางในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
14. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ สถ. มีโอกาส
ในการแสวงหาภาคีได้ง่ายขึ้น

ภัยคุกคาม
9. ความรวดเร็วในการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารทีส่ ่งผล
กระทบในเชิงลบโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้ สถ. และ อปท. ต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง และไม่กล้าเสี่ยงทีจ่ ะดําเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์
อย่างทันท่วงที

๓๘

ภาคผนวก ข
ความเชื่อมโยงระหวางแผน
ปฏิบตั ิราชการ 4 ป กับแผน
การบริหารราชการแผนดิน

๓๙
}

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557)
และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนาเป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ในนโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาลที่ 8.3 สื่อ
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สําหรับประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและ
เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. ระบบราชการมีความโปร่งใส ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง
และสอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 3 เรื่อง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้
นโยบาย
1. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ธรร
มาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อม
ทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ เพื่อ ให้ เ ป็ น ที่ เชื่ อถือ ไว้ ว างใจของประชาชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึง
การป้ อ งกั น และปราบปราม การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบตลอดจนสนับสนุนการสร้ างค่ านิยม
ของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้อง
ชอบธรรมและส่ง เสริ มเสรี ภ าพในการรวมกลุ่ ม ของ
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ

กลยุทธ์/วิธีการ
- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
- สนับสนุนและส่งเสริมการประสานการดําเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

๔๐
}
นโยบาย
2. จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการส่ ง มอบ
บริ ก ารสาธารณะ พร้ อ มทั้ ง การพั ฒ นาข้ า ราชการ
โดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญ
ของภาคราชการในอนาคต

กลยุทธ์/วิธีการ
- พั ฒ นาศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ขี ด
ความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ
การปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ
- วางมาตรการ/ระบบในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบั ติ ง าน รวมทั้ ง การจ่ ายค่ าตอบแทนที่ เป็ นธรรม
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนาผลงาน
- พั ฒ นาข้ า ราชการในตํ า แหน่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เชิ ง
ยุทธศาสตร์และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ เพื่ อ ให้ ร องรั บ กั บ สถานการณ์ ข องโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป

3. ปรั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน และสิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้
เหมาะสมกั บ ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะที่ อ าจแตกต่ า งกั น ตามพื้ น ที่
ตามการแข่งขันของการจ้างงานในแต่ละสายอาชีพที่
เหมาะสม และตามความจําเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดี
ไว้ในราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น เพื่อให้
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- สร้ า งคนเก่ ง คนดี ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในส่ ว น
ราชการ

๔๑
}
สําหรับประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 8.3 เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง
1. การพัฒนาระบบบริการจัดการงานข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนให้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
และสอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 1 เรื่อง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนมี โ อกาสได้ รับ รู้แ ละเข้ าถึ ง - เสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะจากทางราชการและสื่ อ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพร้อมกับขยายโอกาส
สาธารณะอื่ น ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เป็ น ธรรม และ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
รวดเร็ ว
รวมทั้ งให้ กลไกภาครั ฐเปิ ดโอกาสให้ - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล รูปแบบกลไก
การ
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก มิ ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐและภาค
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประชาชน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการบริหารการพั ฒนาประเทศและผลการ
พัฒนาประเทศต่อสาธารณะ
- จัด ทํา แผนงานประชาสั มพัน ธ์การดําเนินงานของ
กระทรวง(กรม)

๔๒
}
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในทางการคลัง มีความเป็นอิสระพึ่งพาตนเองได้
มากขึ้ น มี ก ารให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน บริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบติดตามประเมินผล
การกระจายอํานาจและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
2. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและ
เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
4. ระบบราชการมีความโปร่งใส ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง
สอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 5 เรื่อง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
1. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น - พัฒนาเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นและปรับปรุงโครงสร้าง
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและความเป็ น อิ ส ระของ รายได้เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระให้ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตัวเองได้มาก - พัฒนาระบบกฎหมายท้องถิ่น
ขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอํานาจให้ท้องถิ่น
จัดเก็บรายได้จากภาษีอากร และค่าธรรมเนียมได้มาก
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด บริ ก ารสาธารณะที่ ไ ด้
มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยคํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสมตามศักยภาพ
ของท้องถิ่น
2. สนับสนุ นการดํ าเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น ให้ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลและปรั บ ระบบการ
ทํ า งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มุ่ ง ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมี
ความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการ
ทํางาน ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของท้องถิ่น

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

๔๓
}
นโยบาย

3. ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่าง
ราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
ชั ด เจน ไม่ ซ้ํ า ซ้ อ น เพื่ อ สามารถดํ า เนิ น ภารกิ จ ที่
สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการดําเนินการ
ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผล
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์/วิธีการ
มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ส่งเสริ มและพั ฒนาการมีส่ว นร่ วมของประชาชน
และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
- สร้างกลไกเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันระหว่างภาค
ราชการ (ราชการส่ ว นกลาง ภู มิ ภ าค ท้ อ งถิ่ น )
ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม รวมทั้ ง การ
ถ่ายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากร
จากส่วนกลางลงสู่ระดับปฏิบัติการ
- เร่ ง รั ด การถ่ า ยโอนภารกิ จ ของราชการและ
ส่วนกลางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับแผนการกระจาย
อํานาจและแผนปฏิบัติการ
- ส่ ง เสริ ม การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
นํ า ไปสู่ ก ารแปลงแผนสู่ ภ าคปฏิ บั ติ ฯ อย่ า งมี
ประสิทธิผล
- เสริ ม สร้ า งระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
กระจายอํานาจ
- สนับสนุนให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดพัฒนาเศรษฐกิจ
สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ความมั่นคงในพื้นที่อย่างบูรณาการบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี
- สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาชุ ม ชนและการ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัด

4. บู ร ณาการความเชื่ อมโยงของการบริ ห ารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่น โดยสนับสนุน การ
บริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณการ ผ่ า นกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและ
ระดั บ ภาค ตลอดจนเชื่ อ มโยงกั บ แผนขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน
5. สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้
-สนับสนุนการดําเนินการเพื่อให้มีการบริหารท้องถิ่น
สอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
รูปแบบพิเศษ
พื้นที่ โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความ
พร้อมจัดตั้งเป็นมหานคร

๔๔
}
นโยบาย
6. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้ง
พั ฒ นาความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่น
ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และถู ก ต้ อ งชอบธรรมและ
ส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพในการรวมกลุ่ ม ของข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
7. จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการ
สาธารณะ พร้ อมทั้ งการพั ฒนาข้ าราชการโดยเฉพาะ
ข้ า ราชการรุ่ น ใหม่ ที่ จ ะต้ อ งเป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของภาค
ราชการในอนาคต

8. ปรั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน และสิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้
เหมาะสมกั บ ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ ตาม
การแข่ ง ขั น ของการจ้ า งงานในแต่ ล ะสายอาชี พ ที่
เหมาะสม และตามความจําเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดี
ไว้ในราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพ
ชี วิ ต ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

กลยุทธ์/วิธีการ
- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
- สนับสนุนและส่งเสริมการประสานการดําเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- พั ฒ นาศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ขี ด
ความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนอง
ต่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการและการส่ ง มอบบริ ก าร
สาธารณะ
- วางมาตรการ/ระบบในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาผลงาน
- พัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคั ญเชิ ง
ยุทธศาสตร์และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ เพื่ อ ให้ ร องรั บ กั บ สถานการณ์ ข องโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป
- ส่ งเสริ ม สนั บ ส นุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
- สร้างคนเก่งคนดีผู้มีความรู้ความสามารถในส่วน
ราชการ

๔๕
}
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้ า งและใช้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสูเ่ ป้าหมายของหลักการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี มีความเชื่อมโยงกับ นโยบาย
รัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาลที่ 8.3 สื่อและการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
สําหรับประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขดี ความสามารถในทางการคลัง มีความเป็นอิสระ
พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นมีการให้บริการสาธารณะทีม่ ีคุณภาพมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่
ยอมรับของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการกระจายอํานาจและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 2 เรื่อง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
1. สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน - ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ท้อ งถิ่ น ให้ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลและปรั บ ระบบการ และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ทํ า งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มุ่ ง ตอบสนองต่ อ ความ
ต้ อ งการของประชาชน ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน
และมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
และการทํ า งาน ตลอดจนการจั ด บริ ก ารสาธารณะ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของท้องถิ่น
2. ปรั บ บทบาทและภารกิ จ การบริ ห ารราชการ
ระหว่ า งราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ให้ ชั ด เจน ไม่ ซ้ํ า ซ้ อ น เพื่ อ สามารถดํ า เนิ น
ภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการ
ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนด
แผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการติดตามประเมินผล
และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

- สร้างกลไกเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันระหว่างภาค
ราชการ (ราชการส่ ว นกลาง ภู มิ ภ าค ท้ อ งถิ่ น )
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการ ถ่าย
โอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจาก
ส่วนกลางลงสู่ระดับปฏิบัติการ

๔๖
}
สําหรับประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 8.3 สื่อและการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
เป้าหมายเชิงนโยบาย เรื่อง
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานข้อมูลข่าวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนให้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
สอดคล้องกับนโยบาย จํานวน 1 เรื่อง และมีกลยุทธ์/วิธีการดําเนินการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนมี โ อกาสได้ รับ รู้แ ละเข้ าถึ ง - เสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะจากทางราชการและสื่ อ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพร้อมกับขยายโอกาส
สาธารณะอื่ น ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เป็ น ธรรม และ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
รวดเร็ ว
รวมทั้ งให้ กลไกภาครั ฐเปิ ดโอกาสให้ - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก มิ ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข อง นโยบายการบริหารการพั ฒนาประเทศและผลการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พัฒนาประเทศต่อสาธารณะ

ภาคผนวก ค
ขอมูลพืน้ ฐานของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่

๔๗

ข้อมูลพื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการและแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดังนี้
ก.ราชการบริหารส่วนกลาง
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
6. สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
7. สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
8. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
9. สํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
10. กองตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น
11. สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสว่ นร่วม
12. สํานักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
14. สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
15. สํานักงานผู้ตรวจราชการ (เดิมสํานักประสานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17. กลุ่มตรวจสอบภายใน
18. ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข. ราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
• สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

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

ระเบียบทองถิ่น
(สน.กร.)

สํานักกฎหมายและ

เลขานุการกรม
(สล.)

สํานักงาน

โครงสรางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กองตรวจสอบ
ระบบการเงิน
บัญชีทองถิ่น
(ตบ.)

กองการเจาหนาที่
(กจ.)
สารสนเทศทองถิ่น
(ศส.)

ศูนยเทคโนโลยี

ผชช.เฉพาะดานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น

ผชช.เฉพาะดานพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาทองถิ่น

ผชช.เฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น

ผชช.เฉพาะดานการคลังทองถิ่น

ผชช.ดานการบริหารงานทองถิ่น

ผชช.ดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น

สํานักมาตรฐานการ
บริหารงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สน.มท.)

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.)

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ (สถอ.)

(สน.ปศ.)

(สน.พร.)

สํานักประสาน
การสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
(สน.ปส.)

สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(สน.บค.)

สํานักประสานและ
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น

สํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น
(สน.คท.)

สํานักพัฒนาระบบ
รูปแบบ และ
โครงสราง

สํานักพัฒนาและสงเสริม
การบริหารงานทองถิ่น
(สน.พส.)

ศูนยประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(ศ.จชต.สถ.)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
(สพบ.)

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

การมีสวนรวม
(สน.สส.)

สํานักสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ

กองคลัง
(กค.)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.สถ.)

กลุมตรวจสอบภายใน (กตภ.)

รองอธิบดี 3

รองอธิบดี 2

รองอธิบดี 1

อธิบดี

ปรับปรุงตามคําสั่ง สถ. ที่ 938 / 2551 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551

๔๘

๔๙
- ปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน 2,839 คน

โครงสรางอัตรากําลัง

ภูมิภาค
2,839 คน
84.52%

จํานวนบุคลากร (ข้าราชการ) จําแนกเป็นตําแหน่ง
1. ผู้บริหาร
2. อํานวยการ
3. อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)
4. อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)
5. นักจัดการงานทั่วไป
6. นักทรัพยากรบุคคล
7. นิติกร
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10. นักวิชาการพัสดุ
11. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12. นักวิชาการคลัง
13. นักวิชาการเงินและบัญชี
14. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
15. นักประชาสัมพันธ์
16. นักวิชาการศึกษา
17. เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
19. นายช่างศิลป์
20. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
21. เจ้าพนักงานธุรการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

2
คน
81 คน
1
คน
1
คน
38 คน
94 คน
244 คน
106 คน
8
คน
2
คน
1,600 คน
33 คน
228 คน
4
คน
6
คน
16 คน
481 คน
332 คน
3
คน
2
คน
77 คน

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
งบบริหาร สถ.
เงินอุดหนุนให้ อปท.
ปีงบประมาณ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
2551
1,468.67
1.11
131,074.94 98.89
2552
1,541.84
1.13
134,548.42 98.87
2553
1,515.30
1.19
125,363.04 98.81
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
75
- เทศบาล
2,008
- องค์การบริหารส่วนตําบล
5,767
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
2
• เมืองพัทยา
• กรุงเทพมหานคร
รวม
7,852
แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

รวม
ล้านบาท
132,543.61
136.126.26
126,878.34

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

