
หนา 1 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.......

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 2 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.......

ขอบเขตเนื้อหา 
 
สวนที่ 1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ประวัติความเปนมา          5 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        5 
อํานาจหนาท่ี           5 
วิสัยทัศน           6 
พันธกิจ           6 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)       7 
 
สวนที่ 2 ความรูเฉพาะตําแหนงนกัวิเคราะหนโยบายและแผน 
นโยบาย             9 
แผน (Plan)             20 
โครงการ (Program)          43 
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์         57 
กระบวนการของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์       58 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร.       58  
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร         74 
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ      76 
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร      87 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ       106 
งบประมาณแผนดิน          106 
แนวความคิดในการจัดทํางบประมาณแผนดิน       117 
เทคนิคในการวิเคราะหงบประมาณแผนดิน       119 
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ        125 
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)     140 
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน        156 
การวิจัย             156 
การบริหารการพัฒนา           163 
 
สวนที่ 3 กฎหมายที่เก่ียวของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   166 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)     170 
นโยบายของรัฐบาล          173 
ระเบียบฯ วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   195 
ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศคอมพิวเตอร        207 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548   234 
 
สวนที่ 4 กฎหมายเก่ียวของกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540        243 
สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540     258 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553      266  
สรุป ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม    308 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540   

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552      316 
สรุปพ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม   345 



หนา 3 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.......

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552    351 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552   386 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552       399 
สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม  437 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542    444 
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542      466 
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549     473 
สรุป พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  493 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 496 

สรุปพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 513  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552      520 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติม  550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 4 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.......

ประวัติความเป็นมา 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
     เป็นส่วนราชการที่จัดต้ังข้ึนใหม่ใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจสําคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา แนะนําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง 
และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไว้ดังนี้ 
 
อํานาจหน้าท่ี 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รปูแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถ่ินและวางระบบในการ

ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3. ดําเนินการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากบัดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชยข์ององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (Vision) 

มุ่งสร้างท้องถ่ินไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง  ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (Mission) 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 

 
 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
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 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังต่อไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถ่ิน 

(3) ก่อนเริ่มดําเนินการ ต้องวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ 
เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ให้รีบแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
นั้นโดยเร็ว   
 
 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน หรือ
เปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์  
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สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม 

 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 การบรหิารเมืองพัทยา 

การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 
(1) สภาเมืองพัทยา 
(2) นายกเมืองพัทยา 

  
 สภาเมืองพัทยา 

สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบส่ีคน ซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 

บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิก 
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกต้ังและ 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปด

สิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 
 
 นายกเมืองพัทยา 

ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหน่ึงซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมือง
พัทยา 
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การเลือกต้ังนายกเมืองพัทยาให้กระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
นายกเมืองพัทยามีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(1) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
(2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา 
(3)  แ ต่ง ต้ั งและถอดถอนรองนายกเ มือง พัทยา  เลขา นุการนายกเ มือง พัทยา 

ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) ปฏิบัติ หน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายก 
เทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี 
 
 ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
(1) สํานักปลัดเมืองพัทยา 
(2) ส่วนราชการอ่ืน ตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การกําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักปลัดเมืองพัทยา และส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
มีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง เมืองพัทยา

รองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 
 
 ข้อบญัญัติเมืองพัทยา 

เมืองพัทยามีอํานาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) การปฏิบัติให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เมืองพัทยามีอํานาจตราข้อบัญญัติได้ 
(3) การให้บริการโดยมีค่าตอบแทน 
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