แผนปฏิฏบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2558 )

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่า นมา กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มุ่ง มั่น ส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมถึงพยายามพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริม
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นเครื่องมือใน
การดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้นําข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นประเด็นในการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ขึ้นมา ตามขั้นตอนดังนี้
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
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และอํานาจหน้าที่ของ สถ. ตามกฎหมาย
3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สถ. และท้องถิ่นจังหวัดที่มีต่อวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ สถ.
จากกระบวนการตามขั้นตอนดังกล่าว สถ. ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.
2555 – 2558) ให้สอดคล้องกับภารกิจและความคล่องตัวในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น โดยได้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ใ ห้ ห มดไปและนํ า ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ
ต่อการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนสําคัญ
ในการผลักดั นให้ บรรลุ ตามวิ สั ยทั ศ น์ ที่กําหนดไว้
อัน เป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ที่ มุ่ ง หมายให้ มี
การบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 บทนํา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
- การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้มีสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
- การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
- การสร้ า งและใช้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของหลักการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี

ส่วนที่ ๓ ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล
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๔๐

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน และกลยุทธ์ที่กําหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดิน
(แบบ ก.พ.ร. ๐๒)

ส่วนที่ ๔ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(แบบ ก.พ.ร. ๐๓)

๕๖

ส่วนที่ 1
บทนํา
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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 ๗,๕๘๑ 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 ในการให้บริการสาธารณะ
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
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(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
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ดําเนินการทบทวนทิศทางของกรมฯ ซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 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. 2555-2558) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ 2 ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : เป็น
องค์กรหลักในการ
ส่งเสริมให้ อปท.
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้
คําปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง

๑. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง
๒. ส่ง่ เสริิมการจัดั ทําํ แผนพััฒนาท้้องถิิน่ ให้
ใ ้สอดคล้้องกับั แผนยุทธศาสตร์ร์ ะดัับชาติิ
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่าย
๓. ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุุณธรรม
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทํางานอย่างมืออาชีพ
๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
พันธกิจ ประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
ั
ื่ ิ่ ป ิ ิ
ิ
อปท.
ป และสนบสนุ
ั น
๘ ข้อ ๕. พฒนาระบบกฎหมายเพอเพมประสทธภาพการบรหารงานของ
ผู้กํากับดูแล อปท.
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
ั ิ ์ ป็ ป ข
พระมหากษตรยทรงเปนประมุ
9. ส่งเสริมการดําเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การยกระดับขีดความสามารถของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสงง
สมรรถนะสู

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ของ อปท.
อปท ในการพฒนาประเทศ
ในการพัฒนาประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสู
องคกรปกครองสวนทองถน
ไปส่
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

3

รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การยกระดับขีดความสามารถของ สถ.ให้มีสมรรถนะสูง

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
16. บุคลากร สถ. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
๑7. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สถ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์
1. อปท. มีการบริหารจัดการทีด่ ี มีความเข้มแข็ง และ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

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

๑. พัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วัดเพื่อจัดลําดับความเข้มแข็งของ
อปท.
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการของ อปท. ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงคุณภาพของ อปท.

2. อปท. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพึง่ พาตนเองได้

3. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการของ อปท.ตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนา
4. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบ
จังหวัด
บูรณาการ
5. ระดับความสําเร็จในการเพิ่มสมรรถนะ อปท. ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร/บุคลากร อปท. ในการส่งเสริม
ของประชาชนในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
6. ระดับความสําเร็จทางการส่งเสริม อปท. สูก่ ารเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
6. ส่งเสริมการนําแผนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นการนําหลักปรัชญาของ
อย่างเพียงพอด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
7. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
7. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผา่ นมา
8. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของ
อปท.
8. สัดส่วนที่เพิม่ ขึน้ ของรายได้ที่จัดเก็บเองของ อปท. ต่อรายรับทัง้ หมด

9. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ
10. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อปท.
11. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะที่มีคุณภาพจาก อปท. 11. ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการ
๑2. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการจัดบริการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท.
สาธารณะของ อปท.
๑2. ร้อยละของจํานวนผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับ ๑3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. ให้ได้ตาม
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท.
มาตรฐานที่กําหนด

3. บุคลากรของ อปท. มีศักยภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

9. ร้อยละของบุคลากร อปท.ที่ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
10. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําประมวลจริยธรรม
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๑3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย

๑4. พัฒนาระบบกฎหมายให้ อปท.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
และตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

14. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค

15. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ

การเกษตรและทํากิจกรรมอื่น ๆ
15. ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนไว้ มี

16. แก้ไขความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หลักประกันรายได้ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุ
16. ร้อยละของจํานวนนักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ

17. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท.
17. ร้อยละของจํานวนนักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ

18. สนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท.
18. ร้อยละของ อสม. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิง 19. พัฒนาด้านสาธารณสุข

รุกจาก อปท.
19. ร้อยละของจํานวนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้

20. เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

สามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจาก อปท. อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
20. ร้อยละของภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจาย 21. ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.
อํานาจ
21. ร้อยละของ อปท.เป้าหมายมีความพึงพอใขต่อการช่วยเหลือ ฟื้นฟู

22. ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ

ให้กลับสู่สภาพเดิม
5. อปท. มีความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษาแนะนําที่ 22. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ อปท.ต่อการให้คําปรึกษา
ถูกต้อง และทันต่อความต้องการ
แนะนําของ สถ.

23. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ อปท.
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๑. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการประเมินความเชื่อมัน่ ของประชาชนอยู่ใน
ระดับดีตามเกณฑ์ที่กําหนด
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกภาคี
เครือข่ายฯ

๑. จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ อปท.

6. ร้อยละของจํานวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ อปท. มีจํานวนลดลง

7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7. ระดับความสําเร็จในการเพิ่มสมรรถนะภาคประชาชนในการเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาของ อปท. ด้วยกระบวนการแผนชุมชน

8. เสริมสร้างศักยภาพ อปท. และชุมชนในการเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

๒. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคีเครือข่าย ฯ
๓. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสํารวจ จัดทํา และ
พัฒนาฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย ฯ
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสร้างภาคีเครือข่าย ฯ
๔. สร้างภาคีเครือข่าย ฯ เพื่อเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนา อปท. ตามหลักการ
ปกครองตนเองและหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๔. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของจํานวนภาคีเครือข่ายฯ (จากจํานวนที่สํารวจข้อมูลใน
๕. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของ สถ. และ อปท. เห็นความสําคัญ
ปีที่ผ่านมา)
ของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ
๖. สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่าย ฯ การพัฒนาเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
3. สถ.สามารถใช้ภาคีเครือข่ายฯให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ๕. ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายฯ เข้ามามีสว่ น
บริหาร งานและตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท.
การพัฒนา อปท. และเอาชนะปัญหายาเสพติด
ร่วมกับ สถ. ในการพัฒนา อปท.

4. ภาคีเครือข่ายฯ ได้รับข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจ 8. ร้อยละของสมาชิกภาคีเครือข่าย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สถ. และ อปท.
บริหารจัดการของ สถ. และ อปท. รวมถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
5. ภาคีเครือข่ายฯ มีความพึงพอใจในการได้รบั ข้อมูล 9. ร้อยละของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ สถ. ของสมาชิกภาคีเครือข่าย ฯใน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สถ.และ อปท. รวมถึงสิทธิ การได้ รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ของ อปท.และและสิทธิหน้าที่ของ
ภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ของภาคีเครือข่าย ฯ
6. ภาคีเครือข่ายฯในส่วนของส่วนราชการ ที่ถ่ายโอน 10. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ ฯ มี
ความพึงพอใจในการประสานการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.
ภารกิจ ฯ มีความพึงพอใจในการประสานการถ่ายโอน
ภารกิจให้ อปท.

9. สํารวจความต้องการของสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ ที่มีต่อการบริหาร
จัดการของ สถ. และ อปท.
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานของ สถ. และ อปท.ที่โดดเด่น
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
11. สร้างเครือข่ายการทํางานของ สถ. และจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครือข่ายการทํางานของ สถ. รวมทั้งผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้สว่ นเสียของ สถ.
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7. สถ. มีระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งระบบ

๑2. พัฒนาความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑3. กําหนดแนวทางและวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของ สถ. ให้สงั คมได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ ภารกิจของ สถ. เพือ่ ร่วมเป็นเครือข่ายการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สถ.
๑4. กําหนดวิธกี าร/มาตรการในการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ้นกับ สถ.
8. บุคลากร สถ.มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการ ๑2. ร้อยละของบุคลากร สถ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการ ๑5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารราชการแบบมีส่วน
แบบมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ร่วมให้แก่บุคลากรของ สถ.
แบบมีส่วนร่วม
9. บุคลากร สถ.มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร ๑3. ร้อยละของบุคลากร สถ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร ๑6. 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
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
55
56
57
58 55-58
ผลผลิต/กิจกรรม
๑. ระดับความสําเร็จ
ระดับ3 ระดับ3 ระดับ๔ ระดับ4 ระดับ๔ ๑. นําหลักเกณฑ์ 1 โครงการการพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการบริหาร
ของการพัฒนาองค์กร
การบริหารจัดการและการ
จัดการภาครัฐ
ตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
ให้บริการของ สถ.
(PMQA) มาใช้ใน
การบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 2 โครงการติดตามประเมิน ผล
2. สถ.มีระบบ
2. ค่าคะแนนที่ผ่าน
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
ของ สถ.ทั่วทั้ง
การบริหารจัดการ เกณฑ์การประเมินตาม
การพัฒนาการปฏิบัติ
องค์กร
ที่ดีมีประสิทธิภาพ คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ตามหลักการ
ราชการ สถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.
บริหารกิจการ
3 โครงการจัดพิมพ์เอกสารคํา
บ้านเมืองที่ดี
รับรองการปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์
ประเด็น
เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. การยกระดับขีด 1. สถ.เป็นองค์กร
ความสามารถของ ที่มสี มรรถนะสูง
สถ. ให้มีสมรรถนะ
สูง

ตัวชี้วัด

55
1.50

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
1.50
1.50
1.50

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
6.00 ก.พ.ร.สถ.

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00 ก.พ.ร.สถ.

0.20

0.20

0.20

0.20

0.80 ก.พ.ร.สถ.

4 โครงการติดตามประเมินผล
การพัฒนาโครงสร้างการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค
เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่วยงานของ สถ.

1.20

1.20

1.20

1.20

4.80 ก.พ.ร.สถ.

5 โครงการติดตามการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังและ
การวางระบบควบคุมภายใน

1.00

0.80

0.80

0.80

3.40

กตภ.

6 ตรวจติดตามการบริหารงาน
ของผู้ตรวจราชการ สถ.

3.50

3.50

3.50

3.50

14.00

สน.ผต.

7 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคารสํานักงาน

12.00

12.00

12.00

12.00

48.00

สน.พส.

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ
9 โครงการทบทวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

104.27

104.27

104.27

104.27

417.08

สน.พส.

1.50

1.50

1.50

2.00

6.50

สน.พส.

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

10

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

3. บุคลากร สถ. มี
ความพึงพอใจต่อ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
เป็นธรรม

ตัวชี้วัด

3. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สถ.

55

56

เป้าหมาย
57
58

กลยุทธ์
55-58

55
2.00

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
2.00
2.00
2.00

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
8.00 สล.สถ.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 2. จัดระบบการรับ
ฟังความคิดเห็น
และการสํารวจ
ความพึงพอใจและ
ความผาสุกของ
บุคลากร สถ.

4. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการวางแผนกลยุทธ์
ด้านบุคลากรและ
ดําเนินการตามแผน ฯ
(HR Scorecard)
5. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดระบบงาน
และเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร สถ.

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
10 การตรวจติดตามการ
บริหารงานโดยผู้บริหาร สถ.

3. วางแผนกลยุทธ์ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ด้านบุคลากรและ
ทรัพยากรบุคคล (HR
ดําเนินการตาม
Scorecard) สถ.
แผน ฯ (HR
Scorecard)

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 4. จัดระบบงาน
และเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของ
บุคลากร สถ.

6. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการวางระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และการยกย่องชมเชย
(Individual Scorecard)

5. จัดระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรและการ
ยกย่องชมเชย
(Individual
Scorecard)

0.30

0.80

1.30

1.40

3.80

กจ.

1 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดกลุ่มงาน (Job
Family) และสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง

3.00

3.00

3.20

3.30

12.50

กจ.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับ
โอน

0.50

0.80

1.00

1.00

3.30

กจ.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
4. บุคลากร สถ.
ได้รับการพัฒนา
ตรงตามความ
ต้องการการ
ฝึกอบรม (Training
Needs) ที่
สอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของ สถ.

5. สถ. สามารถให้
ข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนํา
แก่ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องและ
ทันกับความต้องการ

เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
55
56
57
58 55-58
ผลผลิต/กิจกรรม
7. ระดับความสําเร็จ
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 6. จัดระบบการ
1 โครงการพัฒนาข้าราชการ
พัฒนาความรู้
ของการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรของสถาบัน
ความสามารถ
สถ. ให้ตรงตามความ
พระปกเกล้า หลักสูตร
ทักษะและ
ต้องการการฝึกอบรม
นายอําเภอ หลักสูตรนัก
สมรรถนะที่จําเป็น
(Training Needs) ที่
ปกครองระดับสูง
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ต่อการปฏิบัติงาน
เชิงยุทธศาสตร์ของ สถ.
ของบุคลากร สถ.
ตัวชี้วัด

8. ร้อยละของบุคลากร 50
สถ.ที่ได้รับการพัฒนา
ตรงตามความต้องการ
การฝึกอบรม (Training
Needs)

9. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
พัฒนาระบบการให้
ข้อมูลและคําปรึกษา
แนะนําแก่ผู้รับบริการ

55

60

65

65

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
3 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ท้องถิ่นอําเภอเกี่ยวกับการ
จัดวางระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานตามระเบียบ คตง.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 7. พัฒนาระบบ 1 โครงการจัดพิมพ์และจัดทํา
การให้ข้อมูลและให้
ซีดีรอม "กฎหมาย ระเบียบ
คําปรึกษา แนะนํา
หนังสือซักซ้อมแนวทาง
แก่ผู้รับบริการอย่าง
ปฏิบตั ิและข้อหารือเกี่ยวกับ
ครบวงจร
การปฏิบัติ งานของ อปท.

55
5.00

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
5.00
5.00
5.00

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
20.00
กจ.

0.80

0.80

0.97

0.98

3.55

กจ.

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

กตภ.

0.90

0.90

0.90

0.90

3.60

ตบ.

1.50

-

3.40

สน.กร

1.90

-
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
6. สถ.สามารถ
ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
สถ.อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
10. ร้อยละของเรื่องที่
ผู้รับบริการขอข้อมูล
และคําปรึกษาแนะนําที่
ได้รับการตอบสนอง
อย่างถูกต้องและทันกับ
ความต้องการตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

เป้าหมาย
55
56
57
58
65
65
70
70

80
11. ร้อยละของ
บุคลากรที่รับผิดชอบการ
ให้บริการให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ อปท. ผ่าน
การประเมินตาม
มาตรฐานที่กําหนด
12. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
จนได้ข้อยุติ

80

80

80

กลยุทธ์
55-58
70

80

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
2 โครงการจัดพิมพ์คู่มือ
ระเบียบกฏหมายการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

55
2.00

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
2.00
2.00
2.00

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
8.00 สน.บค.

3 โครงการพิมพ์หนังสือ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.

0.50

0.60

0.60

0.80

2.50

สน.ปศ.

4 โครงการพิมพ์เครื่องมือ
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.

0.60

-

-

-

0.60

สน.ปศ.

5 โครงการจัดทําหนังสือข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด อปท.

1.00

1.00

-

2.00

สน.ปศ.

6 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อปท.
7 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชนของ อปท.
8 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
แผนพัฒนากีฬาระยะเวลา 3
ปี

0.25

0.25

0.25

0.25

1.00

สน.ปศ.

0.36

0.36

0.36

0.36

1.44

สน.ปศ.

0.36

0.36

0.36

0.36

1.44

สน.ปศ.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

7. บุคลากร สถ. มี
จริยธรรมและ
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

55

56

เป้าหมาย
57
58

กลยุทธ์
55-58

13. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4
ของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
9 โครงการจัดทําเครื่องมือการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาสังกัด อปท.

55
3.00

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
3.00
3.00
3.00

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
12.00 สน.ปศ.

10 โครงการจัดทําเครื่องมือการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษสังกัด อปท.

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

สน.ปศ.

11 โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของ อปท.

0.60

0.36

0.50

0.50

1.96

สน.ปศ.

8. พัฒนาระบบ 1 โครงการนิเทศงานการ
การรับและรวบรวม
บริหารงานบุคคลของ
ข้อร้องเรียน/
สํานักงานส่งเสริมการท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ/
จังหวัด/อําเภอ
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย
ของ สถ. มา
ดําเนินการ

0.80

0.80

1.00

1.00

3.60

กจ.

9. ส่งเสริมคุณธรรม 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
จริยธรรมข้าราชการในสังกัด
สถ. (ส่วนกลาง)
พัฒนาระบบการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
2 โครงการอบรมความรู้ด้าน
ทุจริตและประพฤติ
การดําเนินการทางวินัยแก่
มิชอบของ สถ.
ข้าราชการพลเรือน

0.20

0.22

0.23

0.24

0.89

กจ.

0.60

0.62

0.63

0.64

2.49

กจ.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
8. สถ. เป็นองค์กร 14. ระดับความสําเร็จ
แห่งการเรียนรู้
ในการจัดการความรู้ใน
(Learning
การพัฒนาองค์กร
Organization)

9. บุคลากร สถ. มี
การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย
กลยุทธ์
55
56
57
58 55-58
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 10. พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้
(KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร สถ.
เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

15. ร้อยละของบุคลากร 80
สถ. ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

80

80

80

80

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
1 โครงการจัดซื้อหนังสือ
กฎหมายท้องถิ่น
2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดที่รับผิดชอบการถ่าย
โอนภารกิจฯ

55
0.05

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
0.05
0.05
0.05

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
0.20 สน.กร.

0.48

0.48

0.48

0.48

1.92

สน.พร.

3 โครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับ
ให้บริการในห้องสมุด สถ.

0.25

0.20

0.30

0.30

1.05

สน.พส.

4 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําปี

1.25

1.25

1.25

1.25

5.00

สน.พส.

5 การจัดประชุม สถ.

0.40

0.40

0.40

0.40

1.60

สล.สถ.

11. พัฒนา
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
สมรรถนะบุคลากร
ข้าราชการที่มีศักยภาพสูง
ของ สถ. ให้มี
2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ความรู้
หน่วยงานในสังกัด สถ.
ความสามารถและ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ
ทักษะตาม
สํานักกฎหมายและระเบียบ
มาตรฐานที่กําหนด
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

4.00

4.00

4.50

4.50

17.00

กจ

4.00

5.00

5.00

6.00

20.00

กจ

0.25

0.25

0.25

0.25

1.00

สน.กร.

4 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพท้องถิ่นจังหวัด
ให้มีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน

0.40

0.80

สน.กร.

1.60

3.20

สน.กร.

1.60

6.40

สน.กร.

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้าราชการกลุ่มกฎหมาย
ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

0.40

1.60

1.60

1.60

1.60
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

56

เป้าหมาย
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบการคลังสําหรับ
บุคลากรของ สถ.
8 โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ข้าราชการ สถ.
9 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณวิเคราะห์ระดับ
ความสําเร็จและประเมินผล

55
3.80

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
2.50
2.50

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
8.80 สน.กร.

0.58

0.58

0.58

0.58

2.32

สน.พส.

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

สน.พส.

10 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ สถ.
ในการส่งเสริมการดําเนินการ
ด้านสาธารณสุขและ
สวัสดิการของ อปท.

1.64

-

-

-

1.64

สน.สส.

11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบตั ิงานบริหารทั่วไป
12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล
13 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น
14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
กฎหมายระเบียบและเรื่อง
ร้องทุกข์
15 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ
16 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
งานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบ

1.49

1.56

1.64

1.73

6.42

สพบ.

1.49

1.56

1.64

1.73

6.42

สพบ.

1.49

1.56

1.64

1.73

6.42

สพบ.

1.49

1.56

1.64

1.73

6.42

สพบ.

1.49

1.56

1.64

1.73

6.42

สพบ.

3.13

สพบ.

1.49

-

1.64

-
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

56

เป้าหมาย
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
17 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับต้น

55
4.73

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
4.96
5.21
5.46

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
20.36 สพบ.

18 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับกลาง

4.73

4.96

5.21

5.46

20.36

สพบ.

19 โครงการสัมมนาท้องถิ่นอําเภอ

2.90

3.45

3.20

3.35

12.90

สพบ.

20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินผลทาง
วิชาการ

1.20

1.20

1.20

1.20

4.80

กจ.

21 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันภัยในสถานที่ราชการ

0.06

0.06

0.06

0.06

0.24

สล.สถ.

22 โครงการประชุมสัมมนา ทถจ.
ทถอ. เพื่อขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ สถ.

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.พส.

23 โครงการฝึกอบรมโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 300) และ
(LTAX GIS)สําหรับ
ข้าราชการสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด

1.50

1.50

1.50

1.50

6.00

สน.คท.

24 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่

0.12

0.12

0.12

0.12

0.50

กจ.

25 โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
ตามหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับกลางของ มท. (บ.มท.)

0.16

0.16

0.16

0.16

0.64

กจ.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

56

เป้าหมาย
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
26 โครงการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ
27 การฝึกอบรมหลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี (สําหรับ
ข้าราชการบรรจุใหม่)

16. ระดับความสําเร็จ
ในการเพิ่มสมรรถนะ
สถ. ในการบริหาร
ราชการและการพัฒนา
ท้องถิ่น

55
0.39

o.85

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
0.39
0.39
0.39

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
1.56
กจ.

0.85

0.85

0.85

3.40

กจ.

28 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ระบบราชการ

0.15

0.15

0.15

0.15

0.60

สน.พส.

29 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จนท.
ผู้ฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
การเงินการคลัง

0.46

0.46

0.46

0.46

1.84

ตบ.

30 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน

0.30

0.30

0.30

1.20

กตภ.

31 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบการคลังสําหรับ
บุคลากรของ สถ.

2.64

2.64

2.64

2.64

10.56

สน.คท.

3.00

-

3.00

-

6.00

สน.สส.

4.00

5.00

-

-

9.00

สน.สส.

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 12. เสริมสร้าง
1 โครงการสร้างความรู้ ความ
1-4 ความรู้ ความเข้าใจ
เข้าใจบุคลากร สถ. ในการ
บุคลากร สถ. ใน
บริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
2 โครงการประชุมเชิง
บริหารราชการ
ปฏิบตั ิการเพื่อกําหนด
และการพัฒนา
รูปแบบการให้ประชาชนมี
ท้องถิ่น
ส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ สถ. และพัฒนา
ท้องถิ่น

0'30

18

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

10. สถ. มี
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สถ. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

55

56

เป้าหมาย
57
58

กลยุทธ์
55-58

17. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สถ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
3 โครงการยกระดับ สถจ. และ
สถอ. เป็นองค์กรแห่งการ
ส่งเสริมบทบาทภาค
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

1 โครงการบํารุงรักษาระบบ
13. นําระบบ
เครือข่ายภายใน สถ. พร้อม
เทคโนโลยี ฯ มาใช้
ระบบ AntiVirus
ในการสนับสนุน
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สถ. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

55
-

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
10.00
10.00
10.00

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
30.00 สน.สส.

9.20

9.20

9.20

9.20

36.80

ศส.

2 โครงการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล สถ.

5.40

5.00

5.00

4.00

19.40

ศส.

3 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณ์
บัญชีคอมพิวเตอร์เดิมของ
โครงการระบบ บัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.

6.60

6.60

6.60

6.60

26.40

ศส.

4 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
5 โครงการปรับ่ ปรุง

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

ศส.

4.50

4.50

4.50

4.50

18.00

ศส.

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

สน.คท.

ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ท้องถิ่น ส่วนกลาง
6 โครงการจ้างเหมาบริการ
บํารุงรักษาโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์แบบรวม
ศูนย์สําหรับ อปท.

19

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

56

เป้าหมาย
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
7 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท.
(E-Plan)

55
42.00

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58
42.00
42.00
42.00

เจ้าภาพ
55-58 (สํานัก/กอง)
168.00 สน.พส.

8 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
9 โครงการจัดทําระบบตรวจ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Inspection)
10 โครงการจัดทําระบบบริหาร
และติดตามงบประมาณของ
สถ. (กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง)
11 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านกฎหมาย
ท้องถิ่น (E-Law)
12 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
สถจ. 75 จังหวัด
13 โครงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

สน.พส.

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

ศส.

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

ศส.

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

ศส.

9.00

9.00

9.00

9.00

36.00

ศส.

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.สส.

14 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

1.50

1.70

1.90

2.10

7.20

สน.พร.

20

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
สาธารณะและ
ระบบการบริหาร
จัดการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาประเทศ

1. อปท. มีการ
บริหารจัดการที่ดี
มีความเข้มแข็ง
และเป็น
หน่วยงานหลักใน
การจัดบริการ
สาธารณะให้กับ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

55

เป้าหมาย
56
57
58

กลยุทธ์
55-58

๑. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ในการพัฒนาระบบ
การประเมินและ
ตัวชี้วัดเพื่อจัดลําดับ
ความเข้มแข็งของ อปท.

๒. ร้อยละของ อปท.ที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการ
บริหารงานตาม
หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

75

75

75

75

๑. พัฒนาระบบ
การประเมินและ
ตัวชี้วัดเพื่อ
จัดลําดับความ
เข้มแข็งของ อปท.

75 ๒. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการของ
อปท. ตาม
หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

1 โครงการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบด้านการคลัง
การบัญชี การเงิน และการ
พัสดุ ของ อปท. ประจําปี

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

ตบ.

2 โครงการจัดทํารายงานผล
การประเมินจัดทํารายงาน
ผลการประเมินระดับการ
บริหารจัดการที่ดีของ อปท.

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

สน.มท.

3 โครงการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. (Core
Team)

22.00

22.00

22.00

22.00

88.00

สน.มท

4 โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์และประมวลผล
การประเมินประสิทธิภาพ
อปท.

2.00

1.00

1.00

1.00

5.00

สน.มท

5 โครงการตรวจนิเทศการ
จัดตั้งและเปลี่ยนฐานะของ
อปท.
1 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของ อปท.

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

สน.มท

2.00

2.56

3.00

-

7.56

สน.มท.

2 โครงการคัดเลือกผู้บริหาร
อปท. ดีเด่นด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.มท.

3 โครงการนิเทศ อปท. ตาม
หลักเกณฑ์การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
4 โครงการศึกษาวิจัย อปท.
ต้นแบบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีของ อปท.
(Best Practice)

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

สน.มท.

0.70

0.70

0.70

0.70

2.80

สน.มท.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

3. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการเชิง
คุณภาพของ อปท.

4. ร้อยละของ อปท.
ที่จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด

55

เป้าหมาย
56
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

5 โครงการอบรมผู้บริหารที่
ได้รับเลือกตั้งใหม่ให้มี
ความรู้ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ
อปท.

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

สน.มท.

6 ค่าใช้จ่ายติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ของ อปท. (สําหรับผู้บริหาร)

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

สล.สถ.

7 ค่าใช้จ่ายตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของ อปท. (สถจ.)

27.00

27.00

27.00

27.00

108.00

สน.พส.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 3. พัฒนาระบบ
1 โครงการคัดเลือก อปท. ที่มี
การบริหารจัดการที่ดี
คุณภาพการบริหาร
จัดการของ อปท. 2 โครงการนําร่องยกระดับ
ตามหลักเกณฑ์การ
คุณภาพการบริหารจัดการ
บริหารกิจการ
ของ อปท.
บ้านเมืองที่ดี
3 โครงการพัฒนาการส่งมอบ
บริการ(single window)

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00

สน.มท.

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

สน.มท.

1.50

1.50

1.50

1.50

6.00

สน.มท.

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

สน.มท.

3.50

3.50

3.50

3.50

14.00

สน.มท.

1.00

4.00

สน.พส.

1.50

3.90

สน.พส.

75

75

80

80

80 4. พัฒนาความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานแบบ
บูรณาการ

4 โครงการขยายผลการใช้
โปรแกรมส่งมอบบริการ
ด้านการอนุมัติ อนุญาตตาม
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2535
5 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพของ
อปท. (LQM)
1 โครงการประเมินผลการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2 โครงการพัฒนากระบวน
ทัศน์การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

1.00

1.00

0.70

0.70

1.00
1.00
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

เป้าหมาย
56
57
58

กลยุทธ์
55-58

5. ระดับความสําเร็จ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ
ในการเพิ่มสมรรถนะ
1-4
อปท. ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น

6. ระดับความสําเร็จ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ
1-4
ของการส่งเสริม อปท.
สู่การเป็นเป็นชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่อย่าง
เพียงพอด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

5. เสริมสร้างความรู้ 1 โครงการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจผู้บริหาร/บุคลากร
ความเข้าใจ
อปท. ในการส่งเสริม
ผู้บริหาร/บุคลากร
บทบาทการมีส่วนร่วมของ
อปท. ในการ
ประชาชน
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการบริหาร และ
การพัฒนาท้องถิ่น

5.00

11.50

2 โครงการพัฒนา อปท.
ต้นแบบที่มีการบริหารและ
พัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
3 โครงการยกระดับ อปท.ที่มี
การบริหารและพัฒนาด้วย
การมีส่วนร่วมของประชาชน

5.00

5.00

6. ส่งเสริมการนํา 1 โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ อปท. ในการ
แผนยุทธศาสตร์การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
ขับเคลื่อนการนํา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
หลักปรัชญาของ
บริหารหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ท้องถิ่น
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อกําหนด
รูปแบบของการดําเนินงาน
ของ อปท. ในการสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
3 โครงการบูรณาการความ
ร่วมมือภาคีกับการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

-

3.00

55-58
3.00

-

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

22.50

สน.สส.

-

10.00

สน.สส.

-

10.00

10.00

20.00

สน.สส.

5.00

11.50

1.50

1.50

19.50

สน.สส.

5.00

5.00

10.00

สน.สส.

1.50

1.50

6.00

สน.สส.

-

1.50

-

1.50
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

เป้าหมาย
56
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

4 โครงการพัฒนาหน่วยงาน
สถ. ต้นแบบการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

สน.สส.

5 โครงการพัฒนา อปท.
ต้นแบบการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ี
6 โครงการเผยแพร่
ผลการ

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.สส.

2.00

2.00

สน.สส.

-

-

-

ดําเนินงาน อปท. ต้นแบบ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. อปท. มีขีด
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ
การเงิน การคลัง
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการจัดเก็บรายได้
ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บ
เองเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

1

1.5

2

2.5

2.5 7. ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
อปท.

1 โครงการจัดพิมพ์คู่มือ
โปรแกรมแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สินและการ
จัดเก็บรายได้ (Ltaxmap)
2 โครงการปรับปรุงระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (ltax
3000 และ ltax GIS)
3 โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
พัฒนารายได้ของ อปท.
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ อปท.

8. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้ที่จัดเก็บเอง
ของ อปท. ต่อรายรับ
ทั้งหมด

9

9

9

9

9

5 โครงการตรวจนิเทศการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การ
จัดเก็บรายได้ของ อปท.
1 โครงการตรวจสอบด้าน
8. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังและการ
การเงิน การคลัง
ควบคุมภายใน องค์กร
และงบประมาณของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อปท.

-

1.00

-

1.00

2.00

สน.คท.

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.คท.

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

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.

2.00

2.50

2.50

2.50

9.50

ตบ
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ยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัด

๓. บุคลากรของ 9. ร้อยละของบุคลากร
อปท. มีศักยภาพ อปท.ที่ได้รับการ
คุณธรรมและ
พัฒนาสมรรถนะที่
จริยธรรมในการ จําเป็นในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบัติงาน

55

70

เป้าหมาย
56
57
58

70

75

75

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

2 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการ
ตรวจสอบการคลัง อปท.

2.25

2.25

2.25

2.25

9.00

ตบ.

3 โครงการตรวจนิเทศงาน
ด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

สน.คท.

75 9. พัฒนาสมรรถนะ 1 โครงการสัมมนามาตรฐาน
ทั่วไปด้านการบริหารงาน
บุคลากรให้สามารถ
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจําปี
สนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การ
2 โครงการศึกษาวิเคราะห์
พัฒนาประเทศ
กําหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

สน.บค.

3.50

3.50

-

-

7.00

สน.บค.

3 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการนําเข้า
ข้อมูลสารสนเทศการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

0.88

0.88

0.88

0.88

3.52

สน.พร

4 ค่าใช้จา่ ยนิเทศการ
บริหารงานบุคคลทาง
การศึกษา (รับส่งผลงานครู)

0.30

0.30

0.30

0.30

1.20

สน.บค.

5 ค่าใช้จ่ายรับส่งผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (ผล
การปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการ)

0.60

0.60

0.60

0.60

2.40

สน.บค.

6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

84.66

84.66

84.66

84.66

338.64

สน.บค.

7 จัดพิมพ์หนังสือประมวล
หลักคําพิพากษาของศาล
และมติคณะกรรมการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

1.35

1.50

1.70

1.90

6.45

สน.พร.

25

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

10. ร้อยละของ อปท.
ที่จัดทําประมวล
จริยธรรม

55

40

เป้าหมาย
56
57
58

45

50

55

กลยุทธ์
55-58

55 10. ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรของ
อปท.

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

8 โครงการส่งเสริม อปท. ใน
การดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
(การปลูกหญ้าแฝก)

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.พส.

1 โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ

7.64

-

4.00

-

11.64

สน.บค.

0.37

0.37

0.40

0.40

1.53

สน.พร

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

สน.พร.

14.35

14.35

14.35

14.35

57.40

สน.พร.

11. พัฒนาความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
4. ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพจาก อปท.

11. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการศึกษาและ
จัดทํามาตรฐานกลาง
กํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

1 โครงการตรวจติดตาม
12. ศึกษาและ
ประเมินผลการถ่ายโอน
พัฒนาระบบการ
ภารกิจให้แก่ อปท.
จัดทํามาตรฐาน
กลางกํากับการ
2 โครงการประชุมเชิง
จัดบริการสาธารณะ
ปฏิบัติการกําหนดแนว
ของ อปท.
ทางการบริหารงานของ
คณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท. ระดับ
จังหวัด
3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท.ระดับ
จังหวัด

26

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

เป้าหมาย
56
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

4 โครงการจัดทํามาตรฐาน
กลางเพื่อกํากับการ
จัดบริการสาธารณะของ
อปท.

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.มท.

5 โครงการตรวจติดตามการ
ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
มาตรฐานการบริหาร/การ
บริการสาธารณะของ อปท.

2.00

-

-

-

2.00

สน.มท.

6 โครงการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.ปศ.

7 โครงการจัดทํามาตรฐาน
และเครื่องมือประเมิน
คุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา
สังกัด อปท.

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

สน.ปศ.

8 โครงการพัฒนามาตรฐาน
และเครื่องมือประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาสังกัด อปท.

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

สน.ปศ.

9 โครงการจัดพิมพ์คู่มือ
เอกสารมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ
อปท.

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

สน.มท.

27

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

12. ร้อยละของ
จํานวนผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียน
สังกัด อปท.

55

70

เป้าหมาย
56
57
58

70

75

75

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

10 โครงการปรับปรุงเอกสาร
มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

3.00

3.00

3.00

75 13. พัฒนาคุณภาพ 1 โครงการแข่งขันคนเก่งใน
การจัดการศึกษา
โรงเรียนท้องถิ่น
ของโรงเรียนสังกัด
ระดับประเทศ
อปท. ให้ได้ตาม
2 โครงการจัดงานมหกรรม
มาตรฐานที่กําหนด
การศึกษาท้องถิ่น

-

-

5.00

6.00

6.00

6.00

3.00

-

2.00

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระยะ 3 ปี
4 โครงการประกวด อปท.ที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ประจําปี
5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษา
6 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
7 โครงการติดตามประเมินผล
การจัดการแข่งขันกีฬา
8 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของ อปท.
9 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มี
ความบกพร่อง

55-58
3.00

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

12.00

สน.มท.

5.00

สน.ปศ.

6.00

24.00

สน.ปศ.

-

-

3.00

สน.ปศ.

2.00

2.00

2.00

8.00

สน.ปศ.

1.50

4.00

4.00

4.00

13.50

สน.ปศ.

0.15

0.15

0.15

0.15

0.60

สน.ปศ.

0.47

0.47

0.47

0.47

1.88

สน.ปศ.

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

สน.ปศ.

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

สน.ปศ.

28

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

เป้าหมาย
56
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

10 โครงการอบรมชี้แจงแนว
ทางการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ (O-NET,
GAT, PAT, V-NET) ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.ปศ.

11 โครงการจัดทําข้อมูลผลการ
เรียนเฉลี่ยของนักเรียน
(GPA) เพื่อคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
12 โครงการพัฒนาเครือข่าย
การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของ อปท.
13 โครงการประชุมชี้แจง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
14 โครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรสําหรับสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.
15 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านการศึกษา 9
รายการ
16 โครงการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนวัดผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
17 โครงการอบรมสัมมนา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.
18 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ลูกเสือท้องถิ่นไทย
- การอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับผู้นาํ ขั้นความรู้
ชั้นสูง

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.ปศ.

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

สน.ปศ.

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

สน.ปศ.

38.00

38.00

38.00

38.00

152.00

สน.ปศ.

16.93

16.93

16.93

16.93

67.72

สน.ปศ.

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.ปศ.

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

สน.ปศ.

1.95

1.00

1.00

1.00

4.95

สน.ปศ.

1.00

1.00

1.00

29

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

13. ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนากฎหมาย

14. ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่ได้มี
น้ําใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค การเกษตร
และทํากิจกรรมอื่น ๆ

55

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
- การพัฒนาศักยภาพ
ลูกเสือท้องถิ่นไทยไปสู่
ระดับสากล
1 โครงการศึกษาวิเคราะห์และ
เสนอแนะการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบให้สอดคล้องกับ
กรอบแผนพัฒนากฎหมาย

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 14. พัฒนาระบบ
กฎหมายให้ อป
ท.สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว และ
ตอบสนองได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
2 โครงการอบรมความรู้
กฎหมาย ระเบียบที่
ปรับปรุง และยกร่างใหม่
สําหรับบุคลากร ของ อปท.

70

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55
1.95

55-58

-

-

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

1.80

2.00

-

2.00

5.80

สน.กร

3.68

-

-

3.00

6.68

สน.กร.

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
อปท.

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

สน.กร.

2,647.60

10,590.40

สน.สส.

52,228.14 208,912.56

สน.สส.

75

80

85

85

15. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ

1 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการน้ํา และแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา เพื่อการ
อุปโภค บริโภค (ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน) อย่าง
บูรณาการ

2,647.60

2,647.60

2,647.60

100

100

100

100

16. แก้ไขความ
เดือดร้อน และ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

1 โครงการหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ

52,228.14

52,228.14

52,228.14

100 100

100

100

100

17. สนับสนุน
1 โครงการจัดหาเครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
พกพาเพื่อการศึกษา
สําหรับนักเรียน (One
Tablet PC Perchild)

201.60

201.60

201.60

15. ร้อยละของ
100
จํานวนผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนไว้
มีหลักประกันรายได้ที่
สอดคล้องกับกลุ่มอายุ
16. ร้อยละของ
จํานวนนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด อปท.

เป้าหมาย
56
57
58

201.60

806.40

สน.ปศ.

30

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

55

เป้าหมาย
56
57
58

กลยุทธ์
55-58

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

55

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

100
17. ร้อยละของ
จํานวนนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด อปท.

100

100

100

100

18. สนับสนุนจัด 1 โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี

3,244.95

3,244.95

3,244.95

3,244.95

12,979.80

สน.ปศ.

18. ร้อยละของ อสม. 100
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกจาก
อปท.

100

100

100

100

19. พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

7,966.52

7,966.52

7,966.52

7,966.52

31,866.08

สน.สส.

100
19. ร้อยละของ
จํานวนผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพที่ได้
ลงทะเบียนไว้ สามารถ
เข้าถึงสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือจาก
อปท. อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

100

100

100

100

20. เสริมสร้าง
1 สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
และสังคม
พิการหรือทุพพลภาพ

7,237.61

7,237.61

7,237.61

7,237.61

28,950.44

สน.สส.

70

75

80

80

21. ส่งเสริมการ
กระจายอํานาจ
ให้แก่ อปท.

100

100

100

100

22. ป้องกัน แก้ไข 1 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู
และฟื้นฟูความ
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
เสียหายจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และสาธารณภัย

20. ร้อยละของ
ภารกิจที่ อปท. ได้รับ
การถ่ายโอนตาม
แผนการกระจาย
อํานาจฯ

65

21. ร้อยละของ อปท. 100
เป้าหมายมีความพึง
พอใขต่อการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพ
เดิม

1 โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก

1 จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

156,360.48 156,360.48 156,360.48 156,360.48 625,441.92 ทุกสํานัก/กอง

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

60,000.00

สน.สส.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
5. อปท. มีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้คําปรึกษา
แนะนําที่ถูกต้อง
และทันต่อความ
ต้องการ

ตัวชี้วัด
22. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
อปท.ต่อการให้
คําปรึกษาแนะนําของ
สถ.

55

เป้าหมาย
56
57
58

80

80

80

80

กลยุทธ์
55-58
80 23. พัฒนาระบบ
การให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ อปท.

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

เจ้าภาพระดับ
(สํานัก/กอง)

1 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
เกี่ยวกับการเสนอขอประ
ราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในระดับจังหวัด

2.000

-

-

-

2.00

สน.บค.

2 โครงการติดความรู้ให้ อปท.
ที่ได้รับการจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลง

0.30

0.30

0.30

0.30

1.20

สน.พร.

3 โครงการตรวจนิเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

0.46

0.50

0.50

0.50

1.96

สน.พร.

4 โครงการตรวจนิเทศภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขของ อปท.

0.30

0.30

0.30

0.30

1.20

สน.สส.
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

3. การสร้างและ
ใช้ภาคีเครือข่ายใน
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปสู่
เป้าหมายของ
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
55

56

57

58

55-58

60

65

70

75

75

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

เจ้าภาพ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

(สํานัก/

1. อปท. ได้รับ
ความเชื่อมั่น
ศรัทธาจาก
ประชาชน

๑. ร้อยละของ อปท. ที่
ได้รับการประเมินความ
เชื่อมั่นของประชาชนอยู่
ในระดับดีตามเกณฑ์ที่
กําหนด

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

-

1.50

-

2.00

3.50

สน.สส.

2. สถ. มีภาคี
เครือข่าย ฯ ให้เข้า
ร่วมเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนา อปท.

๒. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๒. จัดตั้งและพัฒนา 1 จัดตั้ง "ศูนย์ประสานองค์กร
ศูนย์ข้อมูลภาคี
เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น
ของการดําเนินการ
จัดทําฐานข้อมูลสมาชิก
เครือข่าย ฯ
ภาคีเครือข่ายฯ
1 โครงการจัดทําฐานข้อมูลภาคี
๓. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ๓. สร้างความ
เครือข่ายฯ
ของการดําเนินการ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
สร้างภาคีเครือข่าย ฯ
ในการสํารวจ
จัดทํา และพัฒนา
ฐานข้อ้ มูลภาคีี
เครือข่าย ฯ

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

สน.สส.

0.20

0.50

-

0.50

1.20

สน.สส

2.00

-

-

-

2.00

สน.พร.

2.00

-

2.00

-

4.00

สน.พร.

0.50

0.50

-

1.00

สน.สส.

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนภาคีเครือข่ายฯ
(จากจํานวนที่สํารวจ
ข้อมูลในปีที่ผ่านมา)

-

1

1.5

2

2

1 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
๔. สร้างภาคี
พัฒนาระบบประสิทธิภาพ
เครือข่าย ฯ เพื่อ
การบริหารงานของ อปท.
เป็นหุ้นส่วนการ
รูปแบบพิเศษ
พัฒนา อปท. ตาม
หลักการปกครอง
ตนเองและหลักการ
ปกครองในระบอบ 2 ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและแนวทาง
ประชาธิปไตยอันมี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พระมหากษัตริย์ทรง
ประชาชน
เป็นประมุข

5. เสริมสร้างความ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
เข้าใจให้บุคลากร
อปท.ในการจัดบริการดูแล
ของ สถ. และ อปท.
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสฯ
เห็นความสําคัญ
โดยชุมชน
ของการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายฯ

-

33

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

3. สถ.สามารถใช้
ภาคีเครือข่ายฯให้
เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา
อปท. และ
เอาชนะปัญหายา
เสพติด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
55

56

57

58

55-58

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
๕. ระดับความสําเร็จ
ของการเปิดโอกาสให้
ภาคีเครือข่ายฯ เข้ามามี
ส่วนร่วมกับ สถ. ในการ
พัฒนา อปท. และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

เจ้าภาพ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

(สํานัก/

2 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ อปท.

2.80

2.80

2.80

2.80

11.20

สน.สส.

3 โครงการปรับกระบวนทัศน์
ผู้บริหาร อปท. ด้านการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายฯ

2.00

-

-

-

2.00

สน.สส.

0.20

0.20

0.21

0.22

0.83

กจ.

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

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
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

สน.บค.

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กแล็ก

0.40

0.40

0.40

0.40

1.60

สน.ปศ.

6 โครงการประสานการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนวัตกรรม

1.00

-

-

-

1.00

สน.ปศ.

7 โครงการธรรมาภิบาลอนุบาล

1.00

5.00

5.00

5.00

16.00

สน.มท.

1 โครงการสร้างเครือข่ายภาค
๖. สร้างกลไกให้
ประชาชน/ อปท. ในการแจ้ง
ภาคีเครือข่าย ฯ
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริต ฯ
การพัฒนาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
บริหาร งานและ
2 โครงการอบรมเพิม่ เสริมสร้าง
ตรวจสอบการ
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ระดับ
ดําเนินงานของ อปท.
จังหวัดและเจ้าหน้าที่ติดตาม
ข้อมูล

34

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
55

56

57

58

55-58

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

เจ้าภาพ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

(สํานัก/

8 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ผู้นําชุมชนด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.

7.00

7.00

7.00

7.00

28.00

สน.มท.

9 การประชุมชี้แจงแนวคิด
ท้องถิ่นยุคใหม่หัวใจสีเขียว

0.40

0.40

0.40

0.40

1.60

สน.พส.

10 โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/ภาคราชการพล
เรือนและส่วนท้องถิ่น เพื่อ
แจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังการ
ทุจริตและปพฤติมิชอบ

0.20

0.20

0.21

0.22

0.83

กจ.

11 โครงการพัฒนารูปแบบ
บริการสขภาพและสวั
บรการสุ
ขภาพและสวสดการ
สดิการ
สังคมเชิงบูรณาการโดย
ชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ

-

5.00

5.00

5.00

15.00

สน.สส.

0.05

0.05

0.05

0.15

สพบ.

12 โครงการตรวจนิเทศงาน
โครงการ ความร่วมมือทาง
วิชาการ 8 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้
บุคลากรท้องถิ่น)

-

13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร อปท. ในการ
ส่งเสริมพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

สน.พส.

14 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการพัฒนา
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเลิกการปลูกฝิ่นและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของยา
เสพติด

0.58

0.58

0.58

0.58

2.32

สน.พส.
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
55

6. ร้อยละของจํานวนผู้
ติดยาเสพติดในพื้นที่ของ
อปท. ที่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
มีจํานวนลดลง

45

56
50

57
55

58
60

55-58

60 7. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

7. ระดับความสําเร็จใน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ
การเพิ่มสมรรถนะภาค
1-4
ประชาชนในการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาของ
อปท. ด้วยกระบวนการ
แผนชุมชน

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

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

-

65

65

70

กลยุทธ์

70

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

55

เจ้าภาพ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55-58

(สํานัก/

7,982.52

7,982.52

7,982.52

7,982.52

31,930.08

สน.พส.

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

สน.สส.

2 โครงการยกระดับ อปท.
ต้นแบบบูรณาการภารกิจกับ
แผนชุมชน

3.00

3.00

4.00

4.00

14.00

สน.สส.

3 โครงการติดตามประเมินผล
การสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทาง
แผนชุมชน

0.20

0.20

0.20

0.20

0.80

สน.สส.

4 โครงการจัดทําคู่มือการบูร
ณาการภารกิจ อปท. กับ
กระบวนการแผนชุมชน

1.00

1.00

สน.สส.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
8. เสริมสร้าง
ผู้บริหาร/บุคลากร อปท.
ศักยภาพ อปท.
และชุมชนในการ
และแกนนําชุมชนด้วย
เป็นหุ้นส่วนการ
กระบวนการแผนชุมชน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

-

-

-

9. สํารวจความ
ต้องการของสมาชิก
ภาคีเครือข่ายฯ ที่มี
ต่อการบริหาร
จัดการของ สถ. และ
อปท.

36

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

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

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

6. ภาคีเครือข่ายฯ
ในส่วนราชการที่
ถ่ายโอนภารกิจฯ
มีความพึงพอใจใน
การประสานการ
ถ่ายโอนภารกิจให้
อปท.

10. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของส่วน
ราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจฯ มีความพึง
พอใจในการประสาน
การถ่ายโอนภารกิจให้
อปท.

เป้าหมาย
55

56

57

58

55-58

70

70

70

70

70

โครงการ

กลยุทธ์
10. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกถึงผลงานของ
สถ. และ อปท.ที่
โดดเด่นให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม

ผลผลิต/กิจกรรม
1

โครงการจัดพิมพ์จุลสาร
"เรื่องเล่าท้องถื่นไทย"

เจ้าภาพ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

(สํานัก/

0.60

0.60

0.60

0.60

2.40

สน.พส.

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

สน.พส.

3 โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวม
แนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0.50

-

0.50

1.00

สน.พส.

4 โครงการจัดงานแสดงผลงาน
สุดยอดท้องถิ่นไทย

5.00

5.00

10.00

สน.พส.

1.00

4.00

สน.สส.

2 โครงการเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับ อปท.

5 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่ผลงานโครงการ
"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว"

1.00

1.00

1.00

37

ประเด็น

เป้าประสงค์
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เป้าหมาย
55

56

57

58

55-58

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
11. สร้าง
และเนตรนารีสังกัด อปท.
เครือข่ายการ
ทํางานของ สถ.
และจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ 2 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
ที่ดีกับเครือข่ายการ
3 โครงการเสริมสร้างความ
ทํางานของ สถ.
เข้าใจของการมีส่วนร่วมของ
รวมทั้งผู้รับบริการ
ภาคี
เครือข่ายฯ
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ สถ.

7. สถ. มีระบบ
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ

11. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3
ของการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้ง
ระบบ

เจ้าภาพ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55
-

-

55-58

-

(สํานัก/
-

สน.ปศ.

5.00

-

5.00

-

10.00

สน.พส.

1.00

-

-

-

1.00

สน.สส.

4 โครงการสํารวจ อปท.ที่มี
นวัตกรรมในการพัฒนาระบบ
การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนฯ

1.00

-

-

-

1.00

สน.สส.

12. พัฒนาความ 1 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ร่วมมือกับ
ส่งเสริมให้ อปท.มีความ
สื่อมวลชนเพื่อ
เข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ดําเนินการ
ส่วนร่วมของประชาชนใน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

สล.สถ.

2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สาระสําคัญ คุณค่า และการ
ใช้ดุลยพินิจตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

0.07

0.07

0.07

0.07

0.28

สล.สถ.
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เป้าหมาย
55

56

57

58

55-58

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

13. กําหนด
1 โครงการรณรงค์ เพื่อกระตุ้น
แนวทางและวิธีการ
ในภาคประชาชน / อปท.แจ้ง
เสริมสร้าง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประพฤติมิชอบ
สถ. ให้สังคมได้รับ
ทราบและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่
ภารกิจของ สถ.
เพื่อร่วมเป็น
เครือข่ายการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ สถ.

เจ้าภาพ

วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
56
57
58

55

55-58

(สํานัก/

0.30

0.31

0.32

0.33

1.26

กจ.

0.20

-

0.50

-

0.70

สน.สส.

14. กําหนด
วิวธการ/มาตรการใน
ธีการ/มาตรการใน
การจัดการ
ผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้นกับ สถ.
8. บุคลากร สถ.มี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

12. ร้อยละของ
บุคลากร สถ. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

80

80

80

80

80

15. เสริมสร้าง
1 โครงการสัมมนาเชิง
ความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เกี่ยวกับการบริหาร
เข้าใจให้กับบุคลากรสถ.
ราชการแบบมีส่วน
เกี่ยวกับการบริหารราชการ
ร่วมให้แก่บุคลากร
แบบมีส่วนร่วม
ของ สถ.

9. บุคลากร สถ.มี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการของ
อปท. และการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ฯในการ
เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา อปท.

13. ร้อยละของ
บุคลากร สถ. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ อปท.
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายฯ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

80

80

80

80

80

16. พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากร สถ. ใน
การสร้างและใช้ภาคี
เครือข่าย ฯ เพื่อ
นํามาใช้ในการ
พัฒนา การ
ปฏิบัติงานของ สถ.
ให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด
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ส่วนที่ ๓
ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล (แบบ ก.พ.ร. ๐๒)

แบบ ก.พ.ร. 02

ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
และกลยุทธ์ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่ งด่ ว นที่ จ ะเริ่ มดํ า เนิ น การ
ในปีแรก
ประเด็นนโยบายที่ 1.2 กําหนดให้การแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน
 ปัญหายาเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ลักษณะพลังแผ่นดิน
สงบสุขของสังคม

เป้าหมายการให้บริการ มท.
- ยาเสพติดลดลง สังคมเป็นสุข
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
- อปท. สามารถดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

 ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าที่ผ่าน
กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมไม่ ใ ห้
 ตัวชี้วัด
กลับไปกระทําผิดซ้ํา
ร้อยละของจํานวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ของ
วิธีการดําเนินงาน (กลยุทธ์ สถ.)
อปท. ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
แก้
ไ
ขและป้
อ
งกั
น
ปั
ญ
หายาเสพติ
ด
ตัวชี้วัด
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมีจํานวนลดลง
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพิ่มขึ้น

๔๐

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ประเด็ น นโยบายที่ 1.8 ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
1.8.3 จั ด ให้ มี เ บี้ ย ยั ง ชี พ รายเดื อ นแบบขั้ น บั น ไดสํ า หรั บ
ผู้สูงอายุ
เป้าหมายการให้บริการ มท.
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยจั ด สรรเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจํา - ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนไว้ มี
 สร้างหลักประกันรายได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
หลักประกันรายได้ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุ
ทุกเดือน ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุต่างๆ
สําหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
ตัวชี้วัด
 จัดทําระบบฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุทั่วประเทศตาม
กลุ่มอายุ 60 – 69 ปี อายุ 70 – 79 ปี อายุ 80 – 89 ปี - อปท. สามารถให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
 ผู้สูงอายุทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ที่สอดคล้อง
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ มี
และอายุ 90 ปีขึ้นไป
กับกลุ่มอายุเพิ่มขึ้น
หลักประกันรายได้
 ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้
สอดคล้องกับกลุ่มอายุและช่วงเวลาที่กําหนด
 ตัวชี้วัด
วิธีการดําเนินงาน
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้ น
ท ะ เ บี ย น ไ ว้ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ร า ย ไ ด้ ที่
- แก้ ไ ขความเดื อ ดร้ อ นและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
สอดคล้องกับกลุ่มอายุ
ประชาชน

๔๑

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)
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ประเด็นนโยบายที่ 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรียน
1.15.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้รับเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต และสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร  กํ า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร คั ดเลื อ ก โ ร ง เ รี ย น นํ าร่ องชั้ น
อินเตอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และจัดหาเครื่อง
ตัวชี้วัด
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและจัดทําระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ให้กับโรงเรียนนําร่องที่กําหนด
 จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้ มี
 จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
เนื้ อ หาเหมาะสมเพื่ อ รองรั บ การเรี ย นการสอนโดยใช้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
 พัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ บ เล็ ต ในการจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการ มท.
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ได้รับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( One Tablet
Pc Perchild )
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
- อปท. สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามนโยบาย
รัฐบาล ( One Tablet Pc Perchild )
 ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของจํา นวนนัก เรี ย นได้รั บ การส่ ง เสริ ม
และยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
โรงเรียนในสังกัด อปท.

วิธีการดําเนินงาน
- สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

๔๒
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นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ประเด็ น นโยบายที่ 2.1 เทิ ด ทู น และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง
สถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งเชิดชู
 ประชาชนไทยทุ ก หมู่ เ หล่ า มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละ
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 ส่งเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ประชาชนไทยทุ กหมู่ เหล่ามีความรู้ รักสามัค คีแ ละ
และขยายผลโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ยึดถือแนวพระราชดําริเป็นหลักในการดําเนินชีวิต
และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
อย่างพอเพียง
วิธีการดําเนินงาน

เป้าหมายการให้บริการ มท.

- ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดี เทิดทูน
ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ยึ ด ถื อ แ น ว
พระราชดํ า ริ เ ป็ น หลั ก ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
พอเพียง
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินการตามโครงการอัน - อปท. สามารถดํ า เนิ น การตามโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริเพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (การปลูก
หญ้าแฝก)

ตัวชี้วัด
 กิ จ กรรมที่ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ดํ า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ เ ชิ ด ชู พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ครัวเรือนหรือพื้นที่ที่ได้รับการขยายผลโครงการอัน
๔๓
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เนื่องมาจากพระราชดําริและยึดถือเป็นหลักดําเนิน
ชีวิตเพิ่มขึ้น
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.5 ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง (ส่งเสริมให้ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายได้ในท้องถิ่นเพื่อลดการ
พึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง)
เป้าหมายการให้บริการ มท.
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตาม
ภารกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี - อปท. มี ขี ด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
 โครงสร้างภาษีมีค วามเหมาะสม เป็นธรรม และ
ประสิทธิภาพ โดยการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพึ่งตนเอง
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และปรับ ปรุง ระบบโปรแกรมแผนที่ภ าษี แ ละทะเบีย น ได้
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
ทรัพย์สิน
 อปท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน (กําหนดเพิ่มเติม)
 เพิ่ มประสิ ท ธิภาพในการบริ หารจัดการด้ า นการคลัง - อปท. สามารถจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และปรั บ ปรุ ง ระบบโปรแกรมแผนที่ ภ าษี แ ละ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการดําเนินงาน
 ตัวชี้วัด
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่
อปท. จัดเก็บเองเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา

๔๔
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4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.2 สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้างความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม

* สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนทุนการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการ มท.
และค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และระบบคัดเลือกเข้าศึกษา - โรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุนการจัด
ต่อ
การศึ ก ษา 15 ปี ที่ มี ม าตรฐาน โดยไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการเรียน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
วิธีการดําเนินงาน
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
* ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานและมี - สนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขั้ น พื้ น ฐานฟรี 15 ปี อย่ า งมี คุ ณ ภาพและได้
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
* ร้อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิช า
ร้ อ ยละของจํ า นวนนัก เรี ย นได้รั บ การส่ ง เสริ ม
หลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
เพิ่มขึ้น
ในสังกัด อปท.

๔๕
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ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้
เป็ น นั ก จั ด การสุ ข ภาพชุ ม ชน ขยายความครอบคลุ ม ไปถึ ง กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อให้สามารถเป็น
กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการดู แ ลสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน พั ฒ นาแกนนํ า
สุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐานที่ชุมชน ท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เป้าหมายการให้บริการ มท.
 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ในการดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และสร้าง - อสม. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้
 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม สุขภาพ
เสริ ม เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หา ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
เหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรค การแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพและการพั ฒ นา
สาธารณสุขชุมชน
โรคเรื้อรัง ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ
สาธารณสุขมูลฐาน
วิธีการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
 อัตราการเพิ่มการเจ็บ ป่วยด้ วยโรคเรื้อรัง 5 โรค - พัฒนาด้านสาธารณสุข
- อปท. สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ปฏิบัติงานเชิงรุกของ อสม. ในงานด้านสาธารณสุข
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
 ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
 ตัวชี้วัด
ต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา การมีเพสสัมพันธ์ที่ไม่
ร้ อ ยละของ อสม. ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
ปลอดภัย
สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกจาก อปท.
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สงู อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะต่าง ๆ สําหรับรองรับผูส้ ูงอายุและคนพิการ
สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สงู อายุ พัฒนาบริการ
สุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัด
สวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ ิการหรือ
ทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผ้สุ งู อายุร่วมเป็นพลัง
ขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผูส้ ูงอายุเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเมือง
เป้าหมายการให้บริการ มท.
 จัดบริการ ให้การสงเคราะห์ สวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ควบคู่กับการพัฒนาระบบการ - ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถ
 พัฒนาครอบครัว สตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
เข้ าถึงสวัส ดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ อย่าง
คุ้มครองสิทธิให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเสมอภาค
คนยากจน คนพิการให้มีคุณภาพและมีความมั่นคง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
ในชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน
วิธีการดําเนินงาน
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
ตัวชี้วัด
- เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
- อปท. สามารถให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้
 ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและได้รับ
พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถ
การคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่กําหนด
เข้าถึ งสวั ส ดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

 ตัวชี้วัด
. ร้อยละของจํานวนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้
ลงทะเบี ย นไว้ สามารถเข้ า ถึ ง สวั ส ดิ ก ารและ
๔๗

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน
ความช่วยเหลือจาก อปท. อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นนโยบายที่ 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการ มท.
 พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง น้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม น้ํ า ต้ น ทุ น เพิ่ ม
 แหล่งน้ําได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ให้เป็นแหล่ง
ประสิทธิภาพการกระจายน้ํา บูรณาการน้ําผิวดิน ใต้ดิน - อปท. สามารถดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการขาด
แคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
น้ําต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และ
และกําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ําสะอาด
อย่างบูรณาการ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
ตัวชี้วัด
วิธีการดําเนินงาน
- อปท. สามารถดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการขาด
 จํานวนแหล่งน้ําสาธารระที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
แคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
และพื้นที่กักเก็บน้ําในระบบแก้มลิงเพิ่มขึ้น
อย่างบูรณาการ
 กฎ ระเบียบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา
 จํานวนแหล่งน้ําบาดาลที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา
ฟื้นฟู

 ตัวชี้วัด
ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภค การเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์
และทํากิจกรรมอื่น ๆ

๔๘

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายการให้บริการ มท.
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 พั ฒ นาระบบราชการให้ มี ค วามทั น สมั ย โดยเน้ น การ
บริหารเชิงกลยุทธ์และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการ
 ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
การวางแผนการตัดสินใจ และการติดตามประเมิน ผล พั ฒ นาระบบราชการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และนํ า
คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ศรัทธาจากประชาชน
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
วิธีการดําเนินงาน
- ระบบการบริหารงานของ สถ. และ อปท. มีความ
- ส่ ง เสริ ม ให้ อปท. มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ค วาม ทันสมัย
ตัวชี้วัด
 หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 สามารถ เข้ ม แข็ ง และเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด บริ ก าร
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการ สาธารณะให้กับประชาชน
 ตัวชี้วัด
บริหารจัดการ
ร้ อ ยละของประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจใน
 ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาของประชาชนที่ มี ต่ อ
คุณภาพการให้บริการและการดําเนินงานของ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
อปท.
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

๔๙

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น
ศรัทธาจากประชาชน

ตัวชี้วัด
 หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 สามารถ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
 ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาของประชาชนที่ มี ต่ อ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /
กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
ผ่านระบบการบริหารงานจังหวั ด/กลุ่มจั งหวัดแบบ
บูรณาการ
 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐโดยปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งจัด
ศูนย์บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนําการจัดการความรู้
มาใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก ร รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับดําเนินงานที่มุ่งเน้นให้
เกิดการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด

เป้าหมายการให้บริการ มท.
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
- อปท. สามารถพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน โดย
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน
จั ด ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชน นํ า การจั ด การความรู้
(KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด
 ตัวชี้วัด
1. อปท. สามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
2. ร้อยละความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อ อปท. เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการ
ดําเนินงานของ อปท.

๕๐

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

8.1.3 พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล
ภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น
ศรัทธาจากประชาชน
ตัวชี้วัด
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

 ปรั บ ทั ศ นคติ บทบาท และวิ ธี ก ารทํ า งานของ
เป้าหมายการให้บริการ มท.
บุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ มุ่ ง บริ ก ารประชาชนอย่ า งมี - พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ประสิทธิภาพ
กระทรวงมหาดไทยให้มุ่งบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
- บุ ค ลากรของ อปท. มี จิ ต มุ่ ง บริ ก ารประชาชน
(service mind)
 ตัวชี้วัด
1. อปท. สามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
2. ร้อยละความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อ อปท. เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการ
ดําเนินงานของ อปท.

๕๑

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ได้รับ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
 บุค ลากรภาครั ฐ ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 80 ได้ รั บ การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพมี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่
ยอมรับของประชาชน

 พั ฒ นาศั ก ยภาพข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ มี จิ ต สาธารณะและ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
 พั ฒ นาข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี
ศั ก ยภาพสู ง และสร้ า งผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงใน
ระบบราชการ
 ปรับระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ ให้ ส ามารถรั ก ษาคนดี ค นเก่ ง ไว้ ใ นระบบ
ราชการ

เป้าหมายการให้บริการ มท.
- ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมื อ อาชี พ และดํ า รงชี พ อย่ า งมี
ศักดิ์ศรี
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
- บุคลากรของ สถ. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากร สถ. ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
สถ. ให้ ต รงความต้ อ งการการฝึ ก อบรม
(Training Need) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของ สถ.

๕๒

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ได้รับ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
 บุค ลากรภาครั ฐ ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 80 ได้ รั บ การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพมี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่
ยอมรับของประชาชน

 ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลัก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
ประชาชนและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม และ
พร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน
 พั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
ข้าราชการ
 พัฒนาผู้นําทางสังคมทุกระดับให้มีความรู้ในหลัก
ธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมที่ถูกต้องดี
งาม มีความเป็นประชาธิปไตย โดยสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง

เป้าหมายการให้บริการ มท.
- ส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
- ข้าราชการ สถ. และ อปท. ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความ
ต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2. ระดับความสําเร็จ ของการดํ าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. ร้ อ ยละของบุ ค ลากร อปท. ที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
4. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําประมวลจริยธรรม

๕๓

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

8.1.6 สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น
ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส มี ก ารเชื่ อ มโยง
บูรณาการแผนท้องถิ่นกับแผนชุมชน และแผนระดับ
ต่างๆ ในพื้นที่ และสามารถให้บริ การสาธารณะที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตัวชี้วัด
 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการ
ได้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ กํ า หนดต่ อ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการและการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 พั ฒ นาขี ด ความสามารถการบริ ห ารจั ด การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ และการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วน
ร่วม
 สนั บสนุนการเชื่ อมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่น แผน
ชุมชน และแผนระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการ มท.
- อปท. มี ร ะบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และโปร่งใส.
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
- อปท. มีการบริหารจัดการที่ดีตาม หลักเกณฑ์ที่
กําหนด
- อปท. มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

วิธีการดําเนินงาน

 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
- ช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและ
การบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหาร
สาธารณภัย
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ร้ อ ยละของ อปท. เป้ า หมายมี ค วามพึ ง
พอใจต่อการช่วยเหลือฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพ
เดิม

- จัดสรรเงินอุดหนุนให้ อปท.

๕๔

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
แผ่นดิน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
 สัดส่วนโครงการภาครัฐที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อโครงการสาธารณะทั้งหมดเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

เป้าหมายการให้บริการ มท.
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
วางแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมทั้งในระดับชาติ - ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การใน
และระดั บท้ องถิ่ น รวมทั้ งการขั บเคลื่ อนไปสู่ การ ชุมชน/ท้องถิ่น
เป้าหมายการให้บริการ สถ.
ปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ
- สถ. สามารถใช้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยให้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
หุ้นส่วนการพัฒนา อปท.
- อปท. ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน

 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ อปท. ที่มีประชาชนเข้าร่วมการ
บริหารจัดการกับ อปท.
2. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการประเมินความ
เชื่อมั่นของประชาชนอยู่ในระดับดี

๕๕

ส่วนที่ ๔
รายละเอียดแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (แบบ ก.พ.ร. ๐๓)

ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด
กลยุทธ์-วิธีการ
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ปัญหายาเสพติดลดลงและไม่ ยาเสพติดลดลง สังคมสงบสุข
ส่งผลกระทบต่อความสงบสุข
ของสังคม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

อปท. สามารถดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
55 56

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของจํานวนผู้ติดยา ร้อยละ
เสพติดในพื้นที่ของ อปท.
ที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดมีจํานวนลดลง

45

50

57

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกงปม. รวม
รับผิดชอบ
7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 31,930.0988
31,930.0988 สน.พส.

55

60

กลยุทธ์-วิธีการ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้
เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าที่ผ่าน
กระบวนการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้
กลับไปกระทําผิดซ้ํา
ผลผลิต/โครงการ :
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247

7,982.5247

7,982.5247

7,982.5247 7,982.5247

31,930.0988

31,930.0988 สน.พส.

กิจกรรม :
1. การบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
2. การส่งเสริมอาชีพ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

56

ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
กลยุทธ์-วิธีการ
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
55 56

57

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกงปม. รวม
รับผิดชอบ
52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 208,912.5744
208,912.5744 สน.สส.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

สร้างหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ทะเบียนไว้ มีหลักประกันรายได้ที่
สําหรับผู้สูงอายุที่
สอดคล้องกับกลุ่มอายุ
สอดคล้องกับกลุ่มอายุ
อย่างทั่วถึง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุ ร้อยละ
อปท. สามารถให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียน
ไว้ มีหลักประกันรายได้ที่
ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันรายได้

100 100 100 100

สอดคล้องกับกลุ่มอายุ

กลยุทธ์-วิธีการ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้
เพิ่มขึ้นโดยจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพเป็นประจําทุกเดือน ที่
สอดคล้องกับกลุ่มอายุต่างๆ
ผลผลิต/โครงการ :
1. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 208,912.5744

208,912.5744 สน.สส.

กิจกรรม :
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
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ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบายย่อยที่
1.15.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
กลยุทธ์-วิธีการ
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
และสามารถเข้าถึงบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
55 56

57

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกงปม. รวม
รับผิดชอบ
201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 806.4000
806.4000 สน.ปศ.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนใน
โรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( One Tablet Pc
Perchild )
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

อปท. สามารถยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ตามนโยบายรัฐบาล ( One
Tablet Pc Perchild )

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของจํานวนนักเรียน ร้อยละ
ได้รับการส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
อปท.

100 100 100 100

กลยุทธ์-วิธีการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน
นําร่องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและจัดทํา
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับ
โรงเรียนนําร่องที่กําหนด
พัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต/โครงการ :
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
สําหรับนักเรียน (One Tablet PC Perchild)

201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000

201.6000 806.4000

806.4000 สน.ปศ.

กิจกรรม :
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)
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ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 1 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
หน่วย

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

กลยุทธ์-วิธีการ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย

55

56

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ
57

58 งปม.

รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามี
ความจงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัติย์

ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความ
จงรักภักดี
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และยึดถือแนว
พระราชดําริเป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง

รวม

งปม.

รวม

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

หน่วยงาน

งปม.

รับผิดชอบ

รวม

งปม.

รวม

งปม.

นอ รวม

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

5.0000 5.0000

5.0000

20.0000

20.0000 สน.พส.

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

5.0000 5.0000

5.0000

20.0000

20.0000 สน.พส.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามี
ความรู้รักสามัคคีและยึดถือ
แนวทางพระราชดําริเป็นหลัก
ในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

อปท. สามารถดําเนินการตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเพิ่มขึ้น

ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับ ร้อยละ
การขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
(การปลูกหญ้าแฝก)

70

75

80

85

กลยุทธ์-วิธีการ
ส่งเสริมการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและ
ขยายผลโครงการเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
ผลผลิต/โครงการ :
โครงการส่งเสริม อปท. ในการ
ดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (การปลูกหญ้าแฝก)
กิจกรรม :
พัฒนาบุคลากร
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ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 3.1.5 ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

กลยุทธ์-วิธีการ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย

55

56

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556
57

58 งปม.

รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

รวม

งปม.

รวม

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

หน่วยงาน

งปม.

รับผิดชอบ

รวม

งปม.

รวม

20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

งปม.

นอ รวม

80.0000

80.0000 สน.คท.

20.0000

20.0000 สน.คท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

โครงสร้างภาษีมีความเหมาะสม เป็น อปท. มีขีดความสามารถในการ
ธรรม และส่งเสริมความสามารถใน บริหารจัดการงบประมาณ
การแข่งขันของประเทศ
การเงิน การคลังให้สามารถ

พึ่งตนเองได้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

อปท. สามารถจัดทําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และ
ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ร้อยละ
การจัดเก็บรายได้ใน
ส่วนที่ อปท. จัดเก็บ
เองเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

1

1.5

2

2.5

กลยุทธ์-วิธีการ
นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดทําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และปรับปรุง
ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ :
1. โครงการปรับปรุงระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (Itax
3000 และ Itax GIS)

5.0000 5.0000

5.0000

5.0000 5.0000

5.0000 5.0000

5.0000

60

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

กลยุทธ์-วิธีการ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
2. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนารายได้ของ อปท.

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย

55

56

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556
57

58 งปม.

รวม

งปม.

รวม

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

หน่วยงาน

งปม.

รับผิดชอบ

รวม

งปม.

รวม

15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000

งปม.
60.0000

นอ รวม

60.0000 สน.คท.

กิจกรรม :
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
กลยุทธ์-วิธีการ
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
55 56

57

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกงปม. รวม
รับผิดชอบ
3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 12,979.8184
12,979.8184 สน.ปศ.

โรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 15 ปี ที่มีมาตรฐาน โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการเรียน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

ร้อยละของจํานวน
นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด อปท.

ร้อยละ

100 100 100 100

กลยุทธ์-วิธีการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาโดย
สนับสนุนทุนการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และ
ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ผลผลิต/โครงการ :
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546

3,244.9546

3,244.9546

3,244.9546 3,244.9546

12,979.8184

12,979.8184 สน.ปศ.

กิจกรรม :
การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
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ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
กลยุทธ์-วิธีการ
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
มีพฤติกรรม สุขภาพเหมาะสม
สามารถควบคุมและลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ
และภัยสุขภาพ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
55 56

57

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกงปม. รวม
รับผิดชอบ
7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 31,866.1056
31,866.1056 สน.สส.

อสม. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหา
สุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

ร้อยละของ
อสม. ร้อยละ
อปท. สามารถให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของ อสม. ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ในงานด้านสาธารณสุข
ปฏิบัติงานเชิงรุกจาก
อปท.

100 100 100 100

กลยุทธ์-วิธีการ
พัฒนาขีดความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ในการดําเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพ และสร้างเสริม
เครือข่ายในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน
ผลผลิต/โครงการ :
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก

7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264

7,966.5264

7,966.5264

7,966.5264 7,966.5264

31,866.1056

31,866.1056 สน.สส.

กิจกรรม :
การส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน
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ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
กลยุทธ์-วิธีการ
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
พัฒนาครอบครัว สตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
ยากจน คนพิการให้มีคุณภาพ
และมีความมั่นคงในชีวิตตาม
หลักสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
55 56

57

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกงปม. รวม
รับผิดชอบ
7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 28,950.4560
28,950.4560 สน.สส.

ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้
สามารถเข้าถึงสวัสดิการและความ
ช่วยเหลือจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

อปท. สามารถให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้
ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
และความช่วยเหลือจากรัฐอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของจํานวนผู้พิการ ร้อยละ
หรือทุพพลภาพที่ได้
ลงทะเบียนไว้
สามารถ
เข้าถึงสวัสดิการและความ
ช่วยเหลือจาก อปท. อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม

100 100 100 100

กลยุทธ์-วิธีการ
จัดบริการ ให้การสงเคราะห์
สวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ควบคู่
กับการพัฒนาระบบการ
คุ้มครองสิทธิให้ทุกคนเข้าถึง
อย่างเสมอภาค
ผลผลิต/โครงการ :
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140

7,237.6140

7,237.6140

7,237.6140 7,237.6140

28,950.4560

28,950.4560 สน.สส.

กิจกรรม :
การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
แหล่งน้ําได้รับการอนุรักษ์
อปท. สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาด
พัฒนา ฟื้นฟู ให้เป็นแหล่งน้ํา แคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
ต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรอย่างบูรณาการ
การเกษตร และอุตสาหกรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
อปท. สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
55 56

57

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกงปม. รวม
รับผิดชอบ
2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 10,590.4000
10,590.4000 สน.สส.

80

85

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของประชาชนใน ร้อยละ
พื้นที่ได้มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภค การเกษตร
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และ
ทํากิจกรรมอื่น ๆ

70

75

กลยุทธ์-วิธีการ
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อ
เพิ่มน้ําต้นทุน
เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน้ํา
บูรณาการน้ําผิวดิน
ใต้ดิน
และกําหนดมาตรฐานพัฒนา
ระบบน้ําสะอาด
ผลผลิต/โครงการ :
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา และ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค อย่างบูรณาการ

2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000

2,647.6000

2,647.6000

2,647.6000 2,647.6000

10,590.4000

10,590.4000 สน.สส.

กิจกรรม :
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา
2. การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธ์-วิธีการ
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หน่วย
55 56
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ระบบการบริหารงานภาครัฐมี
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ประสิทธิภาพมีคุณภาพ
และมีธรร ให้บริการและการดําเนินงาน
มาภิบาล
ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธา ของหน่วยงานในสังกัด
จากประชาชน

57

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกงปม. รวม
รับผิดชอบ
2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 8,333.9056
8,333.9056 ทุกสํานัก/กอง

85

85

กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ ร้อยละของประชาชน ร้อยละ
ให้บริการและการดําเนินงาน มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ของ อปท.
และการดําเนินงาน
ของ อปท.

80

80

กลยุทธ์-วิธีการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย
โดยเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
วางแผนการตัดสินใจ และการติดตาม
ประเมินผล
โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชน
ผลผลิต/โครงการ :
ส่งเสริมและสนับสนุน อปท.
กิจกรรม :
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการสาธารณะ
2. การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อปท.
3. พัฒนากฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่น
4. พัฒนาบุคลากร
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
6. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
บริหารหน่วยงาน
7. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น

2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764

14.7936

14.7936

8,333.9056

8,333.9056 ทุกสํานัก/กอง

14.7936

14.7936

14.7936

14.7936

14.7936

14.7936

59.1744

59.1744

105.1789 105.1789 105.1789

105.1789

105.1789

105.1789

105.1789

105.1789

420.7156

420.7156

4.8000

4.8000

4.8000

4.8000

4.8000

4.8000

4.8000

4.8000

18.2000

18.2000

79.7450

79.7450

79.7450

79.7450

79.7450

79.7450

79.7450

79.7450

318.9800

318.9800

85.0089

85.0089

85.0089

85.0089

85.0089

85.0089

85.0089

85.0089

340.0356

340.0356

1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800

6,649.5200

6,649.5200

526.2800

526.2800

131.5700 131.5700 131.5700

131.5700

131.5700

131.5700

131.5700

131.5700
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ก.พ.ร. 03

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1.6 สนับสนุนการดําเนินงานของ อปท.ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธ์-วิธีการ
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หน่วย
55 56
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. อปท. มีขีดความสามารถในการ
มีการดําเนินงานเป็นระบบที่ บริหารจัดการที่ดีตามหลักเกณฑ์ที่
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มี กําหนด
การเชื่อมโยงบูรณาการแผน
ท้องถิ่นกับแผนชุมชน และ
แผนระดับต่างๆ ในพื้นที่
และสามารถให้บริการ
สาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ความเสียหายจากสา
ธารณภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และระบบเศรษฐกิจิ ลดน้้อยลง

57

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2555-2558
หน่วยงาน
58 งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
รวม
งปม.
นอกง รวม
รับผิดชอบ
171,360.4808 171,360.4808 171,360.4808 171,360.4808 171,360.4808 171,360.4808 171,360.4808 171,360.4808 685,441.9232
685,441.9232 ทุกสํานัก/กอง

2. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่
ประสบปัญหาอุทกภัยได้รับการ
แก้ไข
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
1. อปท. มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของ อปท. ที่ ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการ
บริหารงานตาม
หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

2. อปท.สามารถฟื้นฟูความ
เสียหายจากอุทกภัยให้กลับคืน
สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว

ร้อยละ
ร้อยละของ อปท.
เป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อการ
ช่วยเหลือฟื้นฟูให้กลับ
สู่สภาพเดิม

75

75

80

80

85

90

95

98
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เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
กลยุทธ์-วิธีการ
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
กลยุทธ์-วิธีการ
พัฒนาขีดความสามารถการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การคลัง วิธีการงบประมาณ
และการบริหารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ทันสมัยและประชาชนมีส่วน
ร่วม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
55 56

57

ปีงบประมาณ 2555
58 งปม.
รวม

ปีงบประมาณ 2556
งปม.
รวม

ปีงบประมาณ 2557
งปม.
รวม

ปีงบประมาณ 2558
งปม.
รวม

ปีงบประมาณ 2555-2558
งปม.
นอกง รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนับสนุนการเชื่อมโยง
บูรณาการแผนท้องถิ่น แผน
ชุมชน และแผนระดับต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยั
ผลผลิต/โครงการ :
1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.
2. โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความ
เสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสา
ธารณภัย

156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 625,441.9232

625,441.9232 ทุกสํานัก/กอง

15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 60,000.0000

60,000.0000 ทุกสํานัก/กอง

กิจกรรม :
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและ
นโยบายรัฐบาล
2. การส่งเสริมและสนับสนุน
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ
อปท.
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับ
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4. การช่วยเหลือและฟื้นฟู
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