แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ และสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย และยุ ท ธศาสตร์
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่น ไปสู่ การปฏิบัติ อย่างเป็นรู ปธรรม ซึ่ง เป็นไปตามอานาจหน้า ที่ที่ระบุ
ไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ยัง สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในการติ ดตาม
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านสามารถตอบสนองต่ อ บริ บ ทที่ เ ป ลี่ ย นแปลง
ในมิ ติ ต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เนื้ อ หาของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ านาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนที่ 3 ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566
แผนผังความเชื่อมโยง และส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย
บั ญ ชี ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 6
งบอานวยการ (กรม) งบเงินอุดหนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นหวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่ า แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อานาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ส่วนที่ 3 ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566
แผนผังความเชื่อมโยง

ส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

1
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54
72
81

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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1.1 โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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1.2 อานาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสาคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา แนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อานาจหน้าที่
และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
1. ดาเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบ
ในการติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ดาเนินการจัดทา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้ ง ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. กาหนดแนวทางและจัดทามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดาเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจั ดเก็บ รายได้ และการประกอบกิจ การพาณิ ช ย์ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รวมทั้ งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการจั ด การบริ การสาธารณะและการศึ กษาในอานาจหน้ า ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. กาหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
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1.2 อานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
11. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็น อ านาจหน้ าที่ ข องกรมหรือ ตามที่ กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 โดยกาหนดให้มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจัดตั้งสานักงาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น จั ง หวั ด ขึ้น ในกรมส่ งเสริม การปกครองท้อ งถิ่ น เพื่ อท าหน้ าที่ ประสานงาน
และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะตั ว แทนของกรม ในราชการส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ล
และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติง านขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็นไปอย่ างคล่ องตั ว และมีประสิ ท ธิภ าพ
และจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ตรวจสอบภายในและกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารขึ้ น ในกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานภายในส่ วนราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาการบริ ห ารของส่ ว นราชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยแยกภารกิ จ ด้ า นแผนงานและการจั ด ท างบประมาณของกรมของส านั ก งาน
เลขานุการกรมออกมาดาเนินการ และแก้ไขอานาจหน้าที่ของสานักงานเลขานุการกรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งจัดตั้งกองส่ งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยแยกภารกิจด้านการศึกษาของสานักพัฒนา
และส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ออกมาด าเนิ น การและเปลี่ ย นชื่ อ ส านั ก พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น เป็ น กองพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น และแก้ ไ ขอ านาจหน้ า ที่
ของส่วนราชการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โดยก าหนดให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการประสาน รวมรวม วิ เ คราะห์ และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกรม
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวม W1 ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของกรมส่ ง เสริ ม การ
ข้ อ มู ล และมี ฐ านข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของแต่ ล ะองค์ ก ร
ปกครองท้อ งถิ่น ยั งมีข้อ จากัด เช่น อัตรากาลั ง
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทั่ ว
ไม่ ส มดุล กั บภารกิ จ โครงสร้า งบุค ลากรยั งไม่ มี
ประเทศ
ความชั ด เจนโดยเฉพาะต าแหน่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้อง บุคลากรบางตาแหน่ง
ไม่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ ขาดขวั ญ ก าลั ง ใจ
และความทุ่มเทในการดาเนินภารกิจตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
S2 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี โ ครงสร้ า ง W2 การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ของส านั ก /กอง ที่ ร องรั บ ภารกิ จ ที่ ห ลากหลาย
ท้ อ ง ถิ่ น ข า ด ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง ไ ม่ ทั น ต่ อ ก า ร
มีกรอบการดาเนินงานที่ชัดเจนภายใต้กรอบพันธกิจ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังไม่มีการพัฒนา
ของกระทรวงมหาดไทย
S3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจในลักษณะ W3 ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
1 กรม 2 ระบบ ได้ แ ก่ ร ะบบของกรมและระบบ
มีโครงสร้างองค์กรที่ยังไม่เหมาะสมกับการรองรับ
ในการส่ ง เสริ มองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภารกิจงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี ห น่ ว ยงานระดั บ ภู มิ ภ าค ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เป็ น กลไกในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
S4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีระบบเทคโนโลยี W4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขาดงบประมาณ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอัตรากาลังที่เพียงพอต่อภารกิจการส่งเสริม
ครอบคลุมทั่วประเทศ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง มี ก าร
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ
S5 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ส ถาบั น พั ฒ นา W5 ระบบฐานข้ อ มู ล ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
บุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ที่ มี ห น้ า ที่ แ ละบทบาทที่ ชั ด เจน
ท้องถิ่น ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง
ในการฝึ ก อบรมพั ฒ นาและให้ ค วามรู้ กั บ องค์ ก ร
ขาดการสื่ อสารองค์กรที่ครอบคลุ มทั่ว ประเทศ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดต่อสื่อสาร
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีน้อย
S6 กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มี W6 ก า ร ถ่ า ย ท อ ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ภารกิ จ ในการก าหนดมาตรฐานบริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น และมาตรฐานการ
ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพไม่ ชั ด เจน ขาดความ
ดาเนินงานของท้องถิ่นทั่วประเทศ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับยุทธศาสตร์
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงสู่ ภ าคปฏิ บั ติ
ในพื้นที่
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จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีระบบการติดตาม W7 กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขาดกลไกการ
และประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ประสานงานระดับอาเภอโดยไม่มีโครงสร้างระดับ
ส่ ว นท้องถิ่น ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพและมีก ารบู รณาการ
อาเภอที่กฎหมายรองรับ
ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นเป็น
ที่เชื่อถือของหน่วยงานภายนอก
S8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผล LPA ที่มีความ W8 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ หลั ก
น่ า เชื่ อ ถื อ และหน่ ว ยงานอื่ น มี ก ารน าผลไปใช้
ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น เอกเทศต้ อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น
ประโยชน์
จากหน่ว ยงานอื่นอยู่เป็นจานวนมากทาให้ การ
บริหารงานท้องถิ่นมีความอ่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ง่าย
S9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการประสานงาน W9 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ส ายงาน
ทั้งหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่หลากหลาย ความสามารถในการทางานแบบ
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี เ ครื อ ข่ า ย
1 กรม 2 ระบบ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ในการทางานร่ว มกับองค์กรที่เป็ นตัวแทนองค์การ
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน
S10 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ งาน
ที่ชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การทางาน
ขององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น อย่ า งดี
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
S11 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีความรู้
หลากหลายในการน าไปปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
และหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบมีก ารปรั บตั ว ให้ ทันต่ อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
S12 กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น มีก ารปฏิบั ติ ง าน
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ได้ รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานอื่ น
เช่น ได้รับรางวัล PMQA การบริหารงานคลัง รวมทั้ง
มีการจัดทาประมวลกฎหมายท้องถิ่น ทาให้ท้องถิ่น
มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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๒.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

O1

O2

O3

O4

โอกาส (Opportunity)
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิ ติ ต่ า ง ๆ เช่ น การสร้ า งความเท่ า เที ย มกั น
ของคนในสั ง คม กฎหมายเกี่ ย วกั บ ภาษี ท้ อ งถิ่ น
หลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 การออกแบบ
เมือง การจั ดการขยะมูล ฝอย กระแสการพัฒ นา
ประชาธิปไตยท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนทาให้ท้องถิ่น มี โ อกาสช่ว ยแบ่งเบา
ภาระการพัฒนาประเทศได้มากขึ้น
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการบริหารงาน เช่น ไทยแลนด์ 4.0 การบริหาร
จั ด การฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) การ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
อิ น เตอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง (Internet of thing)
ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ห รื อ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการป้องกันภัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่
เป็ น โอกาสให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ปรับปรุงระบบการบริหารได้ทันสมัยยิ่งขึ้น
รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานรากระดั บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น วิ ส าหกิ จ ตั้ ง ใหม่
(Start up) วิส าหกิจ ชุมชน การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐ า น ค ว า ม รู้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ดิ จิ ทั ล ภ า ย ใ ต้
อุตสาหกรรม 4.0 การท่องเที่ยวและบริการระดับ
ท้ อ งถิ่ น ท าให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
มีโอกาสส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นได้เพิ่มมากขึ้น
กฎหมายรัฐธรรมนูญกาหนดและระบุความสาคัญ
ในการพัฒนาพื้นที่ และการกระจายอานาจ

O5 รั ฐ บ า ล ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ แ น ว คิ ด Smart City
และกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ

T1

ภัยคุกคาม (Threat)
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ อุ บั ติ ใ หม่ ใ นสั ง คม
Covid – 19 เป็ น อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอปท.

T2

สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เช่ น มลพิ ษ
ทางน้ า ทางอากาศ และขยะอุ ต สาหกรรม
เพิ่ มสู งขึ้ นภาวะฝุ่ นละออง PM 2.5 การเติ บโต
ของชุ ม ชนเมื อ ง การเปลี่ ย นสภาพภู มิ อ ากาศ
เ ป็ น ภั ย อุ ป ส ร ร ค ที่ ขั ด ข ว า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การปกครองท้องถิ่น

T3

ความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น กระแสการเกิด
Fake News

T4

หน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินการกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยไม่ ป ระสานก รม ส่ง เส ริม
การปกครองท้องถิ่น
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ม ากระทบกั บ การ
ดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เช่ น การเปลี่ ย นแปลงของระเบี ย บกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น ขาดเอกภาพ กฎหมาย
บริห ารงานพัส ดุม ากเกิน ไป ประมวลกฎหมาย
ท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ รั บ รองในการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น

T5
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โอกาส (Opportunity)
O6 การมี ตั ว แทนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ ชั ด เจน 3 สมาคม รวมทั้ ง องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ศั ก ยภาพมากขึ้ น มี แ นวทางความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่เพิ่มขึ้น ทาให้ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
สามารถส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ได้มากขึ้น
O7 กระแสการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ การเติบโต
ของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence)
รวมทั้ ง ระบบเทคโนโลยี แ บบเคลื่ อ นที่ (Mobile
Technology) ช่ ว ยให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ พั ฒ นา
เพิ่มมากขึ้น
O8 ก ร ะ แ ส สั ง ค ม ตื่ น ตั ว ใ น ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ของประชาชน และต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

T6

ภัยคุกคาม (Threat)
ภัยคุมคามทางไซเบอร์สูงขึ้น

T7

การก าหนดนโยบายด้ า นการกระจายอ านาจ
ของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง

T8

ประเทศไทยประสบปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากประเทศอื่ น ในภู มิ ภ าคอย่ า ง
ต่อเนื่อง

T9

โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น การเติ บโตของแรงงานนอกระบบ
กา รย้ าย ถิ่ น ข อง แร งง าน กร ะท บต่ อก า ร
ดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
T10 นโยบายรั ฐ บาลมี ผ ลกระทบต่ อ ท าให้ ก าร
บริหารงานท้องถิ่นอ่อนไหว
T11 ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลน้อยลง
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– ๒๕๖๔
ส่วนที่ 3
ทิศทางของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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3.1 วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการ
จัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น”
3.2 พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา
แนะน าในด้ านการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การคลั ง
และการบริหารจัดการเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานสากล

3.3 ค่านิยมหลัก

มืออาชีพ

คิดสร้างสรรค์

ก้าวทันยุคดิจิทัล
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้มีประสิทธิภาพ
3. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
4. การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติง านขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
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3.5 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

1) ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเลือกตั้งตามแผนที่กาหนด
4) ประเมินผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็ นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 1) การกาหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานสากล
2) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์
1) ปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภารกิจและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็น
มืออาชีพ
เป้าประสงค์ 1) การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
2) การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล
กลยุทธ์
1) ส่ง เสริม สนับ สนุน และพัฒ นาระบบบริห ารงานบุค คลขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ 1) องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย
กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
2) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒ นากรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น องค์ กรที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง
และทันสมัย
เป้าประสงค์ 1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และการอานวย
ความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา Application เพื่อยกระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2) โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
3) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) สร้างนวัต กรรมทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและระบบฐานข้อ มูล สารสนเทศเพื่อ รองรับ
การพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0
2) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
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ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น”
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา
แนะนาในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง
และการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะตามมาตรฐานสากล

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คิดสร้างสรรค์

มืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

การส่งเสริมและพัฒนา
การจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเป็นมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง และระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

ก้าวทันยุคดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กร
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

-15- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน SDGs

แผนที่ความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล กับแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.ยุติความ
ยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกที่

2. ยุติความหิวโหย บรรลุเป้า
ความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น
และส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืน

3. สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพสาหรับทุกคน
ในทุกวัย

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่ได้คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

7. สร้างหลักประกัน
ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่ย่อมเยา เชื่อถือได้และ
ยั่งยืน

10. ลดความ
ไม่เสมอภาคภายใน
และระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

1. การปกป้อง
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์

6. สร้างหลักประกันให้มี
น้าใช้และมีการบริหารจัดการ
น้าและการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนสาหรับทุกคน

11. ทาให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และยั่งยืน

12. สร้าง
หลักประกัน
ให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิตที่
ยั่งยืน

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน

13. ดาเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
ผลกระทบ

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน
การต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้
ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล
รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาล

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

0

1. เกษตร
และเกษตร
แปร
รูปมูลค่า
สูง

5. บรรลุความเสมอภาคระหว่าง
เพศและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้หญิง
และเด็กหญิงทุกคน

2. การ
ท่องเที่ยว
เน้นคุณค่า

3. ฐานการ
ผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้า

2. การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ
และการ
ต่างประเทศ

4. การแพทย์
และสุขภาพ
แบบครบวงจร

3. การลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐ

1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล

5. ประตูการค้า
การลงทุนและ
โลจิติกส์

4. การศึกษาและ
เรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

6. อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและบริการ
ดิจิทัล

7. SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน

2. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

๘. พื้นที่และ
เมืองมีความ
เจริญทันสมัย
และน่าอยู่

6. การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

5. การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

7. การส่งเสริม
บทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคม
อาเซียน

๙. ความยากจนข้าม
รุ่นลดลงและความ
คุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ เหมาะสม

๑๐. เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอน
ต่า

8. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและการพัฒนา และ
นวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จา่ ยในการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ

3. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑๑. การลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

9. การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑๒. กาลังคนที่มี
สมรรถนะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

10. การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

๑๓. ภาครัฐ
สมรรถนะ
สูง

11. การปรับปรุง
กฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม

4. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเสริ มสร้ า งสมรรถนะบุค ลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ

การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง

การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
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ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
17

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ลำดับ

ยุทธศำสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงกำร
งบอำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน
17
-

รวม
17

จำนวนงบประมำณ
งบอำนวยกำรกรม
งบเงินอุดหนุน
64,783,800
-

รวม
64,783,800

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

16

44

60

131,881,940

143,864,712,900

143,996,594,840

37

6

43

254,047,000

18,614,608,200

18,868,655,200

21

-

21

99,724,620

-

99,724,620

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

81

-

81

324,513,370

-

324,513,370

172

50

222

874,950,730

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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162,479,321,100 163,354,271,830

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

1 ขับเคลื่อนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน : ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมโครงการการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ ทาคาสั่ง
(Integrity and
มอบหมายหน้าที่ ประสานสถานทีจ่ ัด
Transparency
ประชุม ประสานวิทยากร ผู้เข้าร่วม
Assessment : ITA)
ประชุมปฏิบตั ิการ
2. เพือ่ ขับเคลื่อนการ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสัมมนาเชิง
ประเมิน ITA ของ
ปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนาและยกระดับ
องค์กรปกครองส่วน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ท้องถิ่น ให้มี
ของ อปท.
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
กิจกรรมที่ 3 :อปท. ทีล่ งทะเบียนเข้าใช้งาน
ในระบบ ITAS นาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT) ตอบแบบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) และผู้บริหารอนุมัติข้อมูล

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม
ปฏิบตั ิกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
อปท. เข้าร่วมประเมิน
ITA ครบ 100 %
และมีผลคะแนนเฉลี่ยดี
ขึน้ กว่าปีทผี่ ่านมา

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. ข้าราชการ สถจ.ทีก่ ากับ
การประเมิน ITAจานวน
152 คน
2. อปท. จานวน 7850 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

1,400,000

16

กิจกรรมที่ 4 : อปท. ทีด่ าเนินการประเมิน
ITA สาเร็จถูกต้องครบถ้วน ก่อนเวลาที่
ป.ป.ช. กาหนด 5 ลาดับแรกของ อปท. แต่
ละประเภท และแต่ละระดับ
กิจกรรมที่ 5 : สถ. มอบรางวัล อปท. ทีม่ ี
ศักยภาพในการดาเนินการประเมิน ITA

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

21

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
11

13

4

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติ
ราชการของ สถจ./สถอ./อปท.
ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมจัดแผนและกาหนด
ประเด็นการตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งประเด็นหน่วยรับตรวจ
และลงตรวจราชการตามนโยบาย/ภารกิจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ ตรวจติดตาม
นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนหน่วย
รับตรวจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สรุปรายงานผลการ
ตรวจแล้วเสร็จภายใน
กาหนด

1. หน่วยรับตรวจ 1,200 แห่ง
ต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจ
รอบ 6 เดือนแรก และ
6 เดือนหลัง แล้วเสร็จ
ภายในกาหนด

2,736,000

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ ีสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ และมีการ
พัฒนารูปแบบและ
กระบวนทัศน์การจัดการ
เรียนรู้ให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้บรรลุตามนโยบายของ
สถ.

เชิงปริมาณ
โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สุ่มตรวจ อปท.
จานวน 250 แห่ง
โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณด้าน
การศึกษา 5 ภาค ภาค
ละ 5 แห่ง รวม 25 แห่ง
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท.
โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การดาเนินการ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ

3,288,000

16

6

21

11

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กปต.สถ.

กิจกรรมที่ 3 :รวบรวม วิเคราะห์ ประเด็น
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ทีไ่ ด้จาก
การประชุมและตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปราชการผลการตรวจ
ราชการเสนอ อสถ. ให้ความเห็นชอบ
และแจ้งสานัก/กอง ทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไป
โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ และ
รวบรวมข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 2 : แจ้ง สถจ. เพือ่ ประสาน
อปท. กลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะรับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ทราบ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20

P

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจนิเทศภารกิจทีไ่ ด้รบั การถ่าย
โอนด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทางานตรวจ
นิเทศภารกิจทีไ่ ด้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจนิเทศภารกิจทีไ่ ด้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการตรวจนิเทศ
ภารกิจฯ

โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

เพือ่ ติดตามการ
ดาเนินงานของสถานี
อนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่
อปท. ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินงาน

เพือ่ ตรวจสอบ
การบริหารงานและการ
ปฏิบตั ิงาน
ด้านการคลังการเงิน
กิจกรรมที่ 1 : ประเมินความเสี่ยงองค์กร การบัญชีและ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัด การพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทา
แผนการตรวจสอบการคลังการเงิน
การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่กิวจนท้
องถิ่่น2 เสนอปลั
ดกระทรวงมหาดไทย
กรรมที
: จัดส่งแผนการ
ตรวจสอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ และขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพือ่ ปฏิบตั ิงานตามแผน
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการตามแผน
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารายงานการตรวจสอบ
และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพือ่ แจ้งให้
หน่วยรับตรวจทราบและดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 6 : รายงานผลการ
ดาเนินการ และรวบรวมข้อตรวจ
พบและข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมที่ 7 : ติดตามผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนมายัง
สถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอน อปท. ได้รับการตรวจนิเทศ
มายัง อปท. ได้รับการ ตามกาหนด
ตรวจนิเทศตามทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุข
ได้รับคาแนะนา
และแนวทางการ
ดาเนินงาน/การบริหาร
จัดการสถานีอนามัยโดย
ใช้ระเบียกระทรวง
มหาดไทยทีเ่ กี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการ
ตรวจสอบการ
บริหารงานและการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านการคลัง
การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับการ
ตรวจสอบและ
คาปรึกษาแนะนาการ
ปฏิบตั ิงานด้านการคลัง
การเงินการบัญชี และ
การพัสดุ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ

1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลัง
กำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุ
ไม่น้อยกว่ำ 100 แห่ง
2.สถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำน
กำรคลัง กำรเงิน
กำรบัญชีและกำรพัสดุ
ไม่น้อยกว่ำ 300 แห่ง
3. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน
23 จังหวัด ได้รับ
กำรนิเทศ กำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบตั ิงำน
จำกผลกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลัง กำรเงิน
กำรบัญชีและกำรพัสดุ
4. เจ้ำหน้ำทีก่ ลุ่มงำนกำรเงิน
กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ
สำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบด้ำนกำรคลัง
กำรเงินกำรบัญชีและ
กำรพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 76 แห่ง
เป็นแนวทำงเดียวกัน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

ไม่สามารถ
กาหนดวงเงินได้
เนื่องจาก สถานี
อนามัยทีข่ อถ่าย
โอนต้องได้รับการ
ประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่
กาหนด

16
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4

งบอานวยการ (กรม)



กสธ.

1,780,000

16

6

21
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13

4

งบอานวยการ (กรม)



ตบ.

(ภำยในเดือนกันยำยน 2565)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
21

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการนิเทศการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินกำรวำงแผน
ประสำนสถำนที่ และขออนุมัติโครงกำร
นิเทศกำรปฏิบตั ิงำนฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดส่งแผนกำรนิเทศกำร
ปฏิบตั ิงำนฯ
ถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เพือ่ แจ้ง อปท.
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินกำรนิเทศกำร
ปฏิบตั ิงำนฯ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำรนิเทศฯ

โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมิประสิทธิ
ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งจังหวัดประสานผู้เข้า
รับการอบรมฯ
กิจกรรมที่ 3 :ประสานและเชิญวิทยากร
มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนา จาก อปท. ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการอบรม สัมมนา
ตามกาหนดการ
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการอบรม สัมมนา
เสนอผู้บงั คับบัญชา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

(1) เพือ่ ให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบตั ิหน้ำที่
ผู้ตรวจสอบภำยใน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กฎหมำย ระเบียบ และ
หนังสือ สั่งกำร
ทีเ่ กี่ยวข้องในกำร
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบได้
อย่ำงถูกต้อง
ชัดเจนสำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์
ทีก่ ระทรวงกำรคลัง
กำหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จานวนผู้เข้ารับ
การนิเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภำยใน
ขององค์กรปกครองหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตั ิ
หน้ำทีผ่ ู้ตรวจสอบ
ภำยในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1,200 คน

303,400

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)



ตบ.

เพือ่ ปรับปรุง
ประสิทธิภำพของ อปท.
ในกำรรับกำรประเมิน
ประสิทธิภำพของอปท.
(Local Performance
Assessment: LPA)
ให้เป็น อปท. ทีม่ ี
ผลกำรประเมินฯ
(เฉลี่ยรวม 5 ด้ำน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70)
ให้ อปท. ทรำบจุดอ่อน
และแนวทำงแก้ไขให้
สำมำรถพัฒนำได้ตำม
ควำมเหมำะสมของ
อปท. และให้ทอ้ งถิ่น
จังหวัดได้มีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมสนับสนุน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนของ อปท. ที่
ได้รับการอบรม สัมมนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. ได้รับ
การอบรม สัมมนาแล้ว
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพิม่ ขึ้น

อบรม สัมมนำให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีผล
กำรประเมินฯ ทีไ่ ม่ผ่ำนเกณฑ์
(เฉลี่ยรวม 5 ด้ำน น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70) ประจำปี 2565
จำนวน 100 แห่ง

2,000,000
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3

12

1

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)



กพส.

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22

กลยุทธ์

4. ประเมินผลการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร 1. เพือ่ ให้มีกำรนิเทศ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
ติดตำมประเมิน
Performance Assessment : LPA)
ประสิทธิภำพของ อปท.
ทุกแห่งทัว่ ประเทศ
2. เพือ่ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรค่าดาเนินงาน/
สำมำรถทรำบจุดแข็ง
ค่าใช้จ่ายทีมประเมิน
จุดอ่อนของ อปท.
เพือ่ นำไปใช้ในกำร
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะทางานจัดทา
แบบประเมินฯ และรับฟังความคิดเห็นจาก เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของ อปท. ในกำรปฏิบตั ิ
สถจ. และ อปท.
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมชี้แจงทีมประเมินฯ รำชกำรและจัดกำร
บริกำรสำธำรณะแก่
กิจกรรมที่ 4 : จัดพิมพ์แบบประเมิน
ประชำชน
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามและนิเทศทีมประเมิน
3. เพือ่ ให้ทรำบศักยภำพ
กิจกรรมที่ 7 : สรุปผลการประเมิน
ในกำรปฏิบตั ิงำนของ
อปท. และสำมำรถ
พัฒนำ แก้ไข ปรับปรุง
ส่งเสริม และสนับสนุน
ได้ตำมควำมเหมำะสม
ของ อปท.
4. เพือ่ ให้มีระบบกำร
รำยงำนและฐำนข้อมูล
กำรประเมิน
ประสิทธิภำพของ
อปท. สำหรับจังหวัด
และส่วนกลำง

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ อปท. ได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. ทุกแห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ อปท. ทีผ่ ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

บทสรุปและวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน
7,849 แห่ง
(รวมเมืองพัทยำ)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

23,000,000
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

21

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
11

13

4

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน
นิเทศงาน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินการตรวจติดตามฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีไ่ ด้รับกำร
จัดสรรงบประมำณเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2) เพือ่ รับทรำบ
ปัญหำ อุปสรรค ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำร
(3) เพือ่ ให้คำแนะนำ
ข้อเสนอแนะ ในกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำร
ให้เกิดประสิทธิภำพ
และประโยชน์สูงสุด
แก่ประชำชน

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับกำร
ตรวจติดตำม
จำนวน 32 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับกำร
ตรวจติดตำมฯ มีควำมรู
ควำมเข้ำใจสำมำรถ
แก้ไขปัญหำ อุปสรรค
ในกำรดำเนินโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจให้
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชำชน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับกำรตรวจติดตำมฯ
ในพืน้ ที่ 4 ภำค จำนวน
32 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

350,000

16

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

21

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
11

13

4

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

โครงการตรวจนิเทศการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
จัดทางบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีเ่ ป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

(1) เพือ่ ประชุมชี้แจง
แนวทำงกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ
ให้กับประชำชน ตำม
กิจกรรมที่ 1 : กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทำงำนเพือ่ ดำเนินกำร นโยบำยของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น
ตรวจนิเทศ
(2) ติดตำมกำรใช้จ่ำย
กิจกรรมที่ 2 : คณะทำงำนฯ ประชุม
งบประมำณขององค์กร
ร่วมกัน เพือ่ กำหนดแผนดำเนินกำรตรวจ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
นิเทศ, กำรดำเนินกำรตรวจนิเทศ
ได้รับกำรจัดสรร
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมสรุปผลกำรตรวจ
งบประมำณ
นิเทศ และร่วมกันกำหนดแนวทำงกำร
(3) รับทรำบปัญหำ
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุปสรรค และ
ให้มีประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะในกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่
8 จังหวัด
(4 ภำค ภำคละ
2 จังหวัด) ได้รับกำร
ตรวจนิเทศไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของจำนวน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ประหยัดและคุ้มค่ำ

(1) ร้อยละ 80 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่
จังหวัด
(2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีเ่ ป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรงดำเนิน
โครงกำรและใช้จ่ำย
งบประมำณได้ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด

550,000
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6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)



กพส.

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ ผี ลการปฏิบัติงานดีเด่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่
กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีผลการปฏิบตั ิงาน
ดีเด่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ทาให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพหรือ
มาตรฐานการทางาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ทาให้ได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
(Best Practice) ทีม่ ี
มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะทีส่ ามารถ
นาไปเป็นต้นแบบให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ ได้
ดาเนินการหรือเป็น
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีม่ ีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
ทุก ๆ ด้าน (8 ด้าน) จานวน
608 แห่ง (76 จังหวัด ๆ
ละ 8 ด้าน)

1,338,400

16

6

21

11

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

1. เพือ่ เชิดชูเกียรติ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีพ่ ฒ
ั นาท้องถิ่น
ได้อย่างดียิ่งเป็นที่
ประจักษ์ และการ
ยอมรับของประชาชนใน
ท้องถิ่น ส่วนราชการ
ต่าง ๆ องค์กรภาค
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ประชาสังคม และเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีผลการ
ต้นแบบให้แก่องค์กร
ปฏิบตั ิงานดีเด่น เพือ่ ให้จังหวัดดาเนินการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
คัดเลือกฯ
ต่อไป
กิจกรรมที่ 3 : จังหวัดแจ้งผลการคัดเลือกฯ 2. เพือ่ สนับสนุน
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม ส่งเสริมการพัฒนา
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลและ
ท้องถิ่นให้เกิดความ
ประกาศผลการคัดเลือกฯ
ยั่งยืนโดยมีองค์กร
กิจกรรมที่ 4 : จัดจ้างทาโล่ประกาศเกียรติ ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบในด้านต่าง ๆ
คุณพร้อมจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วน
สาหรับการต่อยอดการ
ท้องถิ่นทีม่ ีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
พัฒนาท้องถิ่นของ
กิจกรรมที่ 5 : จัดพิมพ์นังสือเผยแพร่
ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีผล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ
การปฏิบตั ิงานดีเด่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

การประกวดนวัตกรรม
เพื่อยกระดับการทางาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศ
ไทย
กิจกรรมที1่ : อปท. ประกำศ
คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ส่งโครงกำรนวัตกรรมเข้ำประกวด
เพือ่ เสนอต่อจังหวัด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. เพือ่ ยกระดับ
กำรมีส่วนร่วม
จำกภำคประชำชน
รวมถึงภำควิชำกำร
ในพืน้ ที่
2. เพือ่ ยกระดับ
กำรทำงำนของ
อปท. ในประเทศไทย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นวัตกรรมทีเ่ กิดขึ้นเพือ่ ใช้
ระดับกำรมีส่วนร่วมจำก ยกระดับกำรทำงำนของ อปท.
ภำคประชำชน
ในพืน้ ทีส่ ถำบัน
กำรศึกษำสถำบัน
วิชำกำรในสังกัด
อปท.

เพือ่ ตรวจนิเทศก์ ติดตาม
ร่วมเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนแนวทางการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของ อปท. ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนภารกิจใน
ระดับจังหวัด และ อปท.
ในพืน้ ที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 70 ของจังหวัด
เป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
ตรวจนิเทศการ
ปฏิบตั ิงานระบบ e-plan
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ิงาน
ระบบ e-plan มีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
นามาใช้ในงานพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

20,000,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

16

6

21

11

13

4

งบอานวยการ (กรม)

16

6

21

11

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

กิจกรรมที2่ : จังหวัดรวบรวม
โครงกำรทีเ่ ข้ำประกวดให้แก่
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เพือ่ ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
โครงกำรเพือ่ รับรำงวัล
กิจกรรมที่ 3 มอบรำงวัลแก่
โครงกำรนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดละ
5 โครงกำร โครงกำรละ
200,000 บำท
โครงการตรวจติดตามโครงการจัดทา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) ประจาปีงบประมาณ
2566
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ทาหนังสือแจ้งจังหวัด
เป้าหมาย เพือ่ ให้ดาเนินการประสานกับ
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่
ทราบ

พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ จานวน
6 ครั้ง ดังนี้
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- พืน้ ทีภ่ าคเป้าหมาย 1 ภาค

480,000

กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการออกตรวจ
กิจกรรมที่ 4 : ประมวลสรุปผลการตรวจ
ติดตาม เพือ่ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
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กยผ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ ตรวจนิเทศและประเมินผลการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : กาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายออก
ตรวจนิเทศและจัดทาแผนการออกตรวจ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาแบบบันทึก
การตรวจนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 : ประสานจังหวัดเป้าหมาย
เพือ่ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดไว้
กิจกรรมที่ 4 : ออกตรวจนิเทศ
ตามแผนการออกตรวจนิเทศทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการออกตรวจนิเทศ
เสนอผู้บริหาร

โครงการอบรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

- เพือ่ ตรวจนิเทศการ
ดาเนินงาน
- เพือ่ รับทราบปัญหา
อุปสรรค ในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
-เพือ่ ให้คาแนะนา
ข้อเสนอแนะในการ
บริหารจัดการการ
เลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิด
ประสิทธิภาพ และ
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 60 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
ตรวจนิเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบนั

สถจ./สถอ. จานวน 15 แห่ง
และ อปท. จานวน 470 แห่ง

718,000

เพื่อให้ครูผดู้ ูแลเด็ก/
ผูด้ ูแลเด็ก ในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนใต้
ได้รับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ ทักษะต่ำงๆ
ในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย และองค์
ควำมรู้ เรื่อง กำรจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้เชิงพหุ
วัฒนธรรมศึกษำ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวน บุคลำกร ที่เข้ำรับ
จำนวน บุคลำกร ที่
กำรอบรมตำมโครงกำร
เข้ำรับกำรอบรมตำม
จำนวน 615 คน
โครงกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผูด้ ูแล
เด็ก ในศูนย์พฒ
ั นำเด็ก
เล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้เชิงพหุ
วัฒนธรรมศึกษำ

2,740,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

16

6

4
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

21

1

11

2

13

12

แหล่งทีม่ างบประมาณ

4

1

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

4

งบอานวยการ (กรม)



กต.

งบอำนวยกำร (กรม)



กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการขับเคลือ่ นหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาสูก่ ารจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา และ
ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ การนาเสนอรายบุคคล และ
รายกลุ่ม
กิจกรรมที่ 2 : ประเมินผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้
พืน้ ฐานในตาแหน่งหน้าทีแ่ ละสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้
สถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ 2.
เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมเข้ำใจ
หลักสูตรด้ำนทุจริต
ศึกษำแบบรอบด้ำน
สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้ง
มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้สอื่
กำรเรียนรู้ให้
เหมำะสมกับหลักสูตร
3. เพื่อปลูกฝังวิธคี ิด
ปลุกจิตสำนึก ให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซือ่ สัตย์
สุจริต ให้แก่เด็กและ
เยำวชนในท้องถิน่
ไปบูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ทุกระดับชัน้ ได้อย่ำง
เหมำะสมตำมช่วงวัย

เพือ่ ให้การบริหารงาน
บุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตาม
มาตรฐานทัว่ ไปที่
กาหนดตลอดจนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุก
จังหวัด

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

จำนวน 1,762 โรงเรียน

1,600,000

4

1

21

11

12

2

งบอำนวยกำร (กรม)



กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
และข้าราชการ สถ.
ทีป่ ฏิบตั ิงานด้านการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นของจังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของ ร้อยละของความรู้ความเข้าใจ
การมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชา
ในมาตรฐานทัว่ ไป
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

2,500,000

10

3

12

1

6

5

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

ครูในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สำมำรถ
นำองค์ควำมรู้ตำม
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อปลูกฝังวิธคี ิดปลูก
จิตสำนึกให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซือ่ สัตย์
สุจริตได้อย่ำงมีคุณภำพ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การกาหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างทันสมัย
กลยุทธ์

1 ปรับปรุง แก้ไข
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
ดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สถานศึกษาระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฐมวัยของ อปท.
สามารถดาเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติได้
กิจกรรมที1่ : เสริมสร้างให้องค์ความรู้การ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยดาเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัยของ อปท.
ทุกแห่งสำมำรถ
ดำเนินงำนตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็ฏปฐมวัยแห่งชำติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

20,034 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

1,000,000

กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการประเมินตนเอง
(SAR) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยส่งให้
จังหวัดเพือ่ นิเทศน์ติดตามการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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4

3

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

11

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
9

12

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ(กรม)



กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
(1) เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวน ปรับปรุง
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
จานวน 2 มาตรฐาน
ได้แก่ มาตรฐานนา
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินโครงการส่งเสริมและ สะอาด และมาตรฐาน
หอกระจายข่าว
พัฒนาศักยภาพฯ
(2) เพือ่ ดาเนินการ
ปรับปรุง ยกเลิก หรือ
เพิม่ เติมบริการสาธารณะ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม ให้สอดคล้องกับ
โครงการ
สภาพแวดล้อม และ
สถานการณ์ในปัจจุบนั
(3) เพือ่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนา
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะทีเ่ ป็นปัจจุบนั
ไปใช้ในการบริการ
สาธารณะให้กับ
ประชาชนในพืนทีไ่ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการทบทวน ปรับปรุง มาตรฐาน และ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต
กิจกรรมที1่ : จัดทำโครงกำร
กิจกรรมที2่ : จัดอบรมให้แก่ สถจ.. ผ่ำน
กำรประชุมออนไลน์ เพือ่ นำไปเผยแพร่
ให้แก่ อปท.
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรเงินให้จังหวัด เพือ่
นำไปจัดอบรม
กิจกรรมที่ 4 จังหวัดจัดอบรมให้แก่ อปท.

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มาตรฐานบริการสาธารณะ
จานวนมาตรฐานการ
ขององค์กรปกครองส่วน
บริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นจานวน 2 มาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการ
ปรับปรุงมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ
อานาจหน้าทีแ่ ละการ
ถ่ายโอนทีส่ อดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมายและ
ความทันสมัยปัจจุบนั

เพือ่ ปรับปรุงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
อปท. สามารถนาข้อมูลจาก
ดาเนินงานในด้านต่างๆ จานวน อปท. ทีเ่ ข้าร่วม การอบรมไปปฏิบตั ิและใช้ได้
ในครอบคลุมและ
จริงตามวัตถุประสงค์
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

1,000,000

2,000,000

กิจกรรมที่ 5 ติดตามและสรุปผลการ
ดาเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

11

4

20

9

9

2

งบอานวยการ(กรม)



กพส.

11

4

20

9

9

2

งบอานวยการ(กรม)



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

การจัดทาคู่มอื แนวทางการ
ดาเนินงาน "ท้องถิ่นดิจิทลั "
ร่วมกับ สานักงานรัฐบาลดิจิทลั

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

การจัดทาคู่มือแนว
ทางการดาเนินงาน
"ท้องถิ่นดิจิทลั "

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
ระดับควำมเข้ำใจของ
อปท. เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนเมือง
อัจฉริยะน่ำอยู่
(Smart city)

คู่มือ จานวน 1 ฉบับ

1,000,000

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ(กรม)



กพส.

จัดทาคู่มือแนวทาง
การดาเนินงาน
เมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city)

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
ระดับควำมเข้ำใจของ
อปท. เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนเมือง
อัจฉริยะน่ำอยู่
(Smart city)

คู่มือ จานวน 1 ฉบับ

1,000,000

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ(กรม)



กพส.

กิจกรรมที1่ : แต่งตั้งคณะทางานจัดทาการ
จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานเมือง
อัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city)
ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั
กิจกรรมที่ 2 : คณะทางานจัดทาร่างคู่มือ
เพือ่ เสนอผู้บริหารอนุมัติ
กิจกรรมที่ 3 : ผู้บริหารอนุมัติคู่มือ
กิจกรรมที่ 4 : เผยแพร่และให้ความรู้
ในการดาเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city) ให้แก่ อปท.
การจัดทาคู่มอื แนวทางการดาเนินงาน
เมืองอัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city) ร่วมกับ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
กิจกรรมที1่ : แต่งตั้งคณะทางานจัดทาการ
จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานเมือง
อัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city)
ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั
กิจกรรมที่ 2 : คณะทางานจัดทาร่างคู่มือ
เพือ่ เสนอผู้บริหารอนุมัติ
กิจกรรมที่ 3 : ผู้บริหารอนุมัติคู่มือ
กิจกรรมที่ 4 : เผยแพร่และให้ความรู้
ในการดาเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city) ให้แก่ อปท.

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
ในการบริหารจัดการ
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
ภารกิจถ่ายโอนของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพือ่ สร้ำงโอกำสและ
ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำแก่เด็ก และ
เยำวชน อย่ำงทัว่ ถึง มี
คุณภำพ และเป็นธรรม
ตำมนโยบำยเร่งด่วนของ
รัฐบำล โดยให้นักเรียน
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ทุกคนมีโอกำสได้รับ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสัมมนาเชิง
กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนาและยกระดับ
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ตำม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
รำยกำรทีร่ ัฐสนับสนุน
ดาเนินงานของ อปท.
ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามประเมินผล
หนังสือเรียน อุปกรณ์
กำรเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียน
ในสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำน

219,408 คน

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

640,984 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเด็กเล็ก เด็ก
อนุบำล และเด็ก
นักเรียนชั้น ป.1
- ป.6 ทัว่ ประเทศ
ได้รับอำหำรเสริม
(นม)

4,384,680 คน

กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ส่งเสริมการบริหาร
จัดการในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์
ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม เพือ่ พัฒนาร่างกายของ
(นม)
เด็กนักเรียนให้มีสุขภาพ
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ พลานามัยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงและมีน้าหนัก
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
ส่วนสูง เป็นไปตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐานของ
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

886,160,600

1,636,303,600

8,407,232,700
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

2

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำร
เพือ่ พัฒนาร่างกายของ
กลำงวัน
เด็กนักเรียนให้มีสุขภาพ
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ พลานามัยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงและมีน้าหนัก
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
ส่วนสูง เป็นไปตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐานของ
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเด็กเล็ก เด็ก
อนุบำล และเด็ก
นักเรียนชั้น ป.1
- ป.6 ทัว่ ประเทศ
ได้รับอำหำรกลำงวัน

4,358,230 คน

18,926,366,800

2

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำร เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้
จัดกำรศึกษำของท้องถิ่น
สถานศึกษา รวมถึง
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ บุคลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียนได้รับ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
การส่งเสริมศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทางการศึกษาอย่างมี
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
เพือ่ ส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ

18,608 แห่ง

3,091,967,200

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำท้องถิ่น
(ค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียน
ยำกจน)

เพือ่ สร้างโอกาสและ
ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
ให้เด็กและเยาวชนอย่าง
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทัว่ ถึง
และลดภาระค่าใช้จ่าย
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
ของผู้ปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียน
ยำกจนทีไ่ ด้รับ
งบประมำณเพือ่
จัดหำปัจจัยพืน้ ฐำน
ทีจ่ ำเป็นต่อกำร
ดำรงชีวิต

17,304 คน

21,626,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กร
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ บริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
อย่
า
งมี
ประสิทธิภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ค่ำก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

361 หลัง

825,005,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ

111 หลัง

871,472,700

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำร
เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ ขาดแคลนอาคารเรียน
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และอาคารประกอบใน
การจัดการเรียนการ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
สอนอันเนื่องจากอัตรา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขยายจ้านวนเด็ก
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
และความทรุดโทรมของ
อาคารเรียนทีม่ ีอายุการ
ใช้งานมานาน
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำร
ก่อสร้ำงสระว่ำยน้ำในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

งินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสาหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ ให้นักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีทกั ษะในการพยุงตัว
ในน้าและการว่ายน้า
สามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยตัวเองให้
แข็งแรง สมบูรณ์ สนใจ
การเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และทักษะ
ชีวิตของนักเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน้ำ

27 แห่ง

188,099,500

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

เพือ่ ให้นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและ
มีความหลากหลายและ
ได้รับการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยี ทีท่ นั สมัย
เพือ่ การเรียนการสอน
รวมถึงเพือ่ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
ทักษะชีวิตของนักเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณเพือ่ จัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมี
คุณภำพ

68 แห่ง

33,513,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



P

กศ.

กศ.

-
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจ่ ังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

ตัวชี้วัดโครงการ

(1) เพือ่ ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ทงสายสามั
ั
ญและ
ด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียน
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ไทยมุสลิม และไทยพุทธ
จะได้รับการพัฒนา
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
ความคิด จิตส้านึก และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัศนคติทสี่ ามารถอยู่
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุขและมีความ
สมานฉันท์
(2) เพือ่ ให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนใน
การร่วมกันให้ความรู้
ทางด้านศาสนาแก่
นักเรียน และเยาวชนใน
พืนที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถำนศึกษำในสังกัด
อปท. ในพืน้ ที่
จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ทีจ่ ัดกำร
เรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
และหลักสูตรอิสลำม
ศึกษำ)

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจ่ ังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร
ครู)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครูสอนศำสนำ ครู
โภชนำกำรฯสถำนศึกษำ
ในสังกัด อปท. ในพืน้ ที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
และหลักสูตรอิสลำม
ศึกษำ)

(1) เพือ่ ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ทงสายสามั
ั
ญและ
ด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียน
ไทยมุสลิม และไทยพุทธ
จะได้รับการพัฒนา
ความคิด จิตส้านึก และ
ทัศนคติทสี่ ามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุขและมีความ
สมานฉันท์
(2) เพือ่ ให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนใน
การร่วมกันให้ความรู้
ทางด้านศาสนาแก่
นักเรียน และเยาวชนใน
พืนที่

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

จ้านวน 3 โรงเรียน

2,268,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

จ้านวน 25 คน

3,297,200

4

4

11

1

1

4

งบเงินอุดหนุน



กศ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
35

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ ยกระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านเพือ่ สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
สนับสนุนส่งเสริมการ
อ่านทีเ่ กิดขึนในท้องถิ่น
โดยมีสถานทีอ่ ่าน
หนังสือทีม่ ีมาตรฐาน
เกิดกลไกในการ
ขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
การรักการอ่านในชุมชน
ตลอดจนเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายให้ทกุ ภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของ
ชุมชนได้อย่งยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ ีสถำนที่
อ่ำนหนังสือท้องถิ่นรัก
กำรอ่ำนทีไ่ ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ

7,547 อปท.

150,940,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
เพือ่ ยกระดับศูนย์
ศูนย์เยำวชน
เยาวชนขององค์กร
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
สถานทีส่ ้าหรับเด็ก
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
เยาวชน ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนเป็นแกนหลัก
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
ในการจัดให้มีการออก
ก้าลังกาย จัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ ีศูนย์
เยำวชนทีไ่ ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ

208 อปท.

41,600,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้าง)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12 คน

2,268,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงกำรทีอ่ ่ำนหนังสือท้องถิ่น
รักกำรอ่ำน
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ให้เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และเสริมสร้าง
ความเป็นอยู่ทดี่ ีขึนให้กับ
เด็กผู้ด้อยโอกาส

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
36

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ให้เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และเสริมสร้าง
ความเป็นอยู่ทดี่ ีขึนให้กับ
เด็กผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12 แห่ง

192,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬาถ่ายโอน (ค่าจ้าง)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
ใช้บริการสนามกีฬา
ระดับจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีศักยภาพใน
การบริหารสนามกีฬา
ถ่ายโอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนบุคลากรประจ้า
สนามกีฬาทีไ่ ด้รับการ
ถ่ายโอน

2 คน

378,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬาถ่ายโอน
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
ใช้บริการสนามกีฬา
ระดับจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีศักยภาพใน
การบริหารสนามกีฬา
ถ่เพืาอ่ ยโอน
สนับสนุนอาหารมือ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนสนามกีฬาที่
ได้รับการถ่ายโอน

1 แห่ง

1,056,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

5,726 คน

20,613,600

4

3

11

9

1

4

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่า
ของเด็กเล็ก ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตำมประเมินผล

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
เช้าให้กับเด็กเล็กในศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2566 มี
พัฒนาเด็กเล็กทีม่ ีปญ
ั หา เด็กเล็กช่วงอายุ 2-5 ปี
สุขภาวะและภาวะ
ทีม่ ีปญ
ั หาสุขภาวะและ
โภชนาการต่้า ในพืนที่ ภาวะโภชนาการต่้าลดลง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4
จังหวัด (ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส และสตูล) และ
4 อ้าเภอของจังหวัด
สงขลา (จะนะ เทพา นา
ทวี และสะบ้าย้อย)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
37



กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพแก่เด็กและ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ
เด็กและเยาวชนนอก
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ระบบการศึกษาให้ได้รับ
การช่วยเหลือดูแล
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
อย่างเหมาะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา(โควิด-19)
และได้รับการพัฒนา
อาชีพได้ตามศักยภาพ
และความต้องการ
และสามารถสร้าง
รายได้เพือ่ ดูแล
ครอบครัว

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำม
เป้ำหมำยโครงกำรได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ

111 อปท.

12,100,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน



กศ.

โครงกำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ำ
สอบประเมิน

80,000 คน

5,000,000

4

4

11

9

3

2

งบอ้านวยการ (กรม)



กศ.

เพือ่ ประเมิน
ความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน
ชัน ป. 1 และเพือ่
ประเมินสมรรถนะ
ส้าคัญของผู้เรียน
ชัน ป.3
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียน
และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้านวน 2,000 คน
ได้เข้ารับการอบรม และ
หลังการอบรม สามารถ
ใช้สื่อทีม่ ีประสิทธิภาพ
เพือ่ จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการ
ทางด้านภาษาทีส่ มบูรณ์
ตามวัย

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ้านวน
2,000 คน ได้เข้ารับการ
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้
สื่อทีม่ ีประสิทธิภาพ
เพือ่ จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการ
ทางด้านภาษาทีส่ มบูรณ์
ตามวัย

ครูปฐมวัยในโรงเรียน
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ้านวน
2,000 คน

โครงกำรประกวดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น

เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
อปท. ให้มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานสูงขึน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ
ดังนี
1) ระดับจังหวัด
2) ระดับประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสูงขึน

มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่น ระดับจังหวัด จ้านวน
684 แห่ง และศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กต้นแบบดีเด่น
ระดับประเทศ จ้านวน 9 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

6,609,000

20,012,000
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4

4

4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

11

3

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
9

12

3

12

แหล่งทีม่ างบประมาณ

2

1

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

งบอ้านวยการ (กรม)

4

งบอำนวยกำร (กรม)



กศ.



กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

โครงกำรสนับสนุนกำรนิเทศติดตำม
กำรจัดกำรศึกษำ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ

เพือ่ ให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสามารถจัดการศึกษา
ได้ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ภายในบริบท
ของแต่ละท้องถิ่น และ
นิเทศติดตามการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน
จังหวัดเพือ่ ยกระดับ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำร
1) ระดับจังหวัด
2) ระดับอำเภอ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำนสูงขึ้น

รายงานผลการด้าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ
1) ระดับจังหวัด 76 แห่ง
2) ระดับอ้าเภอ 878 แห่ง

4,720,000

4

3

12

12

1

4

งบอำนวยกำร (กรม)

โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลและจัดทา
รายละเอียด
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดอบรม
โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาฐานข้อมูลเด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามและประเมินผล
ลการดาเนินงาน

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือดูแล
อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) และ
มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะอาชีพ
ได้ตามความศักยภาพ
และความต้องการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เด็กและเยำวชนนอก
จ้านวน 1,200 แห่ง
ระบบกำรศึกษำ อย่ำง
น้อยร้อยละ 20 ได้
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
มีช่องทำงกำรประกอบ
อำชีพและช่องทำง
กำรศึกษำเรียนรู้เพิม่ ขึ้น
หรือเข้ำสู่อำชีพหรือ
กำรศึกษำตำมทีไ่ ด้รับ
กำรพัฒนำ

5,593,000

4

3

10

12

1

3

งบอำนวยกำร (กรม)
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โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ





กศ.

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขั บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางครัฒน
วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้บคุ ลำกรที่
ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำร
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้ำสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปบริหำรจัดกำร
ในพืน้ ทีท่ รี่ ับผิดชอบได้

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมและฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการประกวด
"โครงการ Thailand Rabies Awards
2023"
กิจกรรมที่ 3 : การตรวจติดตามการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ี
ผลการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

เพือ่ พัฒนำศักยภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำร
แก่ประชำชนในพืน้ ที่
และให้ภำรกิจด้ำน
สำธำรณสุขทีถ่ ่ำยโอน
มำยัง อปท. เป็นไป
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 : รายงานและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

เพือ่ พัฒนำศักยภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำร
แก่ประชำชนในพืน้ ที่
และให้ภำรกิจด้ำน
สำธำรณสุขทีถ่ ่ำยโอน
มำยัง อปท. เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลำกรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
เทศบำลตำบลและ
ดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
องค์กำรบริหำรส่วน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำบลทีด่ ำเนินกำร
ขององค์กรปกครองส่วน
สำรวจข้อมูลประชำกร ท้องถิ่น มีควำมรู้ในกำร
สุนัข/แมวทัง้ ทีม่ ีเจ้ำของ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
และไม่มีเจ้ำของครบทุก สุนัขบ้ำ
พืน้ ทีแ่ ละมีฐำนข้อมูล
จำนวนสัตว์ในพืน้ ที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มี
ข้อมูลประชำกรสุนัข/
แมวในพืน้ ทีแ่ ละมีกำร
บันทึกข้อมูลสัตว์ใน
ระบบ Rabies One Data

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

14,792,600

3

4

17

7

4

2

งบอำนวยกำร (กรม)



กสธ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย/
โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลทีถ่ ่ำยโอน
มำยัง อปท. ประเภท
เทศบำลตำบลและ
อบต. ทีข่ อรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ ที่ อปท.
ได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลทีถ่ ่ำย
โอนมำยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบำล
ตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทีข่ อรับกำร
สนับสนุนงบประมำณได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

ไม่สำมำรถกำหนด
วงเงินได้ เนื่องจำก
สถำนีอนำมัยทีข่ อถ่ำย
โอนต้องได้รับกำร
ประเมินตำม
หลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน



กสธ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย
/โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบล
ทีถ่ ่ำยโอนมำยัง อปท.
ประเภทเทศบำลตำบล
และ อบต. ทีข่ อรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ ที่ อปท.
ได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลทีถ่ ่ำย
โอนมำยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบำล
ตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทีข่ อรับกำร
สนับสนุนงบประมำณได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

ไม่สำมำรถกำหนด
วงเงินได้ เนื่องจำก
สถำนีอนำมัยทีข่ อถ่ำย
โอนต้องได้รับกำร
ประเมินตำม
หลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน



กสธ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
41

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อมูลที่
บันทึกในระบบ Rabies One Data
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อวัคซีนและดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามข้อมูลทีบ่ นั ทึกในระบบ
Rabies One Data
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 : รายงานและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

66,000,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน



กสธ.

ประชำกรสุนัข/แมวทีม่ ี
เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
จำนวน 11,000,000 ตัว
(ตัวละ 30 บำท) ได้รับกำรฉีด
วัคซีน

330,000,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน



กสธ.

ชุมชน/หมู่บำ้ นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรพระรำชดำริ
จำนวน 79,980 หมู่บำ้ น/
ชุมชน (แห่งละ 20,000 บำท)

1,599,600,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน



กสธ.

เพือ่ ให้พนื้ ทีเ่ ทศบำล
และ อบต. มีระบบ
ฐำนข้อมูลจำนวน
ประชำกรสุนัข/แมว
ในกำรดำเนินงำนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบำลตำบลและองค์กำร
เทศบำลตำบลและ
บริหำรส่วนตำบลมีข้อมูล
องค์กำรบริหำรส่วน
จำนวนสัตว์ทขี่ ึ้นทะเบียนครบ
ตำบลทีด่ ำเนินกำร
ทุกพืน้ ที่
สำรวจข้อมูลประชำกร
สุนัข/แมวทัง้ ทีม่ ีเจ้ำของ
และไม่มีเจ้ำของครบ
ทุกพืน้ ทีแ่ ละมีฐำนข้อมูล
จำนวนสัตว์ในพืน้ ที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีข้อมูลประชำกรสุนัข/
แมว ในพืน้ ทีแ่ ละมีกำร
บันทึกข้อมูลสัตว์ใน
ระบบ Rabies One Data

เพือ่ ให้พนื้ ทีเ่ ทศบำล
และ อบต. มี
ประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำรวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้ำ โดยให้
เป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมโครงกำรฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินกำรฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำให้สุนัข/แมว
ทัง้ ทีม่ ีเจ้ำของและ
ไม่มีเจ้ำของทัว่
ประเทศ จำนวน
11,000,000 ตัว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ ที่ อปท.
ปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

เพือ่ เพิม่ ศักยภำพให้
อปท. ในกำร
ดำเนินงำนตำม
พระรำชดำริและ
พระปณิธำน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวน อปท.
ประเภทเทศบำล
ตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
ทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถสนองงำน
ตำมโครงกำพระรำชดำริ
และพระปณิธำนอย่ำง
น้อย 3 โครงกำร

กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจานวน
ประชากรสุนัข/แมว ทัง้ ทีม่ ีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาบัญชีการจัดสรร
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

ตัวชี้วัดโครงการ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
42

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

แหล่งทีม่ างบประมาณ

4

2

งบเงินอุดหนุน



กสธ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แหล่งน้าในความรับผิดชอบ
จ้านวนโครงการก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วน
บ้ารุงรักษา และ
ท้องถิ่นจ้านวน 1,500 แห่ง
ปรับปรุงโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
ทีไ่ ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพืนทีเ่ ป้าหมายพึง
พอใจต่อการก่อสร้าง
บ้ารุงรักษาและปรับปรุง
และพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้า

2,500,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน



กพส.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประปาหมู่บา้ นจ้านวน 1,500
จ้านวนโครงการก่อสร้าง แห่ง
และปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บา้ นทีไ่ ด้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืนที่
เป้าหมายได้รับการ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าอุปโภค บริโภค
อย่างทัว่ ถึง

3,000,000,000

6

4

19

6

11

2



กพส.

เพือ่ สนับสนุนการด้าเนิน
โครงการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภค (ก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพประปา
หมู่บา้ น) ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านน้า
อุปโภค บริโภค และ
เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

7

เพือ่ สนับสนุนการด้าเนิน
โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้า และน้าใต้ผิวดิน
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพือ่ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภค และน้าเพือ่
การเกษตร ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาจาก
อุทกภัย

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงิน
อุดหนุนสำหรับสำหรับกำรแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่
ประชำชน (ก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพประปำหมูบ่ ้ำน)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ลักษณะของโครงการ

17

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงและ
พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

4

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวน อปท.
ประเภทเทศบำล
ตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
ทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้สูงอำยุทมี่ ีภำวะพึง่ พิง
ในพืน้ ทีไ่ ด้รับกำรดูแล
อย่ำงทัว่ ถึงและถูกต้อง
ตำมหลักปฏิบตั ิ

กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

3

เพือ่ ส่งเสริมและกระตุ้น
กำรบริโภคภำคครัวเรือน
โดยกำรจ้ำงงำน
ประชำชนในพืน้ ที่
ทีไ่ ด้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID-19)

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

1,086,768,000

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ค่าตอบแทนสาหรับอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดหา และจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : รายงานและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น
ทีม่ ีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน
ได้รับค่ำตอบแทนครบ
ทุกคน

กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานีสูบน้าทีไ่ ด้รับถ่ายโอน
จ้านวนโครงการการ
จ้านวน 2,806 แห่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน้าด้วยไฟฟ้าทีไ่ ด้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
เป้าหมายพึงพอใจต่อ
การปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

เพือ่ ให้เกษตรกรในพืนที่
มีน้าใช้เพือ่ การเกษตร
และเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรทีจ่ ะต้องเสีย
เงินค่ากระแสไฟฟ้า

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน
จ้านวนสถานีสูบน้าด้วย 2,871 แห่ง ใน 63 จังหวัด
ไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายพึงพอใจต่อ
การช้าระค่า
กระแสไฟฟ้าสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟ้า

เพือ่ ให้เกษตรกรในพืนที่
มีน้าใช้เพือ่ การเกษตร
และเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกร ทีจ่ ะต้องเสีย
เงินค่ากระแสไฟฟ้า

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนลูกจ้างชั่วคราว
ประจ้าสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าทีไ่ ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพืนทีเ่ ป้าหมาย
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ้าสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟ้า

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำจ้ำงลูกจ้ำง
ชั่วครำวถ่ำยโอนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพือ่ ให้เกษตรกรในพืนที่
มีน้าใช้เพือ่ การเกษตร
และเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรทีจ่ ะต้อง
เสียเงินค่ากระแสไฟฟ้า

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงิน
อุดหนุนสำหรับงบดำเนินงำนสถำนีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้ำ (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล

ตัวชี้วัดโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีไ่ ด้รับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
จ้านวน 300 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

800,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน



กพส.

1,000,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน



กพส.

45,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน



กพส.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพำะ เงินอุดหนุนสำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อสนับสนุนงำน
ฎีกำ
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล
โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงิน
อุดหนุนสำหรับกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว (เสียงตำมสำย/
ไร้สำย) ทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ



เพือ่ สนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามฎีกาที่
กรมกิจการพิเศษ และ
ส้านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (ส้านักงาน
กปร.) ในการพัฒนา
แหล่งน้า ก่อสร้างระบบ
ประปาเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพืนที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนโครงการบริหาร
จัดการน้า เพือ่ สนับสนุน
งานฎีกาาทีไ่ ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพืนทีเ่ ป้าหมายพึง
พอใจต่อการด้าเนินการ
จัดการน้าเพือ่ สนับสนุน
งานฎีกา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหมายทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
การบริหารจัดการน้าอย่าง
บูรณาการ

200,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน

กพส.

เพือ่ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การบริการสาธารณะที่
อยู่ในอ้านาจหน้าที่
ตลอดจนขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยต่าง ๆ
ให้แก่ประชาชนในพืนที/่
ชุมชน ทราบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว (เสียง
ตามสาย/ไร้สาย) ที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพืนทีเ่ ป้าหมาย
พึงพอใจได้รับรู้ข่าวสาร
ของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พืนที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ้านวน 7,772 แห่ง
(หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พืนที่
จังหวัด จ้านวน 76 จังหวัด
(หน่วยนับ)

1,300,000,000

17

4

1

1

2

1

งบเงินอุดหนุน



กพส.

เพือ่ ซ่อมแซมสถานี
ขนส่งผู้โดยสารทีไ่ ด้รับ
การถ่ายโอนจากกรมการ
ขนส่งทางบกให้อยู่ใน
สภาพทีด่ ีเพือ่ ให้บริการ
ประชาชนในพืนที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนสถานีขนส่งที่
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ทีด่ ี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพืนทีเ่ ป้าหมาย
พึงพอใจทีใ่ ช้บริการ
สถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พืนที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้านวน 98 แห่ง
(หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พืนที่
จังหวัด จ้านวน 61 จังหวัด
(หน่วยนับ)

100,000,000

8

4

20

5

2

3

งบเงินอุดหนุน



กพส.

กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล
โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซม
สถำนีขนส่งผู้โดยสำรทีไ่ ด้รบั กำรถ่ำยโอน
จำกกรมกำรขนส่งทำงบก
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่
ผู้สูงอำยุ
กิจกรรมที่ 1 : สถ.จัดสรรงบประมาณให้
อปท.นาเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุ

เพือ่ จัดสรรให้กับ อปท.
น้าไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ
ทีม่ ีสิทธิได้รับเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุใน 76 จังหวัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสูงอำยุทมี่ ีอำยุ
60 ปีขึ้นไป ทีม่ ีสิทธิรับ
เงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจำนวน
ผู้สูงอำยุทไี่ ด้รับเงิน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ

9,524,026 คน

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำร
หรือทุพพลภำพ
กิจกรรมที่ 1 : รับลงทะเบียนคนพิการทีม่ ี
สิทธิขอรับเบีย้ ความพิการ

เพือ่ จัดสรรให้กับ อปท.
น้าไปจ่ายให้แก่คน
พิการทีม่ ีสิทธิได้รับเบีย
ความพิการใน 76 จังหวัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนคนพิกำรทีไ่ ด้รับ
เบีย้ ควำมพิกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนคน
พิกำรหรือทุพพลภำพ
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรขึ้นทะเบียน
และกำรจ่ำยเงินเบีย้ ยัง
ชีพชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,898,682 คน

เพือ่ จัดสรรให้กับ อปท.
น้าไปจ่ายให้แก่ผู้ปว่ ย
เอดส์ทมี่ ีสิทธิได้รับ
เบียยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
ใน 76 จังหวัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้ปว่ ยเอดส์ที่
ได้รับเบีย้ ยังชีพผู่ปว่ ย
เอดส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนคน
ผู้ปว่ ยเอดส์พมีควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำร
ขึ้นทะเบียนและกำร
จ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพ
ชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

81,744 คน

กิจกรรมที2่ : สถ.จัดสรรงบประมาณให้
อปท.น้าเงินเบียความพิการไปจ่ายให้แก่คน
พิการ

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำร
หรือทุพพลภำพ
กิจกรรมที่ 1 : รับลงทะเบียนผู่แวยเอดส์
ทีม่ ีสิทธิขอรับเบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
กิจกรรมที2่ : สถ.จัดสรรงบประมาณให้
อปท.น้าเงินเบียยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ไปจ่าย
ให้แก่ผู้ปว่ ยเอดส์

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

3

4

17

9

9

2

งบเงินอุดหนุน



กพส.

18,437,954,400

3

4

17

9

9

2

งบเงินอุดหนุน



กพส.

490,464,000

3

4

17

9

9

2

งบเงินอุดหนุน



กพส.

75,070,630,800

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับกำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนำแหล่ง
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนก่อสร้ำง
ปรับปรุงและพัฒนำแหล่ง
ท่องเทีย่ วขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละประชำชนในพืน้ ที่
เป้ำหมำยพึงพอใจต่อคน
ทีม่ ำท่องเทีย่ วพักผ่อน
หย่อนใจ

(1) เพือ่ น้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีบริหาร
จัดการน้าเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน
(2) เพือ่ ลดความเหลื่อม
ล้าในสังคมโดยการสร้าง
โอกาสให้คนยากจนได้
ใช้ประโยชน์จากน้าและ
ดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วย
การพึง่ พาตนเอง
(3) เพือ่ แก้ไขปัญหา
พืนทีธ่ นาคารน้าใต้ดิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีป่ ระสบปัญหา
น้าแล้ง น้าท่วม น้าขัง
และปัญหาน้าเค็ม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
พืนทีข่ ององค์กรปกครอง
เทศบำลตำบล/องค์กำร ส่วนท้องถิ่นทีป่ ระสบปัญหา
บริหำรส่วนตำบลได้รับ น้าแล้ง น้าท่วม
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
แล้วเสร็จในวันสิ้น
ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ ที่
เทศบำลตำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
มีควำมพึงพอใจปี

กิจกรรมที3่ : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที4่ : เบิกจ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที3่ : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที4่ : เบิกจ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพือ่ เพิม่ นักท่องเทีย่ ว
และซ่อมแซมแก้ไขส่วน
ทีท่ รุดโทรม รวมทังเป็น
การสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน

กิจกรรมที2่ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำระบบธนำคำร
น้ำใต้ดิน

ตัวชี้วัดโครงการ

1. เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ส้าคัญ/แหล่งท่องเทีย่ วยอด
นิยม/มีนักท่องเทีย่ วมาก
(แหล่งทีม่ ีศักยภาพสูง)
2. เน้นพืนทีเ่ มืองท่องเทีย่ ว
รอง/ส่วนเมืองหลักให้เน้น
ชานเมืองหรือชุมชนนอกเมือง/
เมืองทีอ่ ยู่รอบๆ สนามบินหลัก
3. เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเดิมทีม่ ี
ความช้ารุดทรุดโทรมได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม
4. เพือ่ กระจายรายได้สู่ชุมชน
ท้องถิ่นโดยตรงด้วยการ
ท่องเทีย่ วนับ)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

152,000,000

11

500,000,000

6

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

2

4

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
5

19

5

6

2

11

แหล่งทีม่ างบประมาณ

3

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

งบเงินอุดหนุน



กพส.

งบเงินอุดหนุน



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

(1) เพือ่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการบูรณาการร่วมกับ
พลังแผ่นดินทุกภาคส่วน
และลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
(2) เพือ่ ก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
พืนทีส่ ร้างสรรค์เชิงบวก
ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมี
สถานทีส่ ้าหรับออก
ก้าลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบาลต้าบล/องค์การ
เทศบำลตำบล/องค์กำร บริหารส่วนต้าบล จ้านวน
บริหำรส่วนตำบลได้รับ 7,850 แห่ง
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
แล้วเสร็จในวันสิ้น
ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ ที่
เทศบำลตำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลมี
ควำมพึงพอใจ

1,000,000,000

3

4

1

1

8

1

งบเงินอุดหนุน



กพส.

เพือ่ บูรณาการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมทัง 4
กลุ่ม ได้แก่
อาชญากรรมทีม่ ี
ผลกระทบต่อชีวิตและ
กิจกรรมที1่ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรัพย์สิน อาชญากรรม
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทีก่ าหนด ทีม่ ีผลต่อทรัพย์
อาชญากรรมพิเศษ และ
ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครอง
อาชญากรรมทีร่ ัฐเป็น
ท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ผู้เสียหาย (รวมทังการ
กิจกรรมที2่ : กรมส่งเสริมการปกครอง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ ยาเสพติดด้วย) ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
กิจกรรมที3่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น (เจ้าของพืนที)่
ดาเนินกิจกรรมทีไ่ ด้รับการจัดสรร
เป็นหน่วยด้าเนินการ
งบประมาณ
กิจกรรมที4่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการด้าเนินงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ ตาม
ขันตอนการจัดซือจัดจ้าง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบาลต้าบล/องค์การ
เทศบำลตำบล/องค์กำร บริหารส่วนต้าบล จ้านวน
บริหำรส่วนตำบลทีย่ ังมี 7,850 แห่ง
จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม
เกี่ยวกับอำชญำกรรม
และยังไม่ได้ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ได้รับงบประมำณ
จัดซื้อและติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จำกโครงกำรได้อย่ำง
ทัว่ ถึง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ ที่
เทศบำลตำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
มีควำมพึงพอใจ ในกำร
แก้ปญ
ั หำอำชญำกรรม
ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ
ในกำรแก้ปญ
ั หำ
อำชญำกรรมของ
หน่วยงำนรำชกำร

500,000,000

3

4

1

1

8

1

งบเงินอุดหนุน



กพส.

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด ก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
กิจกรรมที1่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทีก่ าหนด
ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินกิจกรรมทีไ่ ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ
กิจกรรมที4่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการด้าเนินงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ ตาม
ขันตอนการจัดซือจัดจ้าง
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(บูรณำกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม)
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV
System)
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำร เงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท
เงินอุดหนุนรำยกำรเงินอุดหนุนสำหรับ
พัฒนำ ยกระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้
กำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบ
กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที3่ : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที4่ : เบิกจ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ น้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีบริหาร
จัดการน้าเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน
(2) เพือ่ ลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม
โดยการสร้างโอกาสให้
คนยากจนได้ใช้
ประโยชน์จากน้า
และดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วยการ
พึง่ พาตนเอง
(3) เพือ่ พัฒนายกระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพืนทีเ่ ป้าหมาย
อปท. ต้นแบบ
เพือ่ เป็นศูนย์เรียนรู้
บริหารจัดการน้าอย่าง
เป็นระบบเป็นแบบอย่าง
และขยายผลการพัฒนา
สู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโครงกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีศูนย์เรียนรู้กำรบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

พืนทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบการ
บริหารจัดการน้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้าใต้ดิน) 7,850 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

500,000,000

6
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4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

19

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
6

11

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบเงินอุดหนุน



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อปท.
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วชุมชน
กิจกรรมที1่ : จัดฝึกอบรมวิทยากร
กระบวนการการจัดทาแผนบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วของ อปท. ให้แก่ สถจ. 76
แห่ง และ สถอ. 878 แห่ง
กิจกรรมที2่ : จังหวัดจัดฝึกอบรม
กระบวนการการจัดทาแผนบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วให้แก่ อปท. ทุกแห่ง
กิจกรรมที่ 3 จังหวัดดาเนินการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม ตามทีไ่ ด้จัดทาแผน
บริหารรจัดการการท่องเทีย่ วชุมชน ของ
อปท. นาร่อง เพือ่ นามาปฏิบตั ิโดยบูรณา
การร่วมกันของทุกภาคส่วน จังหวัดละ
1 - 3 อปท.
กำรยกระดับกำรให้บริกำร
สำธำรณะของอปท. เพื่อส่งเสริม
ควำมเสมอภำคชำยหญิง
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เท่าเทียมทางเพศ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทา TOR เพือ่ จ้าง
นักวิจัย
กิจกรรมที่ 3 : อปท. จัดทาข้อเสนอ
โครงการทีส่ อดคล้องกับหลักการ
ความเท่าเทียมทางเพศ เช่น
โครงการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานทีค่ านึงถึงเพศวิถี
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีค่ านึงถึง
เพศวิถี การส่งเสริมกลุ่มกิจการสตรี
เป็นต้น
กิจกรรมที่ 4 : จัดสรรงบประมาณ
ให้ทกุ จังหวัด
กิจกรรมที่ 5 : อปท. ดาเนินการตาม
ข้อเสนอทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 6 : ถอดบทเรียนโครงการ
เพือ่ นาไปขยายผล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพือ่ ส่งเสริมให้ อปท.
มีแผนบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วชุมชน
ด้วยการมีส่วนร่วม
สามารถนไปปฏิบตั ิ
ได้จริง และสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประชาชนมีอาชีพมีงานท้า
อปท. ร้อยละ 80 มีแผน
บริหารจัดการการ
ท่องเทีย่ ว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จังหวัดสามารถน้า
โครงการ/กิจกรรมจาก
การจัดท้าแผนบริหาร
จัดการการท่องเทีย่ ว
ของ อปท. ไปสู่การ
บริหารจัดการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน
(อย่างน้อย 1 กิจกรรม)

1. เพือ่ ศึกษาลักษณะ
ทีม่ า กระบวนการ
ก่อเกิด และปัจจัย
ทีเ่ กี่ยวข้องในการ
น้าทุนทางสังคม
ออกมาใช้
2. เพือ่ ศึกษาแนว
ทางการประยุกต์ใช้ทนุ
ทางสังคม ในการเพิม่
ศักยภาพและ
เสริมสร้างพลังให้แก่
อปท. ทีจ่ ะขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่าง
เข้มแข็ง และยั่งยืน
ต่อไป
3. เพือ่ ศึกษาการบูรณา
การเชื่อมโยงทุนทาง
สังคมเข้ากับนวัตกรรม
การบริหารจัดการใหม่ ๆ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระดับความส้าเร็จ
ระดับควำมเข้ำใจ
ของโครงการ
ของ อปท. เกี่ยวกับเรื่อง
ควำมเสมอภำคชำยหญิง
หลังกำร
เข้ำร่วมโครงกำร

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

63,835,800

20,000,000
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

8

4

20

5

2

3

งบเงินอุดหนุน

5

4

20

2

9

2

งบอ้านวยการ (กรม)



กพส.



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(SDGs) ของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียน อปท. ทีม่ กี าร
ดาเนินการด้านการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
กิจกรรมที่ 2: จัดทารูปเล่มและ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 :ซักซ้อมการดาเนินการด้าน
การพัฒนาทีย่ ั่งยืนให้แก่ อปท.
กิจกรรมที่ 4: คัดเลือก อปท. นาร่องการ
พัฒนาทีน่ งั่ ยืน
กิจกรรมที่ 5: จัดสรรเงินงบประมาณ
ดาเนินการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน อปท.ละ 1,500,000
กิจกรรมที่ 6: ติดตามผลการดาเนินงาน
ของ อปท. ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

(1) เพือ่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ถนนทีม่ ีควำมสวยงำม
สภำพแวดล้อมทีด่ ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
เดินทำงสะดวกปลอดภัย
(2) เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว
ลดปัญหำภำวะโลกร้อน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณร้อย
ละของจังหวัดทีไ่ ด้รับ
คัดเลือกดำเนินกำร
โครงกำรต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพร้อย
ละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่
จังหวัดทีไ่ ด้รับคัดเลือกมี
ควำมพึงพอใจต่อกำร
ดำเนินโครงกำรต้นแบบ
ถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ถนนต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เพือ่ ใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำถนน ที่
อยู่ในพืน้ ที่ จำนวน 5 จังหวัด
จังหวัดละ 1 เส้นทำง

1,000,000

เพือ่ ผลักดันเป้ำหมำย
กำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน
(SDGs) สู่กำรดำเนินกำร
ในระดับท้องถิ่น โดยเน้น
เรื่องควำมเสมอภำคเท่ำ
เทียม

เชิงปริมาณ
ผลส้าเร็จในการด้าเนินการ
อปท.น้าร่อง จ้านวน 12 ของ อปท. ต้นแบบทัง 12
แห่ง
แห่งเป็นไปตามแนวทางที่
ก้าหนดและสามารถน้าองค์
เชิงคุณภาพ
ความรู้ทไี่ ด้รับไปถ่ายทอด
ผลส้าเร็จในการ
ให้กับ อปท.อื่น เพือ่ ปรับใช้ใน
ด้าเนินการของ อปท. การปฏิบตั ิงานให้มีความ
ต้นแบบทัง 12 แห่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เป็นไปตามแนวทางที่ พัฒนาทีย่ ั่งยืน (SDGs)
ก้าหนด

18,500,000

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

6

4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

19

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
6

11

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

กพส.


แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
51

17

5

9

4

งบอำนวยกำร (กรม)



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานเมือง
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองอัจฉริยะของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียน อปท. ทีม่ กี าร ในประเทศไทย
ดาเนินการด้านเมืองอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 2: จัดทารูปเล่มและ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 :ซักซ้อมการดาเนินการด้าน
เมืองอัจฉริยะให้แก่ อปท.
กิจกรรมที่ 4: คัดเลือก อปท. นาร่องเมือง
อัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 5: จัดสรรเงินงบประมาณ
ดาเนินการโครงการเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ
อปท.ละ 1,000,000
กิจกรรมที่ 6: ติดตามผลการดาเนินงาน
ของ อปท. ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ

เชิงปริมาณ
ผลส้าเร็จในการด้าเนินการ
อปท.น้าร่อง จ้านวน 12 ของ อปท. ต้นแบบทัง 12
แห่ง
แห่งเป็นไปตามแนวทางที่
ก้าหนดและสามารถน้าองค์
เชิงคุณภาพ
ความรู้ทไี่ ด้รับไปถ่ายทอด
ผลส้าเร็จในการ
ให้กับ อปท.อื่น เพือ่ ปรับใช้ใน
ด้าเนินการของ อปท. การปฏิบตั ิงานให้มีความ
ต้นแบบทัง 12 แห่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เป็นไปตามแนวทางที่ ด้าเนินงานเมืองอัจฉริยะของ
ก้าหนด
อปท.

12,500,000

17

5

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูล เพือ่ เป็นกำรติดตำม
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนตำม
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งขั้นตอนการดาเนินการ, แผนปฏิบตั ิกำรกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
เกณฑ์ประกวด
กิจกรรมที่ 2 : คณะกรรมการการประกวด ชุมชน“จังหวัดสะอำด”
ดาเนินการคัดเลือก การจัดการมูลฝอยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
รวมทัง้ เพือ่ สร้ำงแรงจูงใจ
กิจกรรมที่ 3 : ประกาศผลการประกวด
ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
และจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่จังหวัดทีม่ ีกำร
กิจกรรมที่ 4 : จัดพิธีมอบรางวัล
จัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน“จังหวัดสะอำด”
ดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2565 จึงได้จัด
กิจกรรม โครงกำร
ประกวดกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอำด” ประจำปี
พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จังหวัดทีไ่ ด้รับรำงวัล
กำรประกวดจังหวัด
สะอำดจำนวน 5 ภำค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีจังหวัดต้นแบบในกำร
ดำเนินกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย

17,155,340

15

5

1. มอบรำงวัลให้แก่จังหวัดทีม่ ี
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ระดับกลุ่มจังหวัด
จำนวน 5 ภำค
2. มอบรำงวัลให้แก่จังหวัด
ทีม่ ีกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ระดับประเทศ จำนวน
20 จังหวัด

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
52

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

15

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

6

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

9

4

งบอำนวยกำร (กรม)



กพส.

9

3

งบอำนวยกำร (กรม)



กสว.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559
- 2564) ตั้งแต่กำร
จัดระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทำงกำรขนส่งไปจนถึง
กำรกำจัดขยะมูลฝอย
รวมถึงขยะมูลฝอย
ตกค้ำง
(2) เพือ่ แก้ไขปัญหำสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
ของประชำชน
(3) เพือ่ ให้กำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยใน
พืน้ ทีเ่ ป็นไปตำมหลัก
วิชำกำร
(๔) เพือ่ แก้ไขปัญหำ
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ ี
งบประมำณไม่เพียงพอ
ในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จำนวนโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ทีไ่ ด้ดำเนินกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) ร้อยละของประชำชน
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูล ยังไม่สำมำรถ
ฝอยเป็นไปตำมหลักวิชำกำร ประมำณ
ตั้งแต่กำรจัดระบบคัดแยก
กำรงบประมำณได้
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง กำร
ขนส่งไปจนถึงกำรกำจัดขยะ
มูลฝอย รวมถึงกำรนำขยะมูล
ฝอยตกค้ำงไปกำจัด และ
ปัญหำขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึ้นใน
พืน้ ทีไ่ ด้รับ
กำรแก้ไข

15

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
53

4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

15

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
6

9

3

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบเงินอุดหนุน



กสว.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
กลยุทธ์

1.ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของ
อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างสาหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน
สิทธิประโยชน์ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาถ่ายโอน)

กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียม
ข้อมูลเกีย่ วกับการขอรับสนับสนุน
งบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ทั้ง
เงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
ของเทศบาลตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพือ่ ดาเนินการจัดทาบัญชี
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
แผน
แผน
ร่าง
แผน
แม่บท การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ภายใต้ ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
ยุทธ
และสังคม
มท.
ศาสตร์
แห่งชาติ
ชาติ
ฉบับที่ 13

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
โครงการ โครงการ ทีร่ บั ผิดชอบ
ใหม่
ประจา
แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านทรัพยากร
บุคคลให้ อปท. โดยการ
ถ่ายโอนบุคลากรเพือ่
เพิม่ สมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านตามอานาจ
หน้าที่ของ อปท. และ
ภารกิจที่รับโอนจาก
ส่วนราชการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกรถ่ำยโอน
เชิงคุณภาพ
กำรดำเนินงำนเป็นไป
ตำมแผนที่กำหนด

1,819 คน

534,650,000

3

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน



สน.บถ.

เพือ่ จ่ายเป็น
สวัสดิการค่า
การศึกษาของบุตร
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
เพือ่ จ่ายเป็น
สวัสดิการ
ค่าเช้าบ้าน
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
เพือ่ จ่ายเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน
และเงินอืน่ ๆ
ของพนักงานครู
และบุคลากร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
ที่มีสิทธิขอเบิก
เงินค่าการศึกษาของ
บุตร ได้รับเงินครบถ้วน
ตามสิทธิ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
ที่มีสิทธิขอเบิก
เงินค่าเช่าบ้าน
ได้รับเงินครบถ้วน
ตามสิทธิ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
มาปฏิบตั หิ น้าที่
ในโรงเรียนได้รับ
เงินเดือนเงิน

1,447 คน

21,980,000

3

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน



สน.บถ.

1,043 คน

66,000,000

3

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน



สน.บถ.

8,857 อัตรา

3,087,577,500

3

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน



สน.บถ.

กิจกรรมที่ 2 :การจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำบุตร)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด
เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด
เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครู)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
54

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
โครงการ โครงการ ทีร่ บั ผิดชอบ
ใหม่
ประจา
แหล่งทีม่ างบประมาณ

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน



สน.บถ.

2,500 ราย

1,000,000

3

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

6 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมการ
นิเทศฯ ไม่ต่ากว่า
1000 ราย

300,000

16

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
ที่ปฏิบตั หิ น้าที่ใน
ศพด. ได้รับเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนครบถ้วน

53,085 อัตรา

โครงกำรรับ-ส่งผลงำนทำงวิชำกำร
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ท้องถิน่ ที่ขอเลื่อนวิทยฐำนะ
สูงขึ้น

เพือ่ วางแผนในการ
บริหารจัดการรับ-ส่ง
ปละประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้องถิ่น ได้รับการ
ตรวจประเมิน
ผลงานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครบถ้วน

เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของ จนท.
ผู้ปฏิบตั งิ านด้าน
บริหารงาน
บุคคลของพนักงาน
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการดาเนินงาน
ด้านบริหารงาน
บุคคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน จนท.
ผู้ปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหาร
งานบุคคลทาง
การศึกษาท้องถิ่น
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์
การบริหารงาน
บุคคลครู

โครงกำรนิเทศงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ทำงกำรศึกษำท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : นิเทศงานบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถิ่นให้กนั
จนท. ผู้ปฏิบตั ขิ อง อปท.

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
แผน
แผน
ร่าง
แผน
แม่บท การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ภายใต้ ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
ยุทธ
และสังคม
มท.
ศาสตร์
แห่งชาติ
ชาติ
ฉบับที่ 13

3

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน
ค่าจ้างเงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน และเงิน
อืน่ ๆ ของพนักงานครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สังกัด ศพด.
ของ อปท.

กิจกรรมที่ 2 : ส่งผลงานทางวิชาการ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

14,586,970,700

เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (เงินเดือน
เงินเพิ่มค่ำครองชีพและสวัสดิกำร)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมที่ 1 : รับผลงานทางวิชาการ

งบประมาณ
(บาท)

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับ
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ใน
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 1 :จัดสรรเงินอุดหนุน

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ เป็นการสร้าง
ขวัญ กาลังใจ และ
แรงจูงใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งต้อง
ปฏิบตั งิ านในภาวะไม่
ปกติ
(2) เพือ่ แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วดั โครงการ

จัดสรรงบประมำณ
ให้กบั ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงของ
เทศบำลตำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ในพืน้ ที่ชำยแดน
ภำคใต้

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

10,581 คน

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

317,430,000

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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3

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
แผน
แผน
ร่าง
แผน
แม่บท การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ภายใต้ ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
ยุทธ
และสังคม
มท.
ศาสตร์
แห่งชาติ
ชาติ
ฉบับที่ 13
20

2

13

4

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
โครงการ โครงการ ทีร่ บั ผิดชอบ
ใหม่
ประจา
แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบเงินอุดหนุน



สน.บถ.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล
กลยุทธ์

2 พัฒนาความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะของ
บุคลากรของ อปท. ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธืภาพและ
สอดคล้องการพัฒนาใน
ยุคดิจิทลั

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1. เพือ่ เพิม่ ความรู้
ด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ความสามารถให้กับบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทีป่ ฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
อปท. ทัง้ ในส่วนภูมิภาคและ
กิจกรรมที่ 1 : กำหนดกิจกรรม และ
ส่วนกลาง ให้มีประสิทธิภาพ
ค่ำใช้จ่ำยติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ มีความรู้ครอบคลุมการ
เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิงานของ อปท.
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมมนำ
กิจกรรมที่ 3 :ประเมินกำรสัมมนำและสรุป
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และสรุปผลทีไ่ ด้รับ

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
250 คน
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ลดปริมาณการตอบ
ข้อหารือ ข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผู้อานวยการกลุ่มงาน
กฎหมายระเบียบ และเรื่อง
ร้องทุกข์ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวม 76 คน ข้าราชการกลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบียบ และ
เรื่องร้องทุกข์ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด รวม 76 คนและ
ข้าราชการทีป่ ฏิบตั ิงานใน
ส่วนกลาง จานวน 13 คน
รวม 165 คนและท้องถิ่น
อาเภอจานวน 878 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

1,700,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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4

3

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
4

13

4

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการตรวจนิเทศปัญหาการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายท้องถิ่นร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดโครงการ

1. เพือ่ ติดตามการ
บริหารงานของ อปท. ที่
ได้รับจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง
ฐานะเปลี่ยนแปลงเขตและ
ยุบรวมเข้าด้วยกัน ว่าได้
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงกำร ต่อ ดาเนินภารกิจตามแผนงานที่
ได้กาหนดไว้ในการเสนอขอ
อสถ.
จัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินกำรตรวจติดตำม
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
ปัญหำอุปสรรคและรับฟังควำมคิดเห็น
ตลอดจนให้คาปรึกษาและ
ประกอบกำรพิจำรณำยกร่ำงกฎหมำย
แนะนาเกี่ยวกับการ
กิจกรรมที่ 3 :เสนอขอเบิกจ่ำยงบประมำณ บริหารงานตามอานาจหน้าที่
ต่อ กค.
แก่ อปท. ทีไ่ ด้รับจัดตั้ง
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร เปลี่ยนแปลงฐานะ
ให้ผู้บริหำรทรำบ
เปลี่ยนแปลงเขตและยุบ
รวมเข้าด้วยกัน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวน
อปท. ทีใ่ ห้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับทราบปัญหาอุปสรรค
และคาแนะนา แนว
ทางการปฏิบตั ิงาน

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ)

เพือ่ สร้างองค์ความรู้และ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานฉบับใหม่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนสถานศึกษา
ในสังกัด อปท. นาร่อง
การใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ ให้สถานศึกษาสังกัด
อปท. นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การบริหาร
จัดการสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแก่นักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
และยั่งยืน มีสานึกรักษ์
ท้องถิ่นตนเอง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.
เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1,400,000

4

3

20

4

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กม.

1,762 โรงเรียน

7,494,000

4

3

12

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

100 โรงเรียน

2,000,000

4

3

12

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

ผู้อานวยการกลุ่มงาน
กฎหมายระเบียบ และเรื่อง
ร้องทุกข์ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวม 76 คน ข้าราชการกลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบียบ และ
เรื่องร้องทุกข์ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด รวม 76 คนและ
ข้าราชการทีป่ ฏิบตั ิงานใน
ส่วนกลาง จานวน 13 คน
รวม 165 คนและท้องถิ่น
อาเภอ จานวน 878 คน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาครูผู้สร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑

เพือ่ ให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด อปท. มี
ความรู้และทักษะในการ
ประเมินภาวะถดถอยทาง
ความรู้ของนักเรียนโรงเรียน
สังกัด อปท. มีสมรรถนะใน
การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพือ่ ฟืน้ ฟูและแก้ไข
ปัญหาภาวะถดถอยทาง
ความรู้ของนักเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการฯ

300 โรงเรียน

โครงการพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะของเด็กปฐมวัย
(Competency- Based Education) ใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

1. เพือ่ ให้ครูปฐมวัยใน
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัด อปท. มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย
(Competency- Based
Education)
2. เพือ่ ให้ครูปฐมวัยใน
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัด อปท.
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะ
ของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2560

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและ
จานวนครูปฐมวัยทีเ่ ข้า ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท.
ร่วมโครงการ
จานวน 2,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะ
ของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

4,500,000

4

3

12

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)

8,566,000

4

3

12

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ





กศ.

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาผุ้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผุ้เรียนให้มสี มรรถนะตาม
หลักสูตรและทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่
21

เพือ่ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ การจัดการเรียนการ
สอนทีม่ ุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและ
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่
21 เติบโตเป็นพลเมืองทีม่ ี
คุณภาพ มีทกั ษะ และ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบลงมือปฏิบตั ิจริง
(Active Learning) และ
นักเรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทีเ่ หมาะสมตาม
ช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง
มีการคิดขั้นสูง มี
ความสามารถในการสื่อสาร
ทางานเป็นทีม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนครูโรงเรียน
ในสังกัด อปท. 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

2,000 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมคณะทำงำน
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิกำรเพือ่ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ให้แก่บคุ ลำกรสำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยกำร
สำนัก/กองกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีเ่ กี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรพัฒนำ
หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำชีวศึกษำทุกระดับ
กิจกรรมที่ 3 : นิเทศติดตำมผล/สรุปผล
กำรดำเนินโครงกำร

1. เพือ่ ขับเคลื่อนและพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดการ
อาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่
สาขาวิชาและสาขางาน
กาหนด
2. เพือ่ ร่วมกันวางแผนและ
กาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรและสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้
บุคลากร
3. เพือ่ เปิดโอกาสให้
สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรได้เอง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษา จานวน10 แห่ง
สามารถจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษา
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

9,000,000

4

4

11

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)

1,900,000

4

3

12

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ





กศ.

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Moral Development School :
MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิกำรเพือ่ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้แก่บลุ คำกร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล
กำรดำเนินกำรจำกสภำพจริง
กิจกรรมที่ 3 : กำรจัดพิธีประทำนถ้วย
รำงวัลจำกสมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ
ปริณำยก

เพือ่ ให้ผุ้บริ ิหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดการศึกษาสามารถนา
ความรู้ทางด้านคุณธรรม
และจริยะรรมไปประยุกต์ใช้
และถ่ายทอดก่อให้เกิดการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา/
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 600 คน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษา

โครงการประชุมคณะกรรมการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (ระดับจังหวัด ) "ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น"และระดับ
ส่วนกลาง

เพือ่ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือ
กันทางานระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการกาหนด
ทิศทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนคณะกรรมการที่
เข้าประชุมแต่ละระดับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ได้ตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด เพือ่
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) และระดับ
นานาชาติ (PISA) ให้
สูงขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนครูทเี่ ข้ารับการ
อบรมตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผลการสอบ PISA ของ
นักเรียนในสังกัด อปท.
สูงขึ้น

โครงการพัฒนาทักษะการสอบด้วย
เพือ่ ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความ
คอมพิวเตอร์และการประเมินความฉลาดรู้ เข้าใจกรอบการประเมิน
ตามแนวทางการประเมิน PISA
ความฉลาดรู้ ตามแนวทาง
การประเมิน PISA และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 600 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ



3,560,000

4

3

10

12

1

3

งบอานวยการ (กรม)

4,380 คน

4,010,000

4

3

10

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

600 คน

2,671,000

4

4

11

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.
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กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตืการการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
ประจาปี 2566 ตามแนว Thinking
School

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูหวั หน้ากลุ่มงาน
วิชาการระดับสถานศึกษามี
องค์ความรู้และความเข้าใจ
ทัง้ ทฤษฎี และปฏิบตั ิในการ
จัดการเรียนการสอนเพือ่
พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ในสถานศึกษามาก
ขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันหาแนวทางการ
พัฒนากระบวนการสอนคิด
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าทีข่ องตนใน
สถานศึกษา และฝึกปฏิบตั ิ
การดาเนินการคิดวิเคราะห์
ตามสถานการณ์จริงใน
ห้องเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้แนะนาและควบคุมการ
ฝึกปฏิบตั ิ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทย อัน
จะนาไปสู่การเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานที่ 4 ซึ่งกล่าว
ว่าผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อานวยการ เพือ่ กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้
สถานศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และ ประกอบวิชาชีพทางการ
ครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา ครู สังกัดองค์กร
ประจาปี 2565
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตน และปฏิบตั ิจนเกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนและ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาทีป่ ฏิบตั ิงาน มีผลงาน
ดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 690 คน
จานวนผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้า
กลุ่มวิชาการโรงเรียน
ในสังกัด อปท. ที่เข้า
ร่วมการฝึกอบรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน

213 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

3,034,300

4

4

11

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

506,000

4

3

12

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวนครู ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทีไ่ ด้รับการอบรม
ตามโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ
จานวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กทีไ่ ด้รับการอบรม ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
คือ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางสมรรถนะ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการ
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า
3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่ ให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ใน
สถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถ
ดาเนินการพัฒนาและจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
(อายุ 2 – 3 ปี) ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560ของ
สถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ

เพือ่ ยกระดับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ
เล็กให้มีคุณภาพและ
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้า จานวนผู้เข้ารับการอบรม
มาตรฐานสถานพัฒนา
รับการอบรมตามโครงการ สาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ
เด้กปฐมวัยแห่งชาติ
จานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่
มีผู้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว แห่งละ
1 คน

5,615,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(1) เพือ่ ให้สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ท้องถิ่นอาเภอ ใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุน การดาเนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ
มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
ตามาหลักวิชาการ และ (3)
เพือ่ ให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถิ่นมีพฒ
ั นาการรอบด้าน
เต็มตามศักยภาพ

4,664,000

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนคณะทางานฯ 34 คน
(1) จานวนคณะทางานฯ และจานวนสถจ. , สถอ. ,
(2) จานวน สถจ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แห่ง
สถอ. ,อปท. และ
ศพด. ทุกแห่ง

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

5,029,800

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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4

4

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

3

3

4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

12

20

3

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
12

4

12

1

13

12

แหล่งทีม่ างบประมาณ

4

4

1

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

P

งบอานวยการ (กรม)



งบอานวยการ (กรม)

4

งบอานวยการ (กรม)

กศ.



กศ.

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริม
การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อยอดสู่ระดับ
อาชีพ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ ความเป็น
เลิศ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงาน

(1) เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปสู่ความเป็น
เลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
(2) เพือ่ สร้างนักกีฬาให้มี
ศักยภาพเป็นตัวแทนนักกีฬา
ทีมชาติไทย
(3) เพือ่ สร้างนักกีฬาและ
ผลงานทางการกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการ จานวน
800 คน

บุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 800 คน

โครงการชี้แจงระบบคัดกรองเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมโอกาส
และพัฒนาการทีส่ มวัยก่อนเข้าสู่ระบบ
การศึกษา

1. เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
หรือมีพฒ
ั นาการล่าช้าและมี
ความเสี่ยงทีผ่ ่านการคัดกรอง
ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ได้รับการพัฒนาทีส่ มวัย 2.
เพือ่ เป็นกลไกสาคัญใน
การบูรณาการการสร้าง
หลักประกันทางการศึกษา
ให้แก่เด็กปฐมวัยให้สามารถ
เข้าถึงชุดสวัสดิการด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
- จานวนองค์กรปกครอง เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่นทีจ่ ัด
ท้องถิ่น จานวน 240 คน
การศึกษาระดับปฐมวัยที่
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทีส่ มวัย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

5,747,400

4,778,000

3. เพือ่ ขยายผลสู่นโยบาย
สาธารณะระดับชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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4

4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

3

3

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

10

12

12

12

1

1

แหล่งทีม่ างบประมาณ

4

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียน (1) เพือ่ ให้ครู และบุคลากร
การสอนและการเรียนรู้ใหม่ด้วยเครื่องมือ ทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ดิจิทลั
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
เรียนรู้ เพิม่ พูนทักษะ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่
โดยการใช้เครื่องมือดิจิทลั บน
Google Platform
ระดับพืน้ ฐาน
เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) เพือ่ ให้ครูสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอน
ผ่าน Google Platform
ระดับพืน้ ฐาน ได้
(3) เพือ่ สร้างครูทอ้ งถิ่นผู้นา
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่เพือ่
สร้างครูทอ้ งถิ่นผู้นา
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ และ
เครือข่ายครูผู้นานวัตกรรม
การเรียนรู้ใหม่และเครือข่าย
ครูผู้นานวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด
อปท. ในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทีจ่ ัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

จานวน 1,762 โรงเรียน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

3,500,000
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4

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
13

12

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนสถานี
อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ทีถ่ ่ายโอนให้แก่ อปท.

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ



เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ของ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรทีเ่ ข้ารับการ
ฝึกอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพ

เกิดเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพของ อปท. ในการ
ดาเนินภารกิจด้านสถานี
อนามัยทีถ่ ่ายโอนมายัง อปท.

3,000,000

3

4

17

7

4

2

งบอานวยการ (กรม)

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับทราบแนวทางการ
ดาเนินงานในด้านสุขภาพที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรด้านสาธารณสุขของ
จานวนเครือข่าย
อปท. จานวน 500 คน
บุคลากรด้านสุขภาพฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพ

2,500,000

3

4

17

7

4

2

งบอานวยการ (กรม)



กสธ.

เพือ่ พัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถในการดูแล
ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ใน
หลักสูตรทีก่ รมอนามัยกาหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรด้านสาธารณสุขของ
จานวนบุคลากรด้าน
อปท. ประเภท ทต.และ อบต.
สุขภาพฯ ทีเ่ ข้ารับการ จานวน 7,550 คน (คนละ
อบรม
8,000 บาท)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์การทดสอบ

60,400,000

3

4

17

7

4

2

งบอานวยการ (กรม)



กสธ.

กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทำงำนวำง
แผนกำรดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบตั ิกำร

กสธ.

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม
โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ของ อปท. ตาม พรบ.กาหนดแผนการ
กระจายอานาจและ
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทำงำนวำง
แผนกำรดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบตั ิกำร
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม
โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการ
ดูแลผู้สูงอายุของ อปท. ตามหลักสูตรของ
กรมอนามัย
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทำงำนวำง
แผนกำรดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบตั ิกำร
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในของ
อปท.
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินกำร
วำงแผน ประสำนสถำนที่
วิทยำกร และขออนุมัติ
โครงกำรฝึกอบรมฯ

1. เพือ่ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของ อปท. หรือผู้ทไี่ ด้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีผ่ ู้
ตรวจสอบภายใน มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งประชำสัมพันธ์
ชัดเจนสามารถปฏิบตั ิงาน
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมรวมทัง้ จัดเตรียมเอกสำร
ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินกำรฝึกอบรมบรรยำย กระทรวงการคลังกาหนด
โดยวิทยำกรจำกหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมตอบข้อซักถำม
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลกำรดำเนินกำร
ตำมโครงกำรฝึกอบรมฯ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหา
บุคลากรท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงกำรกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพกำรสรรหำบุคลำกร
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 2 : พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกร
กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลทีม่ ี
คุณสมบัต/ิ ผู้สังเกตุกำรณ์
กิจกรรมที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตำมคุณสมบัติ
ตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรม/สัมมนำ
กิจกรรมที่ 4 : ขออนุญำตเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 5: นำควำมรู้ ทักษะ
ควำมสำมำรถ ทีไ่ ด้รับจำกกำรฝึกอบรมมำ
ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนและพัฒนำงำน รวมถึง
กำรทำ KM ทีย่ ังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม/
ประเมินโครงกำร

1. เพือ่ ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
นาความรู้ทไี่ ด้รับนาไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ
2. เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนด้านบุคลากรท้องถิ่น
และเป็นการลดปัญหาข้อ
ขัดแย้งและข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการสรรหาและการ
วินิจฉัยปัญหาด้านการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ของข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 650 คน

2,280,500

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)



ตบ.

ไม่น้อยกว่า 200 คน

3,000,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้จากผลการ
ทดสอบหลังการอบรม
เพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการใน
สังกัด สถ. ทีป่ ฏิบตั ิงาน
ด้านการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่นของจังหวัด
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
1. เพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - learning)
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการพัฒนา
2. เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ เติม
และปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
หลักสูตรในระบบการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e - learning)
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงกำร
3. เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ให้แก่
กิจกรรมที่ 3 :ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
บุคลากรผ่านระบบการ
กิจกรรมที่ 4 : ลงนำมในสัญญำ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 5 : เริ่มดำเนินกำรตำมสัญญำ (e - learning)

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเข้าเรียน
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(e - learning) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเข้าเรียนระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e - learning) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1,300,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

กิจกรรมที่ 6 : ส่งมอบงำน
กิจกรรมที่ 7 : ตรวจรับงำนจ้ำง
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ทักษะและความสามารถด้านการใช้ดิจิทลั
สาหรับข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (Digital Literacy)
กิจกรรมที่ 1 : กำรศึกษำอบรมภำคทฤษฎี
กำรฝึกภำคปฏิบตั ิ กำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ควำมรู้
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านการปกครองท้องถิ่นไทย
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ 2 : ประเมินผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การเมืองการปกครองอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นาเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคล้อง
กับการพัฒนาในยุคดิจิทลั

เพือ่ เตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องทักษะและ
ความสามารถด้านการใช้
ดิจิทลั (Digital Literacy)
ให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทัว่
ประเทศ

จานวนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องการพัฒนาใน
ยุคดิจิทลั

4,000 คน

15,000,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.

เพือ้ พัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการปกครอง
ท้องถิ่นไทยให้แก่บคุ ลากร
ของ สถ. และ อปท.

บุคลากรของ สถ. และ
อปท. ผ่านเกณฑ์
ทดสอบความรู้และ
ประเมินผลโครงการ

ร้อยละ 80

5,000,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมสัมมนาการจัดทา
งบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็น
หน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

1. เพือ่ ส่งเสริมให้ อปท. มี
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทา
งบประมาณเงินอุดหนุนใน
ฐานะเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : กำรอบรมสัมมนำบุคลำกร
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนา
ของ อปท. ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สามารถ
แนวทำงและกระบวนกำรจัดทำงบประมำณ
นาความรู้ไปใช้ในการจัดทา
เงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับ
คาขอตั้งงบประมาณเงิน
งบประมำณ
อุดหนุน เพือ่ นางบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : ประเมินผลกำรอบรม
ไปยกระดับการจัดบริการ
สัมมนำฯ
สาธารณะตามอานาจหน้าที่
ให้กับประชาชน
โครงการต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางถนนของ อปท.
ให้ อปท. ในการปฏิบตั ิงาน
ความปลอดภัยทางถนนของ
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับ อปท.
ความปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้ผ่านการ
อบรมสัมมนาฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางและ
กระบวนการจัดทา
งบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เป็นหน่วย
รับงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. ทีเ่ ป็นหน่วยรับ
งบประมาณสามารถ
จัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี (งบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวกลุ่ม
เป้าหมายได้รับการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ด้านความปลอดภัย
ทางถนน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้และเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนนของ อปท.

บุคลากรของ อปท. (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาล) จานวน 2,548 แห่ง
รวม 3,000 คน

14,700,000

4

3

20

11

6

4

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76
จังหวัด ๆ ละ 4 แห่ง และ
บุคลากรส่วนกลางรวม 310
คน

2,000,000

4

3

20

11

6

4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้าของ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวน
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบตั ิงานด้านบริหาร
จัดการประปาหมู่บา้ น
ของ อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานด้านการ
บริหารจัดการประปา
หมู่บา้ นของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่
ดาเนินงานด้านประปาหมู่บา้ น
76 จังหวัด ๆ ละ 4 แห่ง และ
บุคลากรส่วนกลาง
รวม 310 คน

41,500,000

4

3

20

11

6

4

กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ อปท. ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริหารจัดการระปา
หมู่บา้ นของ อปท.

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ



กพส.

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

งบแหล่งอื่น

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อปท.
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงกำร
กิจกรรมที่ 2: ดำเนินกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
สำธำรณภัย
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดทางบประมาณเงิน
อุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับ
งบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 1 : กำรอบรมสัมมนำบุคลำกร
สถ. กลุ่มเป้ำหมำยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในแนวทำงและกระบวนกำรจัดทำ
งบประมำณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็น
หน่วยรับงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : ประเมินผลกำรอบรม
สัมมนำฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจหลักการ
บริหารจัดการสาธารณภัยได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้และเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท.

หัวหน้าสานักปลัด, หัวหน้า
ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เทศบาลในพืน้ ที่
76 จังหวัดๆละ 4 คน
รวม 304 คน

1,222,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

1. เพือ่ สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้บคุ ลากร สถ. ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับ
งบประมาณตาม
พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรของ สถ.
สามารถเป็นพีเ่ ลี้ยงและ
แนะนาแนวทางให้ อปท. ที่
เป็นหน่วยรับงบประมาณ
สามารถจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
(งบเงินอุดหนุน) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางและ
กระบวนการจัดทา
งบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เป็นหน่วย
รับงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. ทีเ่ ป็นหน่วยรับ
งบประมาณสามารถ
จัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี (งบ
เงินอุดหนุน) ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถ
บริหารงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าราชการ สถ. จานวนรวม
400 คน ได้แก่ ข้าราชการ
ส่วนภูมิภาค
จานวน 76 จังหวัด ๆ ละ
5 คน และข้าราชการ
ส่วนกลาง จานวน 20 คน

1,960,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนรูปแบบที่
เหมาะสม
เชิงคุณภาพ : มีการ
ขยายผลให้ อปท.

อปท. มีรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
พึง่ พิงเหมาะสมกับสถานะของ
แต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

3,500,000

3

4

4.2

13

-

3

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณภาพ 1. เพือ่ พัฒนาระบบและ
ชีวิตผู้สูงอายุแบบ One Day Care
รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. ทีม่ ี
ภาวะพึง่ พิง
2. เพือ่ พัฒนาและยกระดับ
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมสัมมนาพัฒนา
การดูแลผู้สูงอายุของ อปท.
รูปแบบ
ให้ครอบคลุมทุกสภาวะ
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเพือ่ ขยายผลให้
อปท.

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริม อปท. ในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาสังคมสูงวัยระดับท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมสัมมนำเชิง
ปฏิบตั ิกำร
กิจกรรมที่ 2 : จังหวัดจัดประชุม อปท.
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการ
รวมกลุ่มพื้นทีใ่ นการจัดการมูลฝอย
(Clusters) ของ อปท.
กิจกรรมสัมมนำขับเคลื่อนนโยบำย
กำรรวมกลุ่มพืน้ ทีใ่ นกำรจัดกำรมูลฝอย
(Clusters) ของ อปท.

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. เพือ่ พัฒนาระบบและ
รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. ทีม่ ี
ภาวะพึง่ พิง
2. เพือ่ พัฒนาและยกระดับ
การดูแลผู้สูงอายุของ อปท.
ให้ครอบคลุมทุกสภาวะ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนรูปแบบที่
เหมาะสม
เชิงคุณภาพ : มีการ
ขยายผลให้ อปท.

อปท. มีรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
พึง่ พิงเหมาะสมกับสถานะของ
แต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

3,500,000

1. เพือ่ พัฒนาความรู้และ
ศักยภาพของ อปท. ในการ
จัดทาพัฒนาสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น
2. เพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ : ความรู้ที่
ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

บุคลากร สถจ. สถอ. อปท.
ได้รับการอบรมความรู้การ
จัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และนาไปขยาย
ผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด

15,000,000

3

4

4.2

13

-

3

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

เพือ่ ให้บคุ ลากรของจังหวัด
และ อปท. มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดการขยะมูล
ฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรมจึงจาเป็นต้องมีการ
จัดการอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการมูลฝอยการขับเคลื่อน
การรวมกลุ่มพืน้ ทีใ่ นการ
จัดการขยะมูลฝอย
(Clusters) ของ อปท.และ
เพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
จึงเห็นควรจัดอบรมสัมมนา
ให้ความรู้แก่บคุ ลากรในส่วน
ภูมิภาค อาเภอ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าอบรมจานวน
385 คน จาก สถ. ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและ
จังหวัดทัง้ 76 จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. มีองค์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการมูล
ฝอยทัง้ ระบบ สามารถ
วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการรวมกลุ่มพืน้ ที่
ในการจัดการมูลฝอย
(Clusters)

1. บุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม
สัมมนาฯ มีองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลักการ 3 Rs
2. นาความรู้ทไี่ ด้รับไปพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน
การบริหารจัดการขยะใน
พืน้ ทีข่ องตนเอง
3. ขยายผลการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเพิม่ ขึ้น
4. รับทราบปัญหา เพือ่
นาไปสู่การวางแผนและ
พัฒนาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพืน้ ทีข่ องตนเอง

709,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)



กสว.

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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แหล่งทีม่ างบประมาณ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีระบบการเงินการคลังที่มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาระบบการเงิน โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ อปท.
การคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามหลัก
กิจกรรมที่ 1 : จัดเก็บข้อมูลรายได้ อปท.
ธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 2 : วิเคราะห์ ประมวลผล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : จ้างพิมพ์หนังสือ

วัตถุประสงค์

เพือ่ จัดทำฐำนข้อมุล
รำยได้ของ อปท. ให้มี
ควำมครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั

กิจกรรมที่ 4 : แจกจ่ายหนังสือให้ สถจ.
อปท. และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
หนังสือข้อมูลรำยได้ของ
อปท. 7,849 แห่ง และ อปท.จำนวน ไม่น้อยกว่ำ
สถจ. 76 จังหวัด มี
15,000 เล่ม
ข้อมูลรำยได้ อปท. ไป
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สถ. มีฐำนข้อมูลรำยได้
อปท. ทีถ่ ูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบนั

โครงการค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่าน เป็นค่ำธรรมเนียมในกำร
ธนาคาร
โอนเงินค่ำภำษีจัดสรร
ให้ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินภาษีให้ อปท.
เป็นรายเดือนและรายงวด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
อปท. 7,774 แห่ง ได้รับโอน
สำมำรถโอนเงินภำษี
เงินภำษีจัดสรรอย่ำงครบถ้วน
จัดสรร เป็นรำยเดือน
และรำยงวด ให้ อปท.
ได้ครบถ้วนและรวดเร็ว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. ประชำชนได้
เข้ำถึงกฎหมำยได้อย่ำง
รวดเร็ว ง่ำย และสะดวก
และประชำชนสำมำรถ
ศึกษำกฎหมำยได้อย่ำง
เข้ำใจเนื่องจำกมีกำร
จัดทำคำอธิบำย
กฎหมำยแปลกฎหมำย
สำหรับประชำชนได้
เข้ำถึงได้งำ่ ย

โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตามกฎหมายภาษีทดี่ ินฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คกก. ระดับจังหวัดทัง้ 2
คณะ ได้รับจัดสรรค่ำ
เบีย้ ประชุมอย่ำง
เหมำะสม ตำมอัตรำที่
กฎหมำยกำหนด

กิจกรรมที่ 1 : ค่าเบีย้ ประชุม คกก.ภาษี
ทีด่ ินฯ ประจาจังหวัด (12 ครั้ง/ปี)
กิจกรรมที่ 2 : ค่าเบีย้ ประชุม คกก.
พิจารณาอุทธรณ์ ประจาจังหวัด (12 ครั้ง/ปี)

เป็นค่ำเบีย้ ประชุม
คกก. ระดับจังหวัด
2 คณะ

คกก. ระดับจังหวัดทัง้ 2 คณะ
ได้รับจัดสรรค่ำเบีย้ ประชุม
อย่ำงเหมำะสมตำมอัตรำที่
กฎหมำยกำหนด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1,500,000

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

สน.คท.

500,000

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

สน.คท.

44,524,800

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

สน.คท.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมข้าราชการ สถ.และ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดฝึกอบรม จานวน 8 รุ่น
กิจกรรมที่ 3 : สรุปและประเมินผลการ
ฝึกอบรม
โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอานวยการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

ฝึกอบรม ขรก.สถ. และ
คณะกรรมกำรภำษีทดี่ ิน
ประจำจังหวัดและ
คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ภำษีประจำ
จังหวัด

เพือ่ จัดสรรงบประมำณ
ในกำรจัดประชุม
คณะอนุกรรมกำร
อำนวยกำรกำรกระจำย
อำนำจให้แก่ อปท.
ระดับจังหวัด เพือ่ ให้
กำรบริหำรจัดกำรใน
กำรถ่ำยโอนภำรกิจ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
1. เพือ่ ให้กำรดำเนินงำน
ประจาส่วนราชการ
ของคณะกรรมกำร
จริยธรรมประจำส่วน
รำชกำรมีประสิทธิภำพ
2. เพือ่ ส่งเสริมและ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
ขับเคลื่อนงำนด้ำน
กิจกรรมที่ 2 : จัดการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ จริยธรรมของ สถ.

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดฝีกอบรมให้ขรก.สถ.
และคณะกรรมกำรตำม
กฎหมำยภำษีทดี่ ิน ทัง้
76 จังหวัด จำนวน 8 รุ่น
เสร็จภำยในไตรมำส
2/2566

ขรก. สถจ.1,334 คน คกก.
ภำษีทดี่ ินประจำจังหวัด
1,369คน และ คกก.พิจำรณำ
อุทธรณ์ภำษีประจำจังหวัด
760 คน ขรก.ส่วนกลำง สถ.
57 คน รวมทัง้ สิ้น 3,520 คน
ได้รับกำรฝึกอบรม

5,500,000

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

สน.คท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนจังหวัดทีไ่ ด้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ปัญหำกำรดำเนินกำร
ตำมภำรกิจถ่ำยโอน
ได้รับกำรแก้ไข

76 จังหวัด

15,376,320

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กพส.

170,000

4

6

21

4

13

5

งบอำนวยกำร (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จัดประชุมคณะกรรมกำร
จัดกำรประชุม
จริยธรรมประจำส่วนรำชกำร
คณะกรรมกำรจริยธรรม ตำมวัตถุประสงค์
ประจำส่วนรำชกำร
12 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คณะกรรมกำรจริยธรรม
ประจำส่วนรำชกำร
มีบทบำทในกำร
ดำเนินงำนและ
ขับเคลื่อนด้ำนจริยธรรม

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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P

กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักและคณะอนุกรรมการออก
กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมการ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละออก
ประกาศกาหนดแบบบัตรประจาตัวนาย
ทะเบียนและเจ้าหน้าทีใ่ นการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดการประชุม
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
กิจกรรมหลักสนับสนุนการปฏิบตั ิงานและ
ค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1. เพือ่ จ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรหอพัก
คณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรหอพัก
และคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรหอพัก
ประจำจังหวัด
2. เพือ่ ให้กำรดำเนินงำน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปโดยรำบรื่น
เนื่องจำกมี
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรหอพัก
คณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรหอพัก
และคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรหอพัก
ประจำจังหวัด ให้
คำปรึกษำ แนะนำ และ
วินิจฉัยแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จัดประชุมคณะกรรมกำรตำม
กำรประชุม
พระรำชบัญญัติหอพักตำม
คณะกรรมกำรระดับ
วัตถุประสงค์
จังหวัดตำม
พระรำชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558 จำนวน
จังหวัดละ 1 คณะ คณะ
ละ 4 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ได้รับคำปรึกษำแนะนำ
ตำมพระรำชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558
2. ประชำชนผู้เสียภำษี
ได้รับควำม
เป็นธรรมในกำรบังคับใช้
กฎหมำย

7,515,200

16

6

22

4

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.

เพือ่ ให้คำแนะนำ อปท.
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยภำยใต้กำร
รวมกลุ่มพืน้ ที่ (Cluster)
และ อปท. สำมำรถ
บริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
เป็นรูปธรรมมี
ประสิทธิภำพ เลือกใช้
วิธีกำรและพืน้ ทีก่ ำจัด
ขยะทีเ่ หมำะสม

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ สถ.
และจังหวัดทัง้ 76 จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

6,039,600

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กสว.

กำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยของ อปท. ได้รับ
กำรเสนอแนะ แนะนำ และ
ช่วยเหลือจำกคณะกรรมกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นปัจจุบันและทันสมัย
กลยุทธ์

2 ทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขระเบียบกฎหมาย
ของ อปท. ให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อ
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.
ประจาปี พ.ศ 2566

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้บคุ ลำกรของ
สถ. ได้มีหนังสือเกีย่ วกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ไว้
ศึกษำ ค้นคว้ำ อ้ำงอิง
และใช้เป็นคูม่ ือ
ปฏิบตั งิ ำน
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมกฎหมายระเบียบ 2. เพือ่ ให้บคุ ลำกรของ
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อ
อปท. ปฏิบตั งิ ำนได้
หารือ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว
ตามกฎหมายและระเบียบ มท. ของ อปท. และมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
หนังสือซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบตั แิ ละข้อหำรือ
เกีย่ วกับกำรปฏิบตั งิ ำน
ของ อปท. ประจำปี
พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนและให้
คำปรึกษำแนะนำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

10,000 เล่ม

กิจกรรมที่ 3 : ตรวจรับและจัดส่งให้กบั ทุก
จังหวัดครบถ้วน
โครงการแปลกฎหมายที่อยูใ่ นความ
1. เพือ่ ประชำชนได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
รับผิดชอบของ สถ.
เข้ำถึงกฎหมำยได้อย่ำง จำนวนกฎหมำยที่มีกำร 2. สถจ. จำนวน 76 แห่ง
รวดเร็ว ง่ำย และสะดวก แปลเป็นภำษำอังกฤษ 3. อปท. จำนวน 7,849 แห่ง
และประชำชนสำมำรถ จำนวน13 ฉบับ
ศึกษำกฎหมำยได้อย่ำง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
เข้ำใจเนื่องจำกมีกำร องค์กรปกครองส่วน
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
ท้องถิ่น ประชำชนได้
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง จัดทำคำอธิบำย
กฎหมำยแปลกฎหมำย เข้ำถึงกฎหมำยได้อย่ำง
สำหรับประชำชนได้
รวดเร็ว ง่ำย และ
กิจกรรมที่ 3 : จัดจ้างที่ปรึกษา
เข้ำถึงได้ง่ำย
สะดวกและประชำชน
กิจกรรมที่ 4 : จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus
2. เพือ่ พัฒนำไปสู่
สำมำรถศึกษำกฎหมำย
Group)
รำชกำร 4.0 อย่ำงแท้จริง ได้อย่ำงเข้ำใจเนื่องจำก
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินการแปลกฎหมายที่
3. เพือ่ ให้ สถจ. สถอ. มีกำรจัดทำคำอธิบำย
อยูใ่ นความรับผิดชอบของ สถ.
และหน่วยงำนอืน่ ใช้
กฎหมำยแปลกฎหมำย
ประโยชน์และเผยแพร่ สำหรับประชำชนได้
กิจกรรมที่ 6 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม ตลอดจนศึกษำ
เข้ำถึงได้ง่ำย
กฎหมายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ สถ. เจตนำรมณ์แห่งกฎหมำย
ฉบับภาษาอังกฤษ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1,500,000

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.

500,000

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการตีความกฎหมายและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายจัดตั้ง อปท.
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
และดาเนินการวิเคราะห์และประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 : นาร่างรายงานผลการศึกษา
แนวทางการตีความกฎหมายและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับ อปท. ไปรับฟังความคิดเห็น
เพิม่ เติมจากผู้ที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 4 : จัดทารายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนการ
จัดทาร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
อปท. พ.ศ. ....และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ และ
กาหนดขอบเขตงานจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ที่ปรึกษาดาเนินการศึกษา
ร่างฯ
กิจกรรมที่ 4 : นาร่างฯ ไปรับฟังข้อคิดเห็น
จากผู้ที่เกีย่ วข้องและจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารายงานสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษำข้อหำรือ
แนวทำงกำรตีควำม คำ
พิพำกษำศำลปกครอง
และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่เกีย่ วข้องกับ อปท.
2. เพือ่ ให้ อปท. และ
สถจ. มีแนวทำงกำร
ตีควำมกฎหมำยเกีย่ วกับ
อปท. ซึ่งสำมำรถ
นำไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบตั งิ ำนตำม
อำนำจหน้ำที่ได้อย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย
1. เพือ่ รับฟังควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับสภำพ
ปัญหำ สำเหตุของ
ปัญหำ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจำกกำร
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
จำกผู้มีส่วนเกีย่ วข้อง
เพือ่ ให้กฎหมำยที่
ปรับปรุงแก้ไขสำมำรถ
นำมำใช้ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิง่ ขึ้น
2. เพือ่ นำปัญหำ
อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่
ได้รับจำกกำรรับฟัง
ควำมเห็นมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
เพือ่ ให้กำรจัดทำบริกำร
สำธำรณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภำพและ
ประชำชนมีชีวิตควำม
เป็นอยูท่ ี่ดขี ึ้น

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีรำยงำนผลกำรศึกษำ
แนวทำงกำรตีควำม
กฎหมำย และ
ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงกฎหมำยที่
เกีย่ วข้องกับ อปท.
จำนวน 1 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. สถ. และ สถจ. มี
รำยงำนผลกำรศึกษำ
แนวทำงกำรตีควำม
กฎหมำยเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบตั งิ ำนและมี
เชิงปริมำณ
มีรำยงำนผลกำรศึกษำ
เพือ่ วิเครำะห์ผลกระทบ
ร่ำงกฎหมำยฯ จำนวน 1
เรื่อง
เชิงคุณภำพ
(1) ทำให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำร
สำธำรณะ เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน
(2) กำรเสนอร่ำง
กฎหมำยเป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย
(3) อปท. และผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทรำบถึงสภำพ
ปัญหำ และกำร
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
2. สถจ. จำนวน 76 แห่ง
3. อปท. จำนวน 7,850 แห่ง

2,929,400

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

มีรำยงำนผลกำรศึกษำ
วิเครำะห์ผลกระทบร่ำง
กฎหมำยฯ

6,416,000

17

6

22

4

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

P

P

กม.

กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทาคู่มือการจัดตั้ง หรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้บคุ ลำกรของ
สถ. ได้มีหนังสือ
แนวทำงปฎิบตั ไิ ว้ศกึ ษำ
กิจกรรมที่ 1 :รวบรวมกฎหมายระเบียบ
ค้นคว้ำ อ้ำงอิง และใช้
หนังสือคูม่ ือการปฏิบตั ขิ อง อปท. เกีย่ วกับ เป็นคูม่ ือปฏิบตั งิ ำน
การจัดตัง้ เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต
2. เพือ่ ให้บคุ ลำกรของ
อปท.
อปท. ปฏิบตั งิ ำนได้
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ตรวจรับและจัดส่งให้กบั ทุก และมีประสิทธิภำพ
จังหวัดครบถ้วน
โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
1. เพือ่ ศึกษำระเบียบ
คุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้องกับ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กำรคุม้ ครองผู้บริโภค
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง ของ อปท.
2. เพือ่ จัดทำและ
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
คุม้ ครองผู้บริโภคให้
ปรับปรุงมาตรฐานคุม้ ครองผู้บริโภค
สอดคล้องกับระเบียบ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม กฎหมำยและสถำนกำรณ์
คูม่ ือมาตรฐานคุม้ ครองผู้บริโภค ฉบับ
ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สมบูรณ์
ปัจจุบนั
โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
1. เพือ่ ศึกษำระเบียบ
ทะเบียนและอนุญาต
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้องกับ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กำรทะเบียนและอนุญำต
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง ของ อปท.
2. เพือ่ จัดทำและ
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
คุม้ ครองผู้บริโภคให้
ปรับปรุงมาตรฐานการทะเบียนและอนุญาต
สอดคล้องกับระเบียบ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม กฎหมำยและสถำนกำรณ์
คูม่ ือมาตรฐานการทะเบียนและอนุญาต
ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ฉบับสมบูรณ์
ปัจจุบนั

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
หนังสือคูม่ ือกำรปฏิบตั ิ
ของ อปท. เกีย่ วกับกำร
จัดตัง้ เปลี่ยนแปลงฐำนะ
และเขต อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนและให้
คำปรึกษำแนะนำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนกำรคุม้ ครอง
ผู้บริโภค จำนวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำร
คุม้ ครองผู้บริโภค อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

10,000 เล่ม

1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
2. สถจ. 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
มีมำตรฐำนกำรทะเบียน 2. สถจ. จำนวน 76 แห่ง
และอนุญำต จำนวน
3. สถอ. 878 แห่ง
1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำร
ทะเบียนและอนุญำต
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

P

1,500,000

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.
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กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
เปรียบเทียบปรับ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้องกับกำร
เปรียบเทียบปรับ
ของ อปท.
2. เพือ่ จัดทำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
กิจกรรมที่ 4 : รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
เปรียบเทียบปรับให้
ปรับปรุงมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ
สอดคล้องกับระเบียบ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม กฎหมำยและสถำนกำรณ์
คูม่ ือมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ ฉบับ ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สมบูรณ์
ปัจจุบนั
โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านหอพัก 1. เพือ่ ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้องกับ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
หอพัก
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง ของ อปท.
2. เพือ่ จัดทำและ
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงมำตรฐำน
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
หอพักให้สอดคล้องกับ
ปรับปรุงมาตรฐานหอพัก
ระเบียบกฎหมำยและ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม สถำนกำรณ์
คูม่ ือมาตรฐานหอพัก ฉบับสมบูรณ์

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนกำร
เปรียบเทียบปรับ
จำนวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำร
ดูแลกำรเปรียบเทียบ
ปรับอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนหอพัก
จำนวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำร
ดูแลหอพักอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
2. สถจ. จำนวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.

1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
2. สถจ. จำนวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.

แผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ควบคุมอาคาร
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมอาคาร
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คูม่ ือมาตรฐานการควบคุมอาคาร ฉบับ
สมบูรณ์
โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
กากับดูแลโรงงาน
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการกากับดูแลโรงงาน
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คูม่ ือมาตรฐานการกากับดูแลโรงงาน ฉบับ
สมบูรณ์
ปรับปรุงมาตรฐานด้านการดูแลที่
สาธารณประโยชน์
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลที่
สาธารณประโยชน์
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คูม่ ือมาตรฐานการดูแลที่
สาธารณประโยชน์ฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้องกับ
กำรควบคุมอำคำร
ของ อปท.
2. เพือ่ จัดทำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ควบคุมอำคำรให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมำยและสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบนั
1. เพือ่ ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้องกับ
กำรกำกับดูแลโรงงำน
ของ อปท.
2. เพือ่ จัดทำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
กำกับดูแลโรงงำนให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมำยและสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบนั
1. เพือ่ ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้องกับ
กำรกำรดูแลที่
สำธำรณประโยชน์
ของ อปท.
2. เพือ่ จัดทำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ดูแลที่สำธำรณประโยชน์
ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมำยและ
สถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบนั

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
2. สถจ. จำนวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
มีมำตรฐำนกำรกำกับ 2. สถจ. จำนวน 76 แห่ง
ดูแลโรงงำน จำนวน 1 3. สถอ. 878 แห่ง
ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำร
กำกับดูแลโรงงำน อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จำนวน 1 แห่ง
มีมำตรฐำนกำรดูแลที่ 2. สถจ. จำนวน 76 แห่ง
สำธำรณประโยชน์
3. สถอ. 878 แห่ง
จำนวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำร
ดูแลที่สำธำรณประโยชน์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนควบคุม
อำคำรจำนวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำร
ควบคุมอำคำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน

แผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

การจัดทา และปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาวิเคราะห์/ยกร่าง
ระเบียบ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตหิ ลักการต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมที่ 3 :รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบหลักการ
และเสนอคณะกรรมการ พิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจ
พิจารณา
กิจกรรมที่ 4 : รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ
กิจกรรมที่ 5 : ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และแจ้งจังหวัดเพือ่ แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ อปท. มีระเบียบ
กำรเงินกำรคลังใช้
ในกำรปฏิบตั งิ ำนที่เป็น
ปัจจุบนั และทันสมัย
และเกิดควำมคล่องตัว
ในกำรปฏิบตั งิ ำน

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประกำศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
เกีย่ วกับกำรเงินกำรคลัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 3
ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. ถือปฏิบตั ติ ำม
ระเบียกระทรวง
มหำดไทยเกีย่ วกับ
กำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปฏิบตั งิ ำน
ได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
เกีย่ วกับกำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 3 ฉบับ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ไม่ใช้งบประมำณ

17
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

22

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
3

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

P

สน.คท.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรทีม่ ีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาดิจิทลั และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และอานวยความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพัฒนา Application
เพื่อยกระดับ อปท. เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์

สร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การพัฒนา ดิจทิ ัล และ
สอดคล้องตามแนวทาง
Thailand 4.0

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Smart Law

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ พัฒนาระบบงาน
เรื่องร้องทุกข์
และเพือ่ พัฒนา
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมระดม
ระบบงานคดีและละเมิด
ความคิดเห็นเพือ่ ออกแบบ และรวบรวม
ให้กบั เจ้าหน้าที่ในฐานะ
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค (ก่อนทาการ
ผู้ปฏิบตั หิ น้าที่ในด้าน
พัฒนาระบบ)
กฎหมายและระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับองค์กร
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมนาเสนอ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สามารถนาเข้า ติดตาม
สืบค้น รวมถึงการออก
กิจกรรมที่ 3 :พัฒนาระบบ
รายงานข้อมูลที่อยูใ่ น
- งานเรื่องร้องทุกข์
ความรับผิดชอบ
- งานคดีและละเมิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สืบค้นกฎหมาย
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรซึ่ง
และระเบียบท้องถิ่น
ปฏิบตั งิ านด้าน
- การสั่งพ้นผู้บริหารท้องถิ่น
กฎหมายทั้งส่วนกลาง
- Mobile App
และส่วนภูมิภาค และ
ประชาชนทั่วไปสามารถ
สืบค้นกฎหมายและ
กิจกรรมที่ 4 : จัดซื้อพร้อมติดตัง้
เครื่องแม่ข่ายเพือ่ รองรับระบบงานที่พฒ
ั นา ระเบียบท้องถิ่นได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
กิจกรรมที่ 5 : อบรมผู้ใช้งานระบบ

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีระบบฐานข้อมูล
กฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมี
ฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่นที่
สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

1. บุคลากรซึ่งปฏิบตั งิ านกลุ่ม
งานเรื่องร้องทุกข์ กอง
กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
10 คน และบุคลากรซึ่ง
ปฏิบตั งิ านกลุ่มงานกฎหมาย
ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76
จังหวัดๆ ละ 5 คนรวม 380
คน
2. บุคลากรซึ่งปฏิบตั งิ านกลุ่ม
งานคดี กองกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น 10 คน และ
บุคลากรซึ่งปฏิบตั งิ านกลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบียบ และ
เรื่องร้องทุกข์ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด
76 จังหวัดๆ ละ 5 คน
รวม 380 คน
3. บุคลากรซึ่งปฏิบตั งิ านด้าน
กฎหมายในสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั้งส่วนกลาง50 คนและส่วน
ภูมิภาค 76 จังหวัดๆ ละ 5
คน
รวม 380 คน
4. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีเครื่องแม่ข่ายในการ
ประมวลผลและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลในโครงการ Smart
Law ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 1 ระบบ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

6,450,000

9

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
4

6

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทาฐานข้อมูลข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิน่ ที่เข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก.กลาง รับรอง ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานครู
กิจกรรมที่ 1 : สร้างระบบ
เพือ่ รองรับข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: ใช้ระบบ
เพือ่ ทดลองใช้งาน
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนา
ปรับปรุงระบบ
โครงการจัดทาระบบสารสนเทศการ
ประเมินผลงานข้าราชการครู
หรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางทางการศึกษาท้องถิน่ (PA)
กิจกรรมที่ 1 : สร้างระบบ
เพือ่ รองรับข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: ใช้ระบบ
เพือ่ ทดลองใช้งาน
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนา
ปรับปรุงระบบ

โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : สร้างระบบ
เพือ่ รองรับข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: ใช้ระบบ
เพือ่ ทดลองใช้งาน
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนา
ปรับปรุงระบบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ รวบรวม
ฐานข้อมูล
การผ่านการ
พัฒนาตามหลักสูตร
ที่ ก.กลาง หรือ
สถาบันคุรุ
พัฒนารับรอง
ของข้ราชการหรือ
พนักงานครู
ในสังกัด อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการ
ดาเนินการจัดทา
ฐานข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูล
อย่างเป้นระบบ
ถูกต้อง ครบถ้วน
สะดวก รวดเร็ว
ในการสืบค้น

ร้อยละ 85

200,000

9

6

20

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

เพือ่ จัดทาระบบ
สารสนเทศรองรับ
กระบวนการ
ประเมินผลงาน
ของข้ราชการหรือ
พนักงานครู
ในสังกัด อปท.
โดยไม่มีการใช้กระดาษ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการ
ดาเนินการจัดทา
ระบบสารสนเทศ
เพือ่ รองรับ
จานวนผู้เข้ารับ
การประเมินผลงาน
ที่มีระสารสนเทศ
ที่ประสิทธิผล
รองรับกระบวนการ
ประเมิน

ร้อยละ 85

500,000

9

6

20

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

เพือ่ จัดทาระบบ
สารสนเทศในการ
สืบค้นมาตรฐานทั่วไป
ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านบุคคลทางการ
ศึกษาท้องถิ่น
กับ จนท.ผู้ปฏิบตั งิ าน
ของ อปท. ให้มีการ
ดาเนินการในเรื่อง
การบริหารงานบุคคล
ได้อย่างถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการ
ดาเนินการจัดทา
ระบบสารสนเทศ
เพือ่ รองรับ
จานวนการสืบค้น
ที่เกีย่ วกับ
มาตรฐานทั่วไป
อย่างเป็นระบบ
ถูกต้องรวดเร็ว
เข้าถึงง่าย

ร้อยละ 85

500,000

9

6

20

2

12

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพื่อยกระดับการบริหารงาน
บุคคลท้องถิน่ (e-HR Regulatory)
กิจกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลระเบียบ
กฎหมาย มาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น และหนังสือตอบ
ข้อหารือ เป็นหมวดหมู่ เพือ่ ให้ในจัดทา
ฐานข้อมูลระเบียบกฎหมายในการ
บริหารงานบุคคล
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบการพัฒนาข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพือ่ ยกระดับการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น (e-HR Regulatory)
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการประชาสัมพันธ์
และอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไป
ใช้งานระบบฯ
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการบารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิน่ แห่งชาติ ระยะที่ 1 -3
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุง TOR ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็น
รูกิปจธรรม
กรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ

วัตถุประสงค์

เพือ่ รวบรวม
กฎหมายระเบียบ
มาตรฐานทั่วไป
การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
และหนังสือตอบ
ข้อหารือเพือ่ ให้
ผู้ปฏิบตั งิ าน
และบุคลากรท้องถิ่น
และส่วนราชการ
ที่เกีย่ วข้องใช้เป็น
เครื่องมือ
ประกอบการ
ปฏิบตั งิ านทันต่อ
การใช้งานให้ถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั ใช้
งานได้ทุกที่
ทุกเวลา

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบฐาน
ระเบียบกฎหมายการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ 5
ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาฐานข้อมูล
ระเบียบกฎหมายเพือ่
ยกระดับการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น (e-HR
Regulatory)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เพือ่ บารุงรักษาและ
จานวนระบบ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
ศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

1 ระบบ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ



1,000,000

9

6

20

2

12

4

งบอานวยการ (กรม)

สน.บถ.

1,320,600

9

6

20

2

12

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

5,460,000

9

6

20

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

กิจกรรมที่ 3 :ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 4 : ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 5 : เริ่มดาเนินการตามสัญญา
กิจกรรมที่ 6 : ส่งมอบงาน (12 เดือน)
กิจกรรมที่ 7 : ตรวจรับงานจ้าง
โครงการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนวัดผล
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพือ่ พัฒนาโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนและ
วัดผลของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชี้แจง
การใช้งานโปรแกรม
ให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบ
ระบบงานทะเบียน
และวัดผล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะทางานพัฒนา
โปรแกรม
ครูที่รับผิดชอบงาน
ทะเบียนและวัดผล

40 คน

1,600 คน

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการทบทวนและประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานศึกษา ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ประสานการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับเทคนิควิธีการ
ทบทวนและประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการดาเนินงาน/
และตระหนักถึงการ
ขออนุมัตโิ ครงการฯ
ปฏิบตั หิ น้าที่เกีย่ วกับ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจง
การประสานการจัดทา
คณะกรรมการประสานการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง แผนพัฒนาการศึกษา
พร้อมทั้ง สถจ./สถอ./
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด อปท./สถานศึกษาใน
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สังกัด และหน่วยงาน
ทบทวนและประสานแผนพัฒนาการศึกษา อืน่ ที่เกีย่ วข้อง ทราบ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ทิศทางการจัด
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินงาน
และมีแนวทางในการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาฯ

คณะกรรมการประสาน
การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด และผู้
สังเกตการณ์

โครงการขยายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตระหว่างอาคาร1
และ อาคาร2

สามารถลงทะเบียนและ จานวนบุคลากร อปท.
บริหารจัดการฝึกอบรม ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตามเป้าหมายที่

1.เพือ่ รองรับการ
ใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหาร
จัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม
ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

260 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

2,000,000

4

6

12

12

12

5

งบอานวยการ (กรม)

146,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ





กศ.

สบ.พถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

2,400,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.

สื่อวีดทิ ัศน์ จานวน ๑ ชุด

100,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.

1. สามารถติดตามผลการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ครบ 7,848 แห่ง

1,000,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

โครงการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต
(Wifi) ระหว่างอาคาร1 และ อาคาร2
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานบนระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรมฯ

เพือ่ รองรับการ
สามารถลงทะเบียนและ จานวนบุคลากร อปท.
ใช้งานระบบลงทะเบียน บริหารจัดการฝึกอบรม ที่เข้ารับการฝึกอบรม
และบริหารจัดการ
ได้ตามเป้าหมายที่
หลักสูตรฝึกอบรม
ได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ

โครงการ จัดทาวีดิทัศน์กระบวนการ
ฝึกอบรมของ สบ.พถ.
กิจกรรมที่1 : การขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่2: การจัดทาเนื้อหาวีดทิ ัศน์
กิจกรรมที่3 : การผลิตสื่อวีดทิ ัศน์
โครงการ จัดทาระบบ Application ใน
การติดตามการจัดทาแผนพัฒนาของ
อปท.
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาแนวทางในการจัดทา
ระบบ Application
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : จัดทา Application
และทดสอบระบบ
กิจกรรมที่ 4 : เปิดใช้งานระบบ
Application ในการติดตามการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่ แนะนาองค์กรและ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สร้างความเข้าใจใน
จานวนสื่อวีดทิ ัศน์
ภารกิจบทบาทอานาจ
หน้าที่และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ องค์กร
เพือ่ ส่งเสริมให้ อปท.
นากระบวนใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
จัดทางบประมาณได้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีระบบในการ
ตรวจสอบการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
85

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศใน
การให้บริการประชาชน
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้าง ให้
ปฏิบตั งิ าน
ตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลปฎิบตั งิ าน
พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการ
ประชาชน สามารถ
จัดเก็บข้อมูล ประมวล
ข้อมูล และเชื่อมโยงกับ
ระบบอืน่ ๆ ได้ พร้อม
ทั้งสามารถอานวยความ
สะดวกในการให้บริการ
ประชาชน

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนในการ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. ซ่อมแซม บารุงรักษา
แก้ไข หรือ เปลี่ยน
ทดแทนอุปกรณ์ที่มี
กิจกรรมที่1 :บารุงรักษาระบบ
ปัญหา สาหรับระบบ
สารสนเทศการจัดการ
กิจกรรมที่2:เพิม่ หลักประกัน ลดความ
เสี่ยงและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร ฐานข้อมูลเบีย้ ยังชีพ
จัดการระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่3 :สนับสนุนการบริหารระบบ
ข้อมูล
โครงการบารุงรักษาฐานข้อมูล และ
เพือ่ บารุงรักษา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
ฐานข้อมูลและโปรแกรม
(Alice for Windows)
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Alice for Windows)
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระบบ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์อนื่ ๆ
ได้รับการดูแลบารุง
รักษา ให้สามารถ
ใช้งานได้ จานวน
12 เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระบบมีเสถียรภาพ
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลและมีการ
จัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ทางานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ระบบมีเสถียรภาพ สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลและมีการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูล ทางาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บารุงรักษาระบบฯ
จานวน อปท.ที่
จานวน 1 ระบบ
ดาเนินการในระบบฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท.
ที่มีความพึงพอใจ
ต่อระบบ ฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ฐานข้อมูลและโปรแกรม
ฐานข้อมูลและโปรแกรม ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
(Alice for Windows)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

2,000,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ



9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

1,413,600

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

43,200

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

กิจกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบตั งิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้า

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิชาการ
สถ.

วัตถุประสงค์

เพือ่ ปรับปรุงเว็บไซต์
ศูนย์วิชาการ สถ.

กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
ตามที่ TOR กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : นาเสนอข้อมูลในเว็บไซต์
และประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่น
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
เพือ่ พัฒนาระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
สารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สามารถรองรับการ
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ และ
ออกแบบ ระบบสารสนเทศ โดยมีการลง บริหารจัดการข้อมูลของ
กสว. เช่น ข้อมูลการ
พืน้ ที่ในระดับ อปท. เพือ่ ศึกษาและ
กาจัดผักตบชวา/เรือ
วิเคราะห์ถึงการบริหารจัดการข้อมูล
ท้องแบน, ข้อมูลระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศ
บาบัดน้าเสียการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ข้อมูลเรือ ดาเนินการ ก๊าซเรือน
ท้องแบน, ข้อมูลโครงการอนุรักษ์
กระจกของ อปท.
พันธุกรรมพืชฯ, ข้อมูลระบบบาบัดน้าเสีย, พืน้ ที่สีเขียวในเขต
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก, ข้อมูลพืน้ ที่สีเขียว ความรับผิดชอบ
เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบ App Mobile ของ อปท.ข้อมูล
โบราณสถาน
โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดในส่วนของ
ถ้า ในความรับผิดชอบ
App Mobile ของกรมฯ ที่มีอยูแ่ ล้ว
ขององค์กรปกครอง
กิจกรรมที่ 4 : จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ส่วนท้องถิ่น และ
เสมือน แบบ Hyper converged พร้อม โครงการอนุรักษ์
ดาเนินการติดตัง้ จานวน 1 ระบบ และ
พันธุกรรมพืช
อุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับ
อันเนื่องมาจาก
ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application
พระราชดาริสมเด็จ
Delivery Controller) พร้อมดาเนินการ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ติดตัง้ จานวน 1 เครื่อง
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
กิจกรรมที่ 5 : อบรมผู้ใช้งานระบบ
ที่เกีย่ วข้องจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ปรับปรุงเว็บไซต์ศนู ย์
วิชาการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ตาม TOR ที่กาหนด

เว็บไซต์ศนู ย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตาม TOR ที่กาหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศด้าน
การจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติของ
อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ส่วนกลาง, องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง สามารถนา
ข้อมูลไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบสารสนเทศที่เป็น
เครื่องมือ และรองรับ
การใช้งานข้อมูลสาหรับ
อปท. จานวน 7,580 แห่ง
และรองรับการเป็นหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
อปท. และประเทศ พร้อมกับ
สามารถ สรุปผล แสดงผล
การจัดทารายงานเสนอ
ผู้บริหาร
และสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

120,000

4,896,430
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

9

6

18

6

13

4

งบอานวยการ (กรม)





กพส.

กสว.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.

วัตถุประสงค์

1) เพือ่ บารุงรักษา
ระบบสารสนเทศด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมบารุงรักษาระบบ ของอปท. สามารถ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ ทางาน
ได้เป็นปกติ และมีความ
อปท.
เสถียรในการทางาน
ไดอยางต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
2) เพือ่ ฝึกอบรมให้กบั
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพือ่
ใช้ในงานติดตามข้อมูล
การให้ความรู้ และการ
บันทึกข้อมูล ของ อปท.
3) เพือ่ จัดหาเจ้าหน้าที่
ประจา 1 คน ในการให้
คาปรึกษา แนะนา
ซ่อมแซมและแก้ไข
ระบบสารสนเทศด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย
ของ อปท. ให้ทางานได้
อย่างปกติและต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) บารุงรักษาระบบ
จานวน อปท. สามารถ สารสนเทศด้านการจัดการ
บันทึกข้อมูลด้านการ ขยะมูลฝอยของ อปท. ให้
จัดการขยะได้ครบทุกแห่ง สามารถทางานได้เป็นปกติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
และมีความเสถียรในการ
อปท.สามารถบันทึก
ทางานไดอยางต่อเนื่อง
ข้อมูลด้านการจัดขยะ สม่าเสมอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีเจ้าหน้าที่ประจาในการ
ซ่อมแซมและแก้ไข
บารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ของ อปท. ให้ทางานได้
อย่างปกติและต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

627,600

9
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

18

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
1

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กสว.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบรายรับและ
พัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอืน่
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบรายจ่ายและ
พัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอืน่
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบบัญชี
การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอืน่ และ
การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบสินทรัพย์ถาวร
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และระบบคลังความรู้ (KM e-LAAS)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
(New e-LAAS) ให้
รองรับกับการใช้งาน
ในปัจจุบนั และรองรับ
การเข้าใช้งาน
ของหน่วยงานภายใต้
สังกัดของ อปท.
และเพือ่ รองรับ
การรับเงินและการ
เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National
e-Payment)
ของภาครัฐ

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
อปท. และหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดสามารถ
ปฏิบตั งิ านในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ได้
อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เพือ่ ดูแล บารุงรักษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แบบรวม แก้ไขและพัฒนา
บารุงรักษา และ
ศูนย์ของ อปท.
โปรแกรมระบบบัญชี
ซ่อมแซมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้สามารถ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ทางานได้ตามปกติเต็ม แบบรวมศูนย์สาหรับ
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบงานและการ
ความสามารถ และ
อปท. (e-LAAS) ได้ตาม
ทางานต่าง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบ
มาตรฐาน
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS ให้บริการได้อย่าง
(Database Tuning) ให้สามารถใช้งาน ต่อเนื่อง รวมทั้งให้บริการ ที่กาหนดไว้
ให้คาปรึกษาและ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนะนาการใช้งานให้กบั
กิจกรรมที่ 2 : บริการให้คาปรึกษาและ
อปท.เกีย่ วกับการ
แนะนาการใช้งานให้กบั องค์กรปกครอง
ติดตัง้ ปัญหาทางด้าน
ส่วนท้องถิ่นเกีย่ วกับการติดตัง้ ปัญหา
เทคนิคและการ
ทางด้านเทคนิคและการปฏิบตั งิ านบน
ปฏิบตั งิ านบนโปรแกรม
โปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS ผ่านระบบ
ระบบบัญชี e-LAAS
Call Center และเว็บไซต์ของระบบคลัง
ผ่านระบบ Call Center
ความรู้
(e-LAAS KM) ของระบบบัญชี e-LAAS

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

อปท. 7,848 แห่ง และ
หน่วยงานภายใต้สังกัด
22,000 แห่ง

69,348,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

จานวน 12 ครั้ง

9,954,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ



สน.คท.



สน.คท.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคาะห์ ข้อมูลเดิม
ของระบบฯ เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาระบบฯ
กิจกรรมที่ 2 : ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 3 : อบรมการใช้งาน ให้แก่
ผู้ใช้งานและผู้ดแู ลระบบฯ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (DLA SSO)
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคาะห์ ข้อมูลเดิม
ของระบบฯ เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาระบบฯ
กิจกรรมที่ 2 : ออกแบบ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (DLA
SSO)
กิจกรรมที่ 3 : อบรมการใช้งาน ให้แก่
ผู้ใช้งานและผู้ดแู ลระบบฯ

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ ปรับปรุง Frame
Work ให้มีความ
ทันสมัยรองรับการใช้
งานในทุก Platform
2.สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบสาร
บรรณกลาง
กระทรวงมหาดไทย
เพือ่ ลดความซ้าซ้อนด้าน
เอกสาร

1.เพือ่ จัดทาระบบการ
ระบุตวั ตนสาหรับ
ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนที่มาทา
ธุรกรรมกับท้องถิ่น โดย
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ปกครอง และหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง
2.รองรับการให้บริการ
ประชาชน สาหรับใน
การเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศอืน่ ๆ ของ
สถ.
โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข บารุงแก้ไขและซ่อมแซม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้ไขระบบเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการ
สารสนเทศและระบบ
ปกครองท้องถิน่ จานวน 12 เดือน
ฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการ
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินการตรวจสอบ ดูแล ปกครองท้องถิ่น ให้
สามารถทางานได้
บารุงรักษาระบบสารสนเทศเป็นประจา
โดยจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความ ตามปกติ และมีความ
ชานาญ ดาเนินการตรวจสอบตามที่กรม เสถียรในการทางานได้
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดโดย
ดาเนินการตรวจสอบทุกวันในเวลาทาการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

ระบบสารบรรณที่ได้มี
การปรับปรุง พัฒนาจาก
เดิม ให้มีความทันสมัย
และเหมาะสมกับการใช้
งานปัจจุบนั

สานัก/กอง จานวน 18 แห่ง
สถจ. จานวน 76 แห่ง สถอ.
จานวน 878 แห่ง มีระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพือ่
ประกอบการปฏิบตั งิ านได้มี
ประสิทธิภาพ

5,000,000

9

6
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2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



ศส.

ระบบฯ มีการรองรับ
จานวนผู้ใช้งานที่เพิม่
มากขึ้น และมีความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น

จานวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้
งานในระบบ มีจานวนเพิม่ ขึ้น
รวมแล้วไม่น้อยกว่า
200,000 คน

4,500,000

9

6
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ศส.

ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถ
ให้บริการแก่ข้าราชการ
และประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง

จานวนระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูล 6 ระบบงาน
หลักและ 40 ระบบงานย่อย
สามารถทางานได้ตามปกติ
อย่างต่อเนื่อง
(INFO,LTAX,EPLAN,WASTE,
ELE,LEC)
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ศส.

9,800,000

กิจกรรมที่ 2 : จัดหาเจ้าหน้าที่เข้า
ดาเนินการแก้ไขระบบ เมื่อมีคาร้องในการ
แจ้งแก้ไขระบบจากความบกพร่องต่าง ๆ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงการให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบอุปกรณ์
Wireless Access Point และพืน้ ที่
กระจายสัญญาณ จานวนบุคลากรที่
ปฎิบตั งิ านในแต่ละอาคารเพือ่ นาวิเคราะห์
และออกแบบพืน้ ที่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(TOR) และราคากลางของโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดซื้อตาม
ระเบียบพัสดุ
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการตามสัญญา
จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์
กิจกรรมที่ 5 : ทดสอบการทางาน และ
ประเมินประสิทธิภาพการทางานของ
อุปกรณ์
โครงการปรับปรุงระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบจานวน อปท.
ที่มีความต้องการใช้ e-mail ของ สถ.
(@dla.go.th) ใช้เป็น e-mail ในการ
รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นามา
วิเคราะห์จานวน e-mail Address และ
พืน้ ที่ที่จะต้องใช้งาน
ให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ปรับปรุงการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบครือข่ายแบบ
ไร้สายให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพืน้ ที่ทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารที่เป็นสถานที่
ปฎิบตั งิ านของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2. เพือ่ จัดหาอุปกรณ์
สาหรับให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
ทดแทนอุปกรณ์เดิม
(จัดหาเมื่อปีงบประมาณ
2558 สัญญาเลขที่
33/2558)

1. เพือ่ ปรับปรุงระบบ
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถเพิม่ พืน้ ที่ Mail
box รองรับการรับส่ง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่
4) ภาคผนวก 7 ที่
จัดสรรเพิม่ เติมให้แก่
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยงานภายในกรม
(TOR) และราคากลางของโครงการ
ส่งเสริมการปกครอง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดซื้อตาม
ท้องถิ่นและองค์กร
ระเบียบพัสดุ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการตามสัญญา
2. เพือ่ จัดหาอุปกรณ์
จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์
สาหรับให้บริการระบบ
กิจกรรมที่ 5 : ทดสอบการทางานของ
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ระบบไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การโอนย้าย ทดแทนอุปกรณ์เดิม
e-mail Addresss และ Mail box และ (จัดหาเมื่อปีงบประมาณ
ประเมินประสิทธิภาพการทางานโดยรวม 2560 สัญญาเลขที่
ของระบบ
22/2560)

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

บุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
และผู้มาติดต่อราชการ
สามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายแบบ
ไร้สายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารบริเวณ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้
ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร จานวน 6 อาคาร
ของ สถ.

5,590,000
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ศส.

ระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ สถ. มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
เพิม่ พืน้ ที่ e-mail
Addresss ใช้รับส่ง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2564
ภาคผนวก 7
(saraban_xxx@dla.go.
th) มีพนื้ ที่ใน Mail box
เหมาะสมกับการใช้งาน

ระบบไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สถ. ได้รับการจัดหาทดแทน
และสามารถเพิม่ พืน้ ที่ใน Mail
box ของอีเมลกลางของ สถ.
และ อปท. (saraban_xxx@
dla.go.th) ได้ไม่น้อยกว่า
1024 Mb ต่อ Mail box

9,859,000
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ศส.

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายในของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ พร้อม
ระบบ Antivirus
กิจกรรมที่ 1 : สารวจและตรวจสอบ
อุปกรณ์ กาหนดรายละเอียดการ
บารุงรักษาและรายการอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
บารุงรักษา
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาข้อกาหนดของงาน
จ้างบริการบารุงรักษา
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการตามสัญญา
บารุงรักษาอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 5 : ตรวจสอบการบารุงรักษา
อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
โครงการบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) และระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : สารวจและตรวจสอบ
อุปกรณ์ กาหนดรายละเอียดการ
บารุงรักษาและรายการอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
บกิจารุกรรมที
งรักษา่ 2 : จัดทาข้อกาหนดของงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ ให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยและระบบ
เครือข่ายได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย ระบบรักษา
ความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ได้รับการ
บารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

11,520,500
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ศส.

เพือ่ ให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยและระบบ
เครือข่ายได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย ระบบรักษา
ความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ได้รับการ
บารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

8,280,000
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ศส.

จ้างบริการบารุงรักษา
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการตามสัญญา
บารุงรักษาอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 5 : ตรวจสอบการบารุงรักษา
อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
(Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และวิเคราะห์การบริหารจัดการท้องถิน่
แบบบูรณการ
ระยะที่ 2
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคาะห์ ข้อมูล
เดิมของระบบฯ เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : ระดมความคิดเห็นถึงการ
จัดการข้อมูล ในระบบ
กิจกรรมที่ 3 : ปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ถูกต้อง และเป็นมาตราฐาน
กิจกรรมที่ 4 : ปรับปรุงการเชื่อมโยง
ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบนั

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ อปท. ทั่ว
ประเทศ สามารถนา
ข้อมูลจาก
Big data ไปใช้ในการ
วางแผน ปรับกลยุทธ์
ในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วดั โครงการ

มีข้อมูล Bigdata ที่มี
ความถูกต้อง มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
ฯ อืน่ ๆ เพิม่ เติม และ
รายงานเชิงวิเคราะห์
มากขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

จานวนรายงานเชิงวิเคราะห์
ไม่น้อยกว่า 10 รายงาน
และการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบฯ อืน่ ไม่น้อยกว่า 5
ระบบ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

9,200,000

9
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



ศส.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์. : โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทีม่ ีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 1. เพือ่ สร้างความรับรู้
ด้านจริยธรรม สถ. ประจาปีงบประมาณ และความรอบรู้ดา้ น
2566
จริยธรรมให้แก่ อปท.
2. เพือ่ ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับงานด้าน
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
จริยธรรมของ สถ.
กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างผู้รับจ้างโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่ผ่านสื่อสารสนเทศ 3. เพือ่ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินการ
การบริหารงานและ
ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ สถ.

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

เชิงปริมาณ
1. องค์กรปกครองส่วน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น 7,850 แห่ง
สร้างการรับรู้ดา้ น
2. ประชาชน 50,000 คน
จริยธรรม จานวน 10 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
1. สถ. มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เพือ่ ส่งเสริมให้ อปท.
รับรู้ดา้ นจริยธรรมอย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2. อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับ
งานด้านจริยธรรม
3.ประชาชนเข้าถึงและ
เข้าใจเกีย่ วกับงาน
จริยธรรมของ สถ.ได้
โดยง่าย

งบประมาณ
(บาท)

1,000,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

17

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจติดตามและนิเทศ
การดาเนินงานของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการตรวจ
ติดตามและนิเทศการดาเนินงานของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับสานักงบประมาณและหน่วยงาน
อืน่ ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
ในพืน้ ที่ลงตรวจฯ และประสานหน่วยงาน
ที่ร่วมลงพืน้ ที่ เช่น สานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3 : ลงพืน้ ที่ตรวจ สรุปผลการ
ตรวจ ฯ

วัตถุประสงค์

1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการจัดทา
คาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล
และตามมาตรการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ
2. เพือ่ ตรวจนิเทศ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณสานักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัด/อาเภอ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และทาให้
ผู้ปฏิบตั งิ านได้มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปญ
ั หาต่าง ๆ
เพือ่ นามาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการ
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขั้น

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนสานักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด/
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอาเภอ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
ตรวจนิเทศ ฯ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ดาเนินการตรวจติดตาม
และนิเทศ 1,080 แห่ง
ประกอบด้วย 1. สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง
2. สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอาเภอ ไม่
น้อยกว่า 40 แห่ง
3. องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ
25 แห่งรวม 1,000 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

750,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

16

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
11

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนสาหรับจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯสาหรับจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมจัดทา
ร่างขอบเขตงาน (TOR) (ดาเนินการก่อน
เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
จัดเก็บ วิเคราะห์
ประมวลผล และใช้
ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ่ พิจารณา
รายละเอียดโครงการ
รูปแบบแปลน และ
ประมาณการราคาที่
หน่วยงานในสังกัดเสนอ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการ
โครงการขอรับการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนกระทั่ง สนับสนุนงบประมาณ
ลงนาม
3. เพือ่ จัดทารายงาน
ในสัญญาจ้าง (ดาเนินการก่อนเริ่ม
ภาพรวมการบริหาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
และการติดตามเร่งรัด
กิจกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ การใช้จ่ายงบประมาณ
สาหรับจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี รายเดือน และรายไตร
มาส เสนอผู้บงั คับบัญชา
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และรายงานต่อ
จานวน 8 คน ปฏิบตั หิ น้าที่ ณ กลุ่มงาน
วิเคราะห์งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ หน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง
แผนงาน

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน 8 คน
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ ฯ สาหรับ
จัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จานวน
8 คน

งบประมาณ
(บาท)

1,440,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

8

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
96

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการให้
ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติ ประสานวิทยากร
โรงแรมและจัดทาเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
มนา ่ 3 : ดาเนินการอบรมสัมมนา
กิสัจมกรรมที
และสรุปผลการอบรมสัมมนา

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ ทบทวน
แผนปฏิบตั ริ าชการ ๕ ปี
และแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปี ให้แก่ผู้บริหาร
และข้าราชการใน
ส่วนกลาง
(2) เพือ่ นาไปสู่การ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างเป็น
รูปธรรม และนาไปสู่
การปฏิบตั ิ ได้อย่าง
เหมาะสม
(3) เพือ่ ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมี
แผนปฏิบตั ริ าชการ ๕ ปี
และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีที่
สามารถขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริม

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการ
ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ร่วมกันทบทวน
แผนปฏิบตั ริ าชการ ๕ ปี
และแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จานวนข้าราชการ
ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
รวมทบทวนจัดทา
แผนปฏิบตั ริ าชการ ๕ ปี
และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ได้
อย่างน้อย ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

60 คน

งบประมาณ
(บาท)

250,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

17

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์และนโยบาย
(จนท.ยน.)
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ พร้อม
ทั้งจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามใน
สัญญา
กิจ้าจงกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบตั งิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

1.เพือ่ คัดเลือก
ข้าราชการให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญ
การพิเศษ ในตาแหน่ง
ที่ว่าง
2. เพือ่ เปิดโอกาสให้
ข้าราชการได้รับการ
เลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสามารถสมัคร
คัดเลือก
เพือ่ เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาเลื่อนขึ้นแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.พ. และ
อ.ก.พ. สถ. กาหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และนโยบาย (จนท.ยน.)

เพือ่ ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานการทางานใน
พืน้ ที่ ซึงช่วยการดาเนิน
ภารกิจด้านการติดตาม
และประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรมที่ 1: ขออนุมัตโิ ครงการฯ พร้อม อปท. มีความถูกต้อง
แม่นยา พร้อมทั้งปฏิบตั ิ
ตัง้ คณะกาหนดขอบเขตของงาน.
หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
กิจกรรมที่ 2: กาหนดขอบเขตของงาน
อปท. เพือ่ แก้ไขและ
และขอความเห็นชอบจาก อสถ.
กิจกรรมที่ 3: หาผู้รับจ้างมานาเสนอราคา วินิจฉัยปัญหาเบือ้ งต้นได้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สามารถดาเนินการจัด
จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จานวน 196
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การดาเนินการนาเข้า
ข้อมูลลงในระบบ
e-Plan
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง แม่นยา
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

โครงการจัดทาระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(e-Plan) ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมที่ 4: แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ 5: ทาข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 6: ควบคุมการจ้างและ
ประเมินผลงาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

3 คน

จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จานวน 196 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

540,000
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งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

35,280,000
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6

20
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4

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด
วิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์สถ. สู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน
ในสังกัด
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานจังหวัดส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลโครงการฯ

โครงการจัดทาหนังสือรายงาน
ประจาปี 2565 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

เพือ่ ข้าราชการกรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ส่งเสริม
จานวนข้าราชการใน
การปกครองท้องถิ่น
ส่วนกลาง
ทั้งในส่วนกลางและ
และส่วนภูมิภาคของ
ส่วนภูมิภาค มีความ
กรมส่งเสริมการ
เข้าใจ ในวิสัยทัศน์
ปกครองท้องถิ่นมีความ
พันธกิจและยุทธศาสตร์ เข้าใจ
ของกรมส่งเสริมการ
ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปกครองท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์กรม
ได้อย่างชัดเจน
ส่งเสริมการปกครอง
และสามารถนาไปใช้เป็น ท้องถิ่น)
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมี
ความรู้
ความเข้าใจในวิสัยทัศน์
พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
และสามารถนาไป
ปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ ให้ สถ. มีรายงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประจาปี เพือ่ ไว้เผยแพร่ จานวนหน่วยงานที่
ผลการปฏิบตั ริ าชการ ได้รับรายงานประจาปี
และขับเคลื่อนการทางาน ของ สถ.
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ
ตามนโยบายสาคัญ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมผลการดาเนินงาน ของรัฐบาลในรอบ
สถ. มีเครื่องมือที่ใช้
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เผยแพร่ผลงานประจาปี
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทางาน
พร้อมทั้งใช้เป็น
และการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ 4 : จัดทาร่างรายงานประจาปี
ฐานข้อมูล
นโยบายของรัฐบาล
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารูปเล่มสมบูรณ์และส่ง ในการอ้างอิงทางสถิติ อย่างเป็นรูปธรรม
โรงพิมพ์เพือ่ ดาเนินการพิมพ์
ในแต่ละรอบ
สามารถเผยแพร่ตอ่
ปีงบประมาณ และ
สาธารณชนและใช้ใน
สามารถนาข้อมูล
การอ้างอิงผลการ
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ดาเนินงานได้
ได้ตอ่ ไป

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

จานวนข้าราชการในสังกัด
สถจ. จังหวัดละ 10 คน
และผู้บริหารองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 7,850 คน

10,175,000

17
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1
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4

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

จัดพิมพ์หนังสือรายงาน
ประจาปี 2565 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จานวน
10,211 เล่ม

1,100,000

17

6

20

2
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4

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์การของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ไปสู่ระบบราชการ 4.0
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรการอบรม
(2) เพือ่ ส่งเสริมให้
กิจกรรมที่ 3 : ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม หน่วยงานในสังกัดกรม
กิจกรรมที่ 4 : จัดอบรม
ส่งเสริมการปกครอง
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามผลการดาเนินการ ท้องถิ่นยกระดับและ
พัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0
(3) เพือ่ สร้างและพัฒนา
เครือข่ายระบบราชการ
4.0 ให้มีองค์ความรู้ที่
ทันต่อสถานการณ์โลก
ในปัจจุบนั
สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพือ่ แนะนาและ
ถ่ายทอดแนวทางการ
ดาเนินงานสู่ระบบ
ราชการ 4.0

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ข้าราชการระดับปฏิบตั กิ าร
หรือชานาญการในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น
125 คน โดยบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)

475,100

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

17

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

6

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



ก.พ.ร.สถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าบริการรายปีระบบการเรียนออนไลน์
Local MOOC
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทารายวิชา
กิจกรรมที่ 3 : จัดการเรียนรู้ในระบบ
Local MOOC
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์
การเข้าเรียนรู้ในระบบ
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดาเนินการ

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ พัฒนาปรับปรุง
ระบบ Massive Open
Online Course
(MOOC) ของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือระบบ
Local MOOC
(2) เพือ่ พัฒนา
เนื้อหาวิชานาร่อง
เพิม่ เติม โดยมีเนื้อหา
เกีย่ วกับการปกครอง
หรือการบริหารงาน
ท้องถิ่น และ
การปฏิบตั งิ านที่เกีย่ วข้อง
(3) เพือ่ ส่งเสริมบุคลากร
ในสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้
สามารถพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ตามความสนใจ และ
โอกาสที่เหมาะสมโดย
ปราศจากขอบเขตหรือ
ข้อจากัดของเวลาและ
สถานที่

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรสาเร็จ
การศึกษาตามรายวิชา
ในระบบ Local MOCC
เพิม่ ขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

บุคลากรสานัก/กอง/สถจ./
อปท. และประชาชนทั่วไป
สาเร็จการศึกษาตามรายวิชา
ในระบบ Local MOCC
เพิม่ ขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 100 คน

งบประมาณ
(บาท)

60,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

9
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

6

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



ก.พ.ร.สถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน
การเงิน และการบัญชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
(Engagement Plan) ตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
กิจกรรมที่ 2 : เข้าตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบประจาปี

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ ตรวจสอบ
การบริหารงานและ
การปฏิบตั งิ าน
ด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชี
การพัสดุและการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
และการวางระบบ
การควบคุมภายใน
กิจกรรมที่ 3 : จัดทารายงานการตรวจสอบ ของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
โดยมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ท้องถิ่นจังหวัด
ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
ว่าได้ดาเนินการเป็นไป
กิจกรรมที่ 4 : เสนอรายงานผลการ
อย่างถูกต้องตาม
ตรวจสอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ และสั่งการให้หน่วย กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
รับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะใน
ที่เกีย่ วข้อง
รายงานผลการตรวจสอบ
(2) เพือ่ เสนอแนะ
แนวทาง วิธีการ
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามการดาเนินการตาม ปฏิบตั งิ านให้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ และ
ของหน่วยรับตรวจ
ประสิทธิผล
และลดการผิดพลาด
จากการปฏิบตั งิ าน
รวมถึงมีการวางระบบ
การควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของหน่วยรับ
ตรวจที่ได้รับการตรวจ
สอบด้านการเงิน
การปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดการบริหาร
และการปฏิบตั งิ าน
ตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
หน่วยรับตรวจนา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ านให้เกิด
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุก
หน่วยรับตรวจตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปีได้รับการ
ตรวจสอบด้านการเงิน การ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด การ
บริหาร และการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ นาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

785,520

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

16
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
11

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กตภ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนบุคคล
ภายนอกที่ได้รับการ
จ้างเหมาบริการ
เพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ าน
ในการจัดเก็บ และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษาท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก จานวน 4 คน

900,000

8

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่จัดเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ ติดตาม
ประเมิน ตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับ
กิจกรรมที่ 1 : การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
มอบหมายในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและขับเคลื่อนการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดาเนินงานให้มี
กิจกรรมที่ 2 : สรุปผลการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ในการดาเนินงานเพือ่ ให้
โครงการ
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละการดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค สาเร็จ
ตามขอบเขตที่กาหนด

พนักงานจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลและขับเคลื่อน
การดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
จานวน 3 คน

540,000

8

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กสธ.

โครงการบารุง (Mainternce
รายเดือน) ระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม

สามารถลงทะเบียน
และบริหารจัดการ
ฝึกอบรมได้ตาม
เป้าหมายที่

จานวนบุคลากร อปท.
ที่เข้ารับการฝึกอบรม

573,800

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษาท้องถิน่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กาหนดร่างขอบเขตงาน

เพือ่ จัดหาบุคคล
ภายนอก (เอกชน)
มาปฏิบตั งิ าน โดยมี
บทบาท ขอบเขต
หน้าที่ที่จะดาเนินการ
สนับสนุนให้ข้าราชการ
ปฏิบตั งิ านในภารกิจ
หลักได้สาเร็จเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3 : แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 5 : เบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 6 : ติดตามประเมินผล
โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลอละขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

เพือ่ บารุงรักษาระบบ
ลงทะเบียนและ
บริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม
ให้สามารถทางาน
ได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ
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สบ.พถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนครั้งที่ผู้บริหาร
สถ. ออกตรวจติดตาม
ผลการดาเนินการ
อปท. เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร สถ.
ออกตรวจติดตาม
ผลการดาเนินงาน
อปท. ครบตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด

เพือ่ ให้ข้าราชการ
สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
มีการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับมือกับสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีการอบรมซักซ้อม
แผนบริหารความ
ต่อเนื่องจานวน
1 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเตรียมความ
พร้อมและรับมือกับ
สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉกุ เฉิน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตเิ ดินทาง
ไปราชการ อสถ. (สาหรับ อสถ.
ต้องขออนุมัตจิ าก ปมท.)
กิจกรรมที่ 2 : ขอเบิกเงินสารอง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการจากกองคลัง
กิจกรรมที่ 3 : เมื่อเดินทางกลับ
ดาเนินการทาเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย/ส่ง
ใช้เงินยืมในการเดินทางไปราชการ
จากกองคลัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะทางาน
กิจกรรมที่ 3 : จัดหาสถานที่จัดการ
อบรม
กิจกรรมที่ 4 : ประสานและเชิญ
วิทยากร
กิจกรรมที่ 5 : แจ้งประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร
กิจกรรมที่ 6 : รายงานผลการจัดอบรม
ให้คณะทางานทราบ

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

50 ครั้ง

ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(ส่วนกลาง) 80 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1,000,580

16

6

21

11

13

4

งบอานวยการ (กรม)

100,000

17

3

12

1

6

4

งบอานวยการ (กรม)

กิจกรรมที่ 7 : การติดตาม ประเมินผล
จัดทาสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ





สล.

สล.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ขอเบิกเงินสารอง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูล
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เกีย่ วกับจุดเริ่มต้น
ของการกระจายอานาจการปกครอง
สู่ท้องถิ่นความสาคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริม
มีการจัดกิจกรรม
การปกครองท้องถิ่น
บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพือ่
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันสาคัญ
ของชาติไทย 4 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากรสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ร่วมทา
กิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพือ่
เป็นการน้อมสานึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
สถาบันหลักของชาติ

1,320,000

17

1

1

1

13

1

งบอานวยการ (กรม)

เพือ่ ให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

4,508,000

11

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

จานวนในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ดังนี้
1.สื่อโทรทัศน์ จานวน
2 ครั้ง ต่อปี
2.สื่อวิทยุ จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
3.สื่อสิ่งพิมพ์จานวน
1,000 แผ่น ต่อปี

กิจกรรมที่ 2 : ตรวจทานข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณให้
76 จังหวัด เพื่อนาไปจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออืน่ ๆ
กิจกรรมที่ 5 : ประเมินผลการดาเนินงาน
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัด
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้
ร่วมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
น้อมสานึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของสถาบันหลักของ
ชาติ

กิจกรรมที่ 5 : การติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ

โครงการวันท้องถิน่ ไทย

ตัวชี้วดั โครงการ



สล.



สล.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
1. เพือ่ จัดทาแผนการ
เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จานวน 2
ประชาสัมพันธ์ และ
อักิตจกรรมที
รา ่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการจ้างเหมา แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่
ดาเนินการ
บริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประชาสัมพันธ์
ความสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการ
นโยบายของรัฐบาล
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนกระทั่ง
กระทรวงมหาดไทย
ลงนาม
กรมส่งเสริมการ
ในสัญญาจ้าง (ดาเนินการก่อนเริ่ม
ปกครองท้องถิ่น และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
องค์กรปกครองส่วน
กิจกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ฯ
2. เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
จานวน 2 คน ปฏิบตั หิ น้าที่ ณ สานักงาน โดยการประสานงาน
เลขานุการกรม
จัดเก็บ และรวบรวม
ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับ
บทบาท ภารกิจ อานาจ
หน้าที่ และผลการ
ดาเนินการ
3. เพือ่ จัดทาข้อมูล
ข่าวสารที่มีรูปแบบเพือ่
การเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้วยสื่อสมัยใหม่ เช่น
ภาพอินโฟกราฟฟิก
คลิปวีดโี อ วีทีอาร์ และ
ข้อมูลประกอบรูปภาพ
4. เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
งานด้านการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไป
โดยมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ฯ
สาหรับจัดทาแผนการ
ประชาสัมพันธ์ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จานวน 2 คน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

จานวน 2 คน

งบประมาณ
(บาท)

360,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

8
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



สล.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหา

กิจกรรมที่ 2: ทาสัญญาจ้าง

กิจกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบตั งิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด

กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้าง
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการจัดทา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ท่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

(1) เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
จัดเก็บข้อมูล รวบรวม
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ประเมินผล นิเทศ จัด
ประชุม และบันทึก
ข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีทาง
สารสนเทศ และนามา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิง่ ขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จานวน 10 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีฐานข้อมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จานวน 10 คน

1,800,000

8

6

20

2

13

4

(1) เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลปฏิบตั ิ
หน้าที่จัดเก็บข้อมูล
รวบรวม วิเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้อง
ประเมินผล นิเทศ จัด
ประชุม และบันทึก
ข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีทาง
สารสนเทศ และนา
ข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2)เพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
สาหรับวิเคราะห์ข้อมูล
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นหน่วยรับ
งบประมาณตรง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คาของบประมาณ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วย
รับงบประมาณตรง
เป็นไปอย่างถูกต้อง

6 คน

1,080,000

8

6

20

2

13

4

8

6

20

2

13

4

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
เพือ่ จ้างเหมาบุคคล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประจาห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครอง ธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่จ้างเหมา
ท้องถิน่
บริหารเว็บไซต์และแอป บริการ 1 คน
พลิเคชันศูนย์วิชาการ
กิจกรรมที่1 : กาหนด TOR พิจารณา
กรมส่งเสริมการ
และสรรหาผู้รับจ้าง
ปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบตั งิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้าง

จานวนบุคลากรที่จ้าง เหมา
บริการ 1 คน มีผลการ
ปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์ที่
กาหนด 80 เปอร์เซ็นต์

180,000
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ



กพส.

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

งบอานวยการ (กรม)

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

โครงการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่1 : จัดซื้อหนังสือ
กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสาร
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
โครงการจ้างที่ปรึกษาดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (Local Performance
Assessment: LPA)

เพือ่ จัดซื้อหนังสือ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสารได้ตาม
งบประมาณที่ตงั้ ไว้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดซื้อหนังสือ 150 เล่ม
จัดซื้อหนังสือ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
และวารสาร 1500 ฉบับ
นิตยสาร และวารสาร
ได้ตามงบประมาณที่ตงั้ ไว้

เพือ่ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
ปฏิบตั ริ าชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นรายจังหวัด
ตามประเภทของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในตัวชี้วัด
ในแต่ละด้าน รวมทั้ง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีรายงานผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท
วิเคราะห์ในประเด็น
สาคัญเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การปฏิบตั ริ าชการ

โครงการเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต้นแบบที่มีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล

1. เพือ่ เป็นแนวทาง
และตัวอย่างให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพือ่ เป็นฐานข้อมูล
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบสาหรับ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. เพือ่ ใช้ประโยชน์ใน
การส่งเสริมการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดพิมพ์หนังสือ จานวน
แจกจ่ายหนังสือครบตาม 12,730 เล่ม
เป้าหมาย จานวน
12,730 เล่ม

กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างพิมพ์หนังสือ
กิจกรรมที่ 3 :จัดส่งหนังสือให้
กลุ่มเป้าหมาย

มีข้อเสนอแนะและบท
วิเคราะห์ในประเด็นสาคัญ
เพือ่ เป็นแนวทางในการ
สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปฏิบตั ิ
ราชการ

งบประมาณ
(บาท)

100,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

4

6

20

2

13

4

495,000

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

2,546,000

17

6

20

2

6

4

งบอานวยการ (กรม)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

งบอานวยการ (กรม)
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กพส.

กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์
ทิศทางและแนวนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอานาจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

(1) เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์
ทิศทางและ
แนวนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการส่งเสริม
สนับสนุนการกระจาย
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบภารกิจฯ
อานาจไปสู่องค์กร
กิจกรรมที่ 2 : เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการตามโครงการ
(2) เพือ่ นาผลการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินโครงการ ไปใช้ในการกาหนด
ทิศทางและแนวนโยบาย
ในการดาเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
กระจายอานาจไปสู่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบที่
เหมาะสม และเป็นไป
ตามบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์ปจั จุบนั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รายงานผลการศึกษา
จานวน1 ฉบับ พร้อม
ตีพมิ พ์ในรูปแบบเอกสาร
จานวน 10 เล่ม และ
ไฟล์ข้อมูลรูปแบบ
Electronic Book
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด
ทิศทาง
และแนวนโยบายในการ
ดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการกระจาย
อานาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบที่เหมาะสม
และเป็นไปตามบริบท
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์ปจั จุบนั

รายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์ทิศทางและ
แนวนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
กระจายอานาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
1 ฉบับ พร้อมตีพมิ พ์ใน
รูปแบบเอกสารจานวน 10
เล่ม และไฟล์ข้อมูลรูปแบบ
Electronic Book

700,000
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งบอานวยการ (กรม)



กพส.

โครงการจัดจ้างบุคลากรด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ พร้อม
ตัง้ คณะกาหนดขอบเขตงานจ้างฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สามารถดาเนินการจัด
จ้างเจ้าหน้าที่ดแู ลระบบ
สารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จานวน 188 คน

จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่ดแู ล
ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 188 คน ในพืน้ ที่ 76
จังหวัด และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

33,840,000
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งบอานวยการ (กรม)



กสว.

เพือ่ ให้การใช้ระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานใน
ส่วนกลางและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดขอบเขตงานจ้างฯ ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นต้องมีการจ้าง
และขอความเห็นชอบจาก อสถ.
เจ้าหน้าที่ดแู ลระบบ
สารสนเทศด้านการ
กิจกรรมที่ 3 : หาผู้รับจ้างมานาเสนอราคา
จัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วน
กิจกรรมที่ 4 : แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อ ท้องถิ่นเพือ่ ให้ขยายผล
จัดจ้างฯ
การดาเนินงาน และใช้
ประโยชน์และเกิดความ
กิจกรรมที่ 5 : ทาข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ต่อเนื่องต่อไป โดย
จาแนกเป็นเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ 6 : ควบคุมการจ้างและ
ดูแลระบบสารสนเทศ
ประเมินผลงาน
ด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย ส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
109

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจทิ ัล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และ
จัดทากรอบแนวทางการเป็นองค์กร
ดิจทิ ัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ
สถานภาพ กระบวนการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ความต้องการ นโยบายด้าน
เทคโนโลยีดจิ ิทัลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : นาเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ การระดมความคิดเห็น
กิจกรรมที่ 4 : นาเสนอ และจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารดิจิทัล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับ
สมบูรณ์ และกรอบแนวทางการเป็น
องค์กรดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

1) เพือ่ จัดทาแผนปฏิบตั ิ
การดิจิทัล กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2566 – 2570 ที่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2) เพือ่ จัดทากรอบ
แนวทางการเป็นองค์กร
ดิจิทัล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- 2570 ที่สอดคล้อง
กับอานาจหน้าที่ ภารกิจ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) แผนปฏิบตั กิ ารดิจิทัล กรม
1) แผนปฏิบตั กิ ารดิจิทัล ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
พ.ศ. 2566 – 2570
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2566 – 2570
2) กรอบแนวทางการ
เป็นองค์กรดิจิทัล
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 2570

งบประมาณ
(บาท)

5,000,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

17

2) กรอบแนวทางการเป็น
องค์กรดิจิทัล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2566 - 2570

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



ศส.

รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3. พัฒนาระบบการ
โครงการประกวดคนต้นแบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล จริยธรรม สถ. (DLA ethics)
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 2 : เชิญชวน อปท.
กิจกรรมที่ 3 : จัดการประกวด
กิจกรรมที่ 4 : มอบรางวัล

โครงการสัมมนาอบรมขับเคลื่อน
งานด้านจริยธรรม สถ.
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

1. เพือ่ สร้างแรงจูงใจ
และส่งเสริมให้บคุ ลากร
ของ
สถ. มีความตืน่ ตัวและ
ตระหนักเกีย่ วกับงาน
ด้านจริยธรรม
2. เพือ่ ขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมงานด้าน
จริยธรรม
ของ สถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการประกวด
7,850 แห่ง
โครงการคนต้นแบบ
จริยธรรม สถ. 1ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. อปท. เกิดความ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของงานด้านจริยธรรม
และเข้าร่วมการประกวด
2. อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีบทบาทใน
การส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรม สถ.

1,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กม.

1. เพือ่ ให้บคุ ลากร
ผู้ปฏิบตั งิ านของ สถ.
มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่ วกับงาน
ด้านจริยธรรม
2. เพือ่ ส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรมของ สถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดโครงการสัมมนาอบรม
จัดโครงการสัมมนา
ขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม
อบรมขับเคลื่อนงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้านจริยธรรม สถ. 4
ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของ สถ.
มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่ วกับงานด้าน
จริยธรรม
2. บุคลากรของ สถ.
มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรม

3,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กม.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุใหม่
กิจกรรมที่ 1 : การขออนุมัตโิ ครงการและ
เตรียมดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 : การจัดฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้พนื้ ฐานในการ
ปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันให้กบั ข้าราชการ
และพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของ สถ.
กิจกรรมที่ 3 : การประเมินผล
ได้แก่ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการทางาน คุณธรรม
จริยธรรมสาหรับการ
ปฏิบตั ติ นในระบบ
ราชการการ และความรู้
เกีย่ วกับโครงสร้าง
บทบาท อานาจหน้าที่
ของ สถ.
(2) เพือ่ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ในการ
ทางาน คุณธรรม
จริยธรรมสาหรับการ
ปฏิบตั ติ นในระบบ
ราชการการส่งเสริมการ
ปฏิบตั งิ านของ อปท.
ให้กบั ข้าราชการและ
พนักงานราชการบรรจุ
ใหม่ของ สถ.
(3) เพือ่ ให้ข้าราชการ
และพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของ สถ. มี
การสร้างเครือข่ายใน
การปฏิบตั ริ าชการ
ระหว่างกัน
โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการ
เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ
โครงการได้รับความรู้ใน
ข้าราชการตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ของ
กิจกรรมที่1 : การขออนุมัตโิ ครงการ
ผู้สูงอายุ การดูแลรักษา
ฝึกอบรม
สุขภาพที่ถูกต้อง และ
กิจกรรมที่2 : การดาเนินการฝึกอบรม
การเสริมสร้างคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่3 : การประเมินผลการฝึกอบรม และคุณค่าของชีวิต
ได้รับความรู้เกีย่ วกับ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ประเภทต่างๆ
อันพึงได้
เพือ่ นาไปปรับใช้ในการ
วางแผนชีวิตภาย
หลังจากเกษียณอายุ
ราชการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนข้าราชการและ จานวน 140 คน
พนักงานราชการ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่เข้า
ฝึกอบรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละของ
ร้อยละ 100
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ผ่าน
การฝึกอบรมตาม
โครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการบรรจุใหม่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรม
จานวน 115 คน
(ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนคนละ 9,900
บาท)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการให้
ความรู้เกีย่ วกับสิทธิ
ประโยชน์และการดูแล
ตนเองเพือ่ ประโยชน์ใน
การดารงชีวิตหลัง
เกษียณ
(ร้อยละ 80)

ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566
ได้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ปรับตัวและการดารงชีวิต
ตลอดจนสิทธิ
ที่ได้รับจากรัฐภายหลังจาก
เกษียณอายุราชการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

720,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กจ.

1,138,500

17

6

11

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กจ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม : คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อ

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ประจาปี พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1 : สารวจรายชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจาผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละสมควร
ได้รับมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ฯ
กิจกรรมที่ 2: จัดทาโครงการมอบประกาศ
เกียรติคณ
ุ
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาประกาศเกียรติคณ
ุ
กิจกรรมที่4: มอบประกาศเกียรติคณ
ุ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

เพือ่ พัฒนาความรู้และ
ทักษะของข้าราชการให้
สามารถปฏิบตั ริ าชการ
ได้สอดคล้องกับระดับที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของแต่
ละประเภทตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่ง
เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจที่กาหนด
ตามแผนงาน/โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่เข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของข้าราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ได้
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของ
หน่วยงานภายนอก

เพือ่ เป็นขวัญและ
กาลังใจแก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการใน
สังกัดที่ปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการมาด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ และ
ด้วยความเรียบร้อย
และควรค่าแก่การยก
ย่องสรรเสริญ
และเป็นไปตามระเบียบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นว่าด้วย
การมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ พ.ศ.
2560

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ
มีความพึงพอใจ มีขวัญ
และกาลังใจ
(ร้อยละ 100)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

3,559,500

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กจ.

150,000

3

6

11

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กจ.

จานวน 114 คน

ร้อยละ 100

(1) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
ราชการ
(2) ข้าราชการที่รับราชการ
มาครบ 25 ปีบริบรู ณ์ มี
(3) ข้าราชการที่รับราชการ
มาครบ 20 ปีบริบรู ณ์

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ
กิจกรรมที่ 1 : อ.ก.พ. สถ. ประชุม
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
และแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ
กิจกรรมที่ 2 : อ.ก.พ. สถ. ประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพือ่ พิจารณา
ร่างประกาศ รับสมัครคัดเลือก
กิจกรรมที่ 4 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
กิจกรรมที่ 5 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพือ่ พิจารณาคุณสมบัตขิ อง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 6 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 7 : คณะอนุกรรมการฯ ออก
ข้อสอบจัดส่งข้อสอบให้ ผอ.กจ. เพือ่
นาเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ
พิจารณา และจัดพิมพ์ข้อสอบ

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ คัดเลือก
ข้าราชการให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญ
การพิเศษ ในตาแหน่ง
ที่ว่าง
2.เพือ่ เปิดโอกาสให้
ข้าราชการได้รับการ
เลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
สามารถสมัครคัดเลือก
เพือ่ เข้าสู่
กระบวนการพิจารณา
เลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. และ
อ.ก.พ. สถ. กาหนด

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(ประมาณ 31 ราย)
จานวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ
สมรรถนะตามที่กาหนด

งบประมาณ
(บาท)

500,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

17

กิจกรรมที่ 8 : . ดาเนินการสอบข้อเขียน
กิจกรรมที่ 9 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
และส่งเอกสารเพิม่ เติมเพือ่ ประเมินตาม
หลักเกณฑ์
กิจกรรมที่ 10 : คณะอนุกรรมการฯ
ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
กิจกรรมที่ 11 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพือ่ สรุปผลการคัดเลือกและ
รายงานผลการคัดเลือกต่อ อสถ. พิจารณา
เห็นชอบ
กิจกรรมที่ 12 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 13 : อสถ. มีคาสั่งแต่งตัง้ ผู้ผ่าน
การคัดเลือกให้รักษาการในตาแหน่งเพือ่
ประเมินผลงานเข้าสู่ตาแหน่ง

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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3

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กจ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมการจัดทาและการ
บริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : เตรียมการวางแผนการ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทา
และการบริหารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

1. เพือ่ สร้างทักษะ
ความรู้ความเข้าใจของ
ข้าราชการในสังกัด
เกีย่ วกับหลักการบริหาร
งบประมาณ การโอน
เปลี่ยนแปลง การกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี เพือ่ ลด
ข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
2. เพือ่ สร้างทักษะ
กิจกรรมที่ 3 : ประสานวิทยากร สถานที่
ความรู้ความเข้าใจของ
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพือ่ เข้าอบรมฯ
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรมที่ 4 : จัดโครงการประชุมสัมมนา เกีย่ วกับการจัดทา
เชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทาและการบริหาร งบประมาณ หลักการ
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง เขียนโครงการ การ
ท้องถิ่น
จัดทาประมาณการ
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดาเนินโครงการ ค่าใช้จ่าย และ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
งบประมาณของสานัก
งบประมาณในการเสนอ
ขอตัง้ งบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน 270 คน
บุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการ
จัดทาและบริหาร
งบประมาณของ
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
และสานัก/กองได้เข้า
รับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทาง
การดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทา
และการบริหารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : ประสานวิทยากร สถานที่
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพือ่ เข้าอบรมฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน 1,200 คน
บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ าน
ด้านการจัดทาและการ
บริหารงบประมาณ ของ
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
และสานัก/กอง และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ารับการ
ฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 4 : จัดโครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบตั งิ านเบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบ
งบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ GFMIS

1. เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานได้รับทราบ
ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับระบบ GFMIS
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
เกีย่ วกับระบบ GFMIS
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้อง
กับวิธีปฏิบตั ทิ ี่กระทรวง
การคลังกาหนด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

990,500

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

3,240,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
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115

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การ
บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กลุ่มงานการเงินบัญชีและ
การตรวจสอบ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : วางแผน
และขออนุมัตดิ าเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานงานด้านสถานที่
วิทยากรผู้เข้าร่วม
สัมมนารวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
กิจกรรมที่ 3: ดาเนินการ
ฝึกอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : รายงานผล
การดาเนินการ
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ทักษะและความสามารถด้านการใช้
ดิจทิ ัลสาหรับข้าราชการและพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
(Digital Literacy)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานการเงิน บัญชีและ
การตรวจสอบ
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
และเจ้าหน้าที่
กองตรวจสอบระบบ
การเงิน
บัญชีท้องถิ่น
มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบการคลัง
การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ เตรียมความพร้อม
และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
ทักษะและ
ความสามารถด้านการ
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี ใช้ดจิ ิทัล (Digital
Literacy) ให้แก่
ภาคปฏิบตั ิ และการเรียนรู้จาก
ข้าราชการและพนักงาน
ประสบการณ์จริง
ราชการกรมส่งเสริม
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
การปกครองท้องถิ่น
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ เพือ่ เตรียมความพร้อม
ปกครองท้องถิน่
และเสริมสร้างความรู้
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี ความเข้าใจในเรื่องการ
ปฏิบตั งิ านนักส่งเสริม
ภาคปฏิบตั ิ และการเรียนรู้จาก
การปกครองท้องถิ่น
ประสบการณ์จริง
ให้แก่ข้าราชการระดับ
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ปฏิบตั กิ าร--ชานาญการ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
และพนักงานราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งทีม่ างบประมาณ

922,400

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราชการและพนักงาน ข้าราชการและพนักงาน
ราชการได้รับการ
ราชการ
พัฒนาทักษะพและมี
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 ของคะแนนรวม

5,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราชการและพนักงาน ข้าราชการและพนักงาน
ราชการได้รับการ
ราชการ
พัฒนาทักษะพและมี
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 ของคะแนนรวม

4,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรกลุ่มงาน
การเงินบัญชี
และการตรวจสอบ
สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ได้เข้ารับการ
อบรมและได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. จัดโครงการฝึก
อบรมตามระยะ
เวลาที่กาหนด
2. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
ในการตรวจสอบ
ด้านการคลังการ
บัญชี และการพัสดุ
ของ
ตัวชี้วอปท.เพิ
ัดเชิงปริม่ ขึม้นาณ

บุคลากรกลุ่มงาน
การเงินบัญชีและ
การตรวจสอบ
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
จานวน
76 แห่งไม่น้อยกว่า
250 คน ได้เข้ารับการอบรม
และได้รับความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ ขึ้น
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ





ตบ.

สบ.พถ.



สบ.พถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ระดับกลาง
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง การจัดทารายงาน และการนาเสนอ
รายงาน
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ระดับสูง
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง การจัดทารายงาน และการนาเสนอ
รายงาน
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิน่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ



เพือ่ เสริมสร้างองค์
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการ
บริหารงานเพือ่ ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ให้แก่ข้าราชการเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ระดับชานาญการพิเศษ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราขการผู้เข้าร่วม
ข้าราชการและพนักงาน
โครงการรับการพัฒนา ราชการ
ทักษะพและมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของคะแนนรวม

3,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

เพือ่ เสริมสร้างองค์
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการ
บริหารงานเพือ่ ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ให้แก่ข้าราชการเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ระดับอานวยการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราขการผู้เข้าร่วม
ข้าราชการและพนักงาน
โครงการรับการพัฒนา ราชการ
ทักษะพและมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของคะแนนรวม

10,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.

600,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.

๑. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
มีความเข้าใจบทบาท
อานาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบตั งิ านใน
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมัตจิ ัดโครงการฝึกอบรม กลุ่มงานส่งเสริม
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและ และพัฒนาท้องถิ่น
แจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเข้า สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ร่วมสัมมนา
กรมส่งเสริมการ
กิจกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจานวน 5
ปกครองท้องถิ่น
วัน
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกีย่ วกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ
80 ผ่านการฝึกอบรม

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบตั งิ าน
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น หรือในระดับ
เดียวกัน จานวน 100 คน
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.
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สบ.พถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและ
แจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจานวน
5 วัน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และ
เรื่องร้องทุกข์

วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
มีความเข้าใจบทบาท
อานาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบตั งิ านใน
กลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล
ส่วน สานักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับ
๑. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
มีความเข้าใจบทบาท
อานาจหน้าที่ของผู้
ปฏิบตั ใิ นกลุ่มงาน
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร
กฎหมาย ระเบียบ
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติ
และเรื่องร้องทุกข์
จัดโครงการฝึกอบรม
สานักงานส่งเสริมการ
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ปกครองท้องถิ่น
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียม
กรมส่งเสริมการ
ความพร้อมเข้าร่วมสัมมนา
ปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจานวน
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการ
5 วัน
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ ๑. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
การฝึกอบรมมีความรู้
จังหวัด กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ มีความเข้าใจบทบาท
ตรวจสอบ
อานาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบตั งิ านในกลุ่มงาน
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร
การเงิน บัญชีและการ
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติ
ตรวจสอบ สานักงาน
จัดโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการปกครอง
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียม
การปกครองท้องถิ่น
ความพร้อมเข้าร่วมสัมมนา
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการ
กิจกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจานวน 5 วัน
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกีย่ วกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบตั งิ าน
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สังกัดกลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล หรือใน
ระดับเดียวกันจานวน 100
คน ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบตั งิ าน
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สังกัดกลุ่มงานกฎหมาย
ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
หรือในระดับเดียวกัน จานวน
100 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบตั งิ าน
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สังกัดกลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ หรือใน
ระดับเดียวกัน จานวน 100
คน ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะ เพือ่ เพิอ่
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการฝึกอบรม
กิจกรรมที่1 : การเสนอขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่2: การดาเนินโครงการจัดการ
ฝึกอบรม
กิจกรรมที่3 : การประเมินผลและสรุปผล
โครงการ
โครงการฝึกอบรมระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สาหรับสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัด

เพือ่ สร้างความรู้ ความ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เข้าใจในการปฏิบตั งิ าน ผู้เข้ารับการอบรม
ด้านกระบวนการ
จานวน 42 คน
ฝึกอบรม

ขรก+พรก ในสังกัด
สบ.พถ. จานวน 42 คน

1. เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
สถจ. มีความรู้ ความ
เข้าใจการใช้งานระบบ
การประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาปรับปรุงระบบ
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทาโครงการ 2. เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
สถจ. สามารถนาความรู้
ถ่ายทอดให้แก่ อปท.
ในพืน้ ที่ได้
3. เพือ่ เป็นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ทีม
ประเมินและ อปท.
ผู้รับการประเมิน ฯ
4. เพือ่ ให้มีระบบการ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ
ประเมินประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 3 : จัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
ของ อปท. สามารถ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลและสามารถ
จังหวัด
ลดสาเนาเอกสารในการ
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามและนิเทศเจ้าหน้าที่ ประเมินฯ สาหรับ
สถจ.
จังหวัดและส่วนกลาง
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการประเมิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม ใช้งานระบบ
การประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้งาน
ระบบ การประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.
และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบหลังเรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์และ
English Camp
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการให้อธิบดี
พิจารณาอนุมัตแิ ละให้ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนด TOR พิจารณา
และอนุมัตจิ ้างบริษัทดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายและ
รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการด้านเอกสาร
วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินโครงการ
English Camp

เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรในสังกัด สถ.
ประเมินฯ สาหรับ
จังหวัดและส่วนกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ 40 คนได้รับการพัฒนาทักษะ
การพัฒนาทักษะการ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน
เป็นไปตามระดับทักษะ
ตามที่ ก.พ.กาหนด

เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
จานวน 76 จังหวัด ๆ ละ 5
คน รวมทั้งหมด 380 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

110,540

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สบ.พถ.

2,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

450,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการดาเนินโครงการ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมวิทยากรระดับจังหวัดเพื่อ
ผลักดันเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน (SDGs) สู่การดาเนินการ
ในระดับท้องถิน่

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

เพือ่ ผลักดันเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(SDGs) สู่การดาเนินการ
ในระดับท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
240 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
SDGs
มากขึ้นและมีวิธีการ
ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ดงั กล่าว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทาง
และสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดให้กบั
บุคลากรในสังกัด สถจ.
และ อปท. เพือ่ ปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs)

450,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

เพือ่ ซักซ้อมทาความ
เข้าใจเกีย่ วกับการจัดทา
ความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของ
อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกีย่ วกับ
การจัดทาความ
ตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจและสามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/ให้
คาแนะนากับบุคลากรใน
สังกัด สถจ.
และ อปท. เพือ่ ให้การจัดทา
ความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามกฎหมาย
แลtระเบียบที่เกีย่ วข้อง

450,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานองค์การระหว่าง
ประเทศเพือ่ ร่วมวางแผนและดาเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการด้านเอกสาร
วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลดาเนินโครงการให้
อธิบดีทราบและเห็นชอบให้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาความตก
ลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กิอปท.
จกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องกับการจัดทาความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. เช่น
กระทรวงการ
ต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ฯ

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการด้านเอกสาร
วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลดาเนินโครงการให้
อธิบดีทราบและเห็นชอบให้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (e-LAAS) สาหรับสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 1
จัดฝึกอบรมอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
สาหรับสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
กลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบของ
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด สามารถ
ให้คาแนะนา
การปฏิบตั งิ านในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
เพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดาเนินการรับเงิน
เบิกจ่ายเงิน และจัดทา
รายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบของ
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เข้าร่วมการฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

160 คน

งบประมาณ
(บาท)

1,254,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

17
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3

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2

13

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



สน.คท.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐและ
ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการ
ตรวจสอบภายใน
ั นาความรู้และ
กิจกรรมที่ 1 : ติดตามแผนการฝึกอบรม ได้พฒ
ทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ของกรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอืน่ ๆ
ตร่วจสอบภายใน
กิจกรรมที่ 2 : พิจารณาคัดเลือกบุคลากร
สามารถประเมิน
กลุ่มตรวจสอบภายในที่มีคณ
ุ สามบัตติ ามที่
และช่วยสนับสนุน
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอืน่ ๆ
ให้มีการปรับปรุง
กิจกรรมที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตาม
กระบวนการ
คุณสมบัตใิ นแต่ละหลักสูตรการอบรม
กากับดูแล การบริหาร
กิจกรรมที่ 4 : ขออนุญาตเข้ารับการอบรม ความเสี่ยง และการ
และเข้ารับการอบรม
ควบคุมของส่วนราชการ
กิจกรรมที่ 5 : นาความรู้ ทักษะ
ได้
ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ (2) เพือ่ เสริมสร้างการมี
ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนางาน รวมถึง ส่วนร่วมและการ
การทา KM ให้บคุ ลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับ
แลกเปลี่ยนความรู้
การอบรม
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น
ปัญหา และอุปสรรค
ระหว่างผู้เข้ารับการ
อบรมกับวิทยากร
และผู้ประกอบ
วิชาชีพเดียวกัน

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนของบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในที่
ได้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั งิ าน

งบประมาณ
(บาท)

50,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.) ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

16

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จานวนบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
หลักสูตร

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
122

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

แผน
ร่าง
แผน
การปฏิรปู แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
16

6

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กตภ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

