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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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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 (ฉบับปรับปรุง) จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้

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
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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

-16-

ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ

ยุทธศำสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงกำร
งบอำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน
6
-

รวม
6

จำนวนงบประมำณ
งบอำนวยกำรกรม
งบเงินอุดหนุน
15,301,800
-

รวม
15,301,800

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

4

38

42

15,961,200

197,731,904,600

197,747,865,800

4

9

13

4,477,600

24,806,089,600

24,810,567,200

9

-

9

113,175,400

-

113,175,400

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

35

-

35

187,646,600

-

187,646,600

58

47

105

336,562,600

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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222,537,994,200 222,874,556,800

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

955,600

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 (ฉบับปรับปรุง)
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16

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

เพือ่ ตรวจติดตาม
นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนหน่วย
รับตรวจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สรุปรายงานผลการ
ตรวจแล้วเสร็จภายใน
กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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

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

934,200

กิจกรรมที่ 3 :รวบรวม วิเคราะห์ ประเด็น
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ทีไ่ ด้จาก
การประชุมและตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปราชการผลการตรวจ
ราชการเสนอ อสถ. ให้ความเห็นชอบ
และแจ้งสานัก/กอง ทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไป

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
20

16

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)



กปต.สถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

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

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

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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

797,500

16

(ภำยในเดือนกันยำยน 2565)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
21

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)



ตบ.

กลยุทธ์

4. ประเมินผลการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

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

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

บทสรุปและวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน
7,849 แห่ง
(รวมเมืองพัทยำ)

8,470,400

โครงการอบรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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

2,692,500

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

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

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
22

16

6

4

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



งบอานวยการ (กรม)

4

1

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

4

งบอำนวยกำร (กรม)



กพส.

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการขับเคลือ่ นหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาสูก่ ารจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

ตัวชี้วัดโครงการ

ครูในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สำมำรถ
นำองค์ควำมรู้ตำม
หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อปลูกฝังวิธคี ิดปลูก
จิตสำนึกให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซือ่ สัตย์
สุจริตได้อย่ำงมีคุณภำพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

จำนวน 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

1,451,600

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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4

1

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

12

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)



กศ.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2. การเพิม่ ประสิทธิภาพ เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
ในการบริหารจัดการ
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบ
ภารกิจถ่ายโอนของ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ อปท.
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม
(นม)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพือ่ สร้ำงโอกำสและ
ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำแก่เด็ก และ
เยำวชน อย่ำงทัว่ ถึง มี
คุณภำพ และเป็นธรรม
ตำมนโยบำยเร่งด่วนของ
รัฐบำล โดยให้นักเรียน
ทุกคนมีโอกำสได้รับ
กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย ตำม
รำยกำรทีร่ ัฐสนับสนุน
ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน
หนังสือเรียน อุปกรณ์
กำรเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียน
ในสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับ
สนับสนุนค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำน

219,408 คน

เพือ่ ส่งเสริมการบริหาร
จัดการในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีมาตรฐาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

640,984 คน

เพือ่ พัฒนาร่างกายของ
เด็กนักเรียนให้มีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงและมีน้าหนัก
ส่วนสูง เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข

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

4,384,680 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

598,085,500

1,636,303,600

7,816,729,900

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

2

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำร
กลำงวัน
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำของท้องถิน่
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำท้องถิน่
(ค่ำปัจจัยพืน้ ฐำนสำหรับนักเรียน
ยำกจน)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เพือ่ พัฒนาร่างกายของ
เด็กนักเรียนให้มีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงและมีน้าหนัก
ส่วนสูง เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข

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

4,358,230 คน

18,360,558,600

2

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
เพือ่ ส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ

18,608 แห่ง

12,667,200

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

เพือ่ สร้างโอกาสและ
ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
ให้เด็กและเยาวชนอย่าง
ทัว่ ถึง
และลดภาระค่าใช้จา่ ย
ของผู้ปกครอง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียน
ยำกจนทีไ่ ด้รับ
งบประมำณเพือ่
จัดหำปัจจัยพืน้ ฐำน
ทีจ่ ำเป็นต่อกำร
ดำรงชีวติ

17,304 คน

21,626,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ค่ำก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

361 หลัง

500,875,300

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



กศ.

เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
ขาดแคลนอาคารเรียน
และอาคารประกอบใน
การจัดการเรียนการ
สอนอันเนือ่ งจากอัตรา
การขยายจ้านวนเด็ก
และความทรุดโทรมของ
อาคารเรียนทีม่ ีอายุการ
ใช้งานมานาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ

111 หลัง

482,417,700

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



กศ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำร
ก่อสร้ำงสระว่ำยน้ำในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิน่ ไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

แหล่งที่มางบประมาณ

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

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน้ำ

14 แห่ง

76,428,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)

เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
พัฒนาการเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีความ
หลากหลายและได้รับ
การพัฒนาการผ่านการ
เล่น (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
เพือ่ จัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ

44 แห่ง

7,480,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



P

กศ.

กศ.

-
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชำยแดนภำคใต้

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

2,268,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

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

จ้านวน 25 คน

2,757,800

4

4

11

1

1

4

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12 คน

2,268,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

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

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร
ครู)

(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

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้าง)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ให้เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และเสริมสร้าง
ความเป็นอยู่ทดี่ ขี ึนให้กบั
เด็กผู้ดอ้ ยโอกาส

กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน 3 โรงเรียน

(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

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
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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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ให้เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และเสริมสร้าง
ความเป็นอยู่ทดี่ ขี ึนให้กบั
เด็กผู้ดอ้ ยโอกาส

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12 แห่ง

192,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬาถ่ายโอน (ค่าจ้าง)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป
สามารถใช้บริการสนาม
กีฬาระดับจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีศกั ยภาพใน
การบริหารสนามกีฬา
ถ่ายโอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนบุคลากรประจ้า
สนามกีฬาทีไ่ ด้รับการ
ถ่ายโอน

2 คน

378,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬาถ่ายโอน
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัตจิ ดั สรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที3่ : ติดตามประเมินผล

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป
สามารถใช้บริการสนาม
กีฬาระดับจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีศกั ยภาพใน
การบริหารสนามกีฬา
ถ่เพืาอ่ยโอน
ประเมิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนสนามกีฬาที่
ได้รับการถ่ายโอน

1 แห่ง

1,056,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ำ
สอบประเมิน

80,000 คน

4,905,000

4

4

11

9

3

2

งบอ้านวยการ (กรม)



กศ.

5,804,700

3

4

17

7

4

2

งบอำนวยกำร (กรม)



กสธ.

โครงกำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ

โครงการขับเคลือ่ นการดาเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางครัฒน
วรขัตติยราชนารี
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมและฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการประกวด
"โครงการ Thailand Rabies Awards
2023"
กิจกรรมที่ 3 : การตรวจติดตามการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ี
ผลการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

ความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน
ชัน ป. 1 และเพือ่
ประเมินสมรรถนะ
ส้าคัญของผู้เรียน
ชัน ป.3
เพือ่ ให้บคุ ลำกรที่
ปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำร
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้ำสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปบริหำรจัดกำร
ในพืน้ ทีท่ รี่ ับผิดชอบได้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
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

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจานวน
ประชากรสุนัข/แมว ทัง้ ทีม่ ีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาบัญชีการจัดสรร
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามการใช้จา่ ย
งบประมาณ

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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

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

119,751,100

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพำะกิจ)



กสธ.

เพือ่ พัฒนำศักยภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำร
แก่ประชำชนในพืน้ ที่
และให้ภำรกิจด้ำน
สำธำรณสุขทีถ่ ่ำยโอน
มำยัง อปท. เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วดั เชิงปริมำณ
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

43,450,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



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

66,000,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กสธ.

เพือ่ พัฒนำศักยภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำร
แก่ประชำชนในพืน้ ที่
และให้ภำรกิจด้ำน
สำธำรณสุขทีถ่ ่ำยโอน
มำยัง อปท. เป็นไปอย่ำง
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีประสิทธิภำพ
มีสถานีอนามัย /โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล

กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 : รายงานและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ า่ ยโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ เป็นค่าครุภัณฑ์ และสิง่ ก่อสร้าง

กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ า่ ยโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ตัวชี้วัดโครงการ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การขับเคลือ่ น
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อมูลที่
บันทึกในระบบ Rabies One Data
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อวัคซีนและดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามข้อมูลทีบ่ นั ทึกในระบบ
Rabies One Data
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามการใช้จา่ ย
งบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่
เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 : รายงานและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงและ
พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

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

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

330,000,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กสธ.

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

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

1,599,600,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กสธ.

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

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

932,433,600

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



กพส.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงิน
อุดหนุนสำหรับสำหรับกำรแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่
ประชำชน (ก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภำพประปำหมูบ่ ้ำน)
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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

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

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประปาหมูบ่ า้ นจ้านวน 1,500
จ้านวนโครงการก่อสร้าง แห่ง
และปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืนที่
เป้าหมายได้รับการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภค บริโภคอย่างทัว่ ถึง

1,904,490,500

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



กพส.

เพือ่ ให้เกษตรกรในพืนที่
มีน้าใช้เพือ่ การเกษตร
และเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จา่ ยของ
เกษตรกรทีจ่ ะต้อง
เสียเงินค่ากระแสไฟฟ้า

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

187,396,400

6

4
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6
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2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



กพส.

เพือ่ ให้เกษตรกรในพืนที่
มีน้าใช้เพือ่ การเกษตร
และเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จา่ ยของ
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

1,100,000,000

6

4

19

6

11

2



กพส.

กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล
โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

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

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

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

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพำะ เงินอุดหนุนสำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรน้ำเพือ่ สนับสนุนงำนฎีกำ
ฎีกำ

กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เพือ่ ให้เกษตรกรในพืนที่
มีน้าใช้เพือ่ การเกษตร
และเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จา่ ยของ
เกษตรกร ทีจ่ ะต้องเสีย
เงินค่ากระแสไฟฟ้า

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีไ่ ด้รับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
จ้านวน 300 คน

36,540,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)

เพือ่ สนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามฎีกาที่
กรมกิจการพิเศษ และ
ส้านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจาก
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
(เฉพาะกิจ)

เพือ่ เป็นการสนับสนุน
ภารกิจด้านการป้องกัน
และควบคุมไฟป่าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนโครงการ

49,181,000

17

4

1

1

2

1

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



กพส.



กพส.

กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล
โครงกำรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2,317 แห่ง

กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล
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กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้ำง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำงหลวงท้องถิน่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพือ่ ซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนถนนทางหลวง
ท้องถิ่นทีไ่ ด้รับ
งบประมาณ

7222 แห่ง

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

เพือ่ จัดสรรให้กบั 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 จัดสรรให้กบั อปท.
น้าไปจ่ายให้แก่คน
พิการทีม่ ีสิทธิได้รับเบีย
ความพิการใน 76 จังหวัด

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

เพือ่ จัดสรรให้กบั 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

กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล

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

28,716,367,800

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
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ



8

4

20

5

2

3

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)

กพส.

71,407,536,000

3

4

17

9

9

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กพส.

1,898,682 คน

17,881,807,200

3

4

17

9

9

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กพส.

81,744 คน

482,106,000

3

4

17

9

9

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กพส.

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

กิจกรรมที2่ : สถ.จัดสรรงบประมาณให้
อปท.น้าเงินเบียความพิการไปจ่ายให้แก่คน
พิการ

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

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำระบบธนำคำร
น้ำใต้ดิน
กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที3่ : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที4่ : เบิกจ่ายงบประมาณ

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

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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

(1) เพือ่ น้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีบริหาร
จัดการน้าเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ และสร้าง
รายได้ให้กบั ประชาชน
(2) เพือ่ ลดความเหลื่อม
ล้าในสังคมโดยการสร้าง
โอกาสให้คนยากจนได้
ใช้ประโยชน์จากน้าและ
ดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วย
การพึง่ พาตนเอง
(3) เพือ่ แก้ไขปัญหาพืนที่
ธนาคารน้าใต้ดนิ ของ
องค์กรปกครองส่วน
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

117,225,600

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



กพส.

(1) เพือ่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พืนทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยการบูร
ณาการร่วมกับ
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

421,903,400

3

4

1

1

8

1

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)



กพส.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(บูรณำกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม)
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV
System)

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 โครงการ
ใหม่
ประจา

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

แหล่งที่มางบประมาณ

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

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบาลต้าบล/องค์การ
เทศบำลตำบล/องค์กำร บริหารส่วนต้าบล จ้านวน
บริหำรส่วนตำบลทีย่ ังมี 7,850 แห่ง
จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม
เกีย่ วกับอำชญำกรรม
และยังไม่ได้ตดิ ตัง้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ได้รับงบประมำณ
จัดซื้อและติดตัง้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จำกโครงกำรได้อย่ำง
ทัว่ ถึง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ ที่
เทศบำลตำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
มีควำมพึงพอใจ ในกำร
แก้ปญ
ั หำอำชญำกรรม
ประชำชนเกิดควำมมัน่ ใจ
ในกำรแก้ปญ
ั หำ
อำชญำกรรมของ
หน่วยงำนรำชกำร

104,438,300

3

4

1

1

8

1

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)

โครงกำรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
งบประมำณเพือ่ ดำเนินกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรมที1่ : จัดฝึกอบรมวิทยากร
กระบวนการการจัดทาแผนบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วของ อปท. ให้แก่ สถจ. 76
แห่ง และ สถอ. 878 แห่ง

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

1,767,628,200

8

4

20

5

2

3

งบเงินอุดหนุน
(เฉพำะกิจ)

กิจกรรมที2่ : จังหวัดจัดฝึกอบรม
กระบวนการการจัดทาแผนบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วให้แก่ อปท. ทุกแห่ง
กิจกรรมที่ 3 จังหวัดดาเนินการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม ตามทีไ่ ด้จดั ทาแผน
บริหารรจัดการการท่องเทีย่ วชุมชน ของ
อปท. นาร่อง เพือ่ นามาปฏิบตั โิ ดยบูรณา
การร่วมกันของทุกภาคส่วน จังหวัดละ
1 - 3 อปท.

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

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการขับเคลือ่ นการดาเนินงานเมือง ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เมืองอัจฉริยะของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียน อปท. ทีม่ ีการ ในประเทศไทย
ดาเนินการด้านเมืองอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 2: จัดทารูปเล่มและ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 :ซักซ้อมการดาเนินการด้าน
เมืองอัจฉริยะให้แก่ อปท.
กิจกรรมที่ 4: คัดเลือก อปท. นาร่องเมือง
อัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 5: จัดสรรเงินงบประมาณ
ดาเนินการโครงการเกีย่ วกับเมืองอัจฉริยะ
อปท.ละ 1,000,000
กิจกรรมที่ 6: ติดตามผลการดาเนินงานของ
อปท. ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ

เชิงปริมาณ
ผลส้าเร็จในการด้าเนินการ
อปท.น้าร่อง จ้านวน 12 ของ อปท. ต้นแบบทัง 12
แห่ง
แห่งเป็นไปตามแนวทางที่
ก้าหนดและสามารถน้าองค์
เชิงคุณภาพ
ความรู้ทไี่ ด้รับไปถ่ายทอด
ผลส้าเร็จในการ
ให้กบั อปท.อืน่ เพือ่ ปรับใช้ใน
ด้าเนินการของ อปท.
การปฏิบตั งิ านให้มีความ
ต้นแบบทัง 12 แห่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เป็นไปตามแนวทางที่
ด้าเนินงานเมืองอัจฉริยะของ
ก้าหนด
อปท.

เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจ เพือ่ สนับสนุนส้าหรับ
หน้ำทีแ่ ละภำรกิจถ่ำยโอน
ด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าทีแ่ ละภารกิจ
กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณ
ถ่ายโอน
กิจกรรมที2่ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวน อปท ทีไ่ ด้รับกำร
จัดสรร

7,547 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

251,500

40,312,637,900

กิจกรรมที3่ : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที4่ : เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
36

17

5

6

4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

19

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

6

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

9

4

งบอำนวยกำร (กรม)



กพส.

11

2

งบเงินอุดหนุน
(ทัว่ ไป)



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

วัตถุประสงค์

เพือ่ เป็นกำรติดตำม
และประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนตำม
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งขั้นตอนการดาเนินการ, แผนปฏิบตั กิ ำรกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
เกณฑ์ประกวด
กิจกรรมที่ 2 : คณะกรรมการการประกวด ชุมชน“จังหวัดสะอำด”
ดาเนินการคัดเลือก การจัดการมูลฝอยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
รวมทัง้ เพือ่ สร้ำงแรงจูงใจ
กิจกรรมที่ 3 : ประกาศผลการประกวด
ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
และจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่จงั หวัดทีม่ ีกำร
กิจกรรมที่ 4 : จัดพิธมี อบรางวัล
จัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน“จังหวัดสะอำด”
ดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2565 จึงได้จดั
กิจกรรม โครงกำร
ประกวดกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอำด” ประจำปี
พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จังหวัดทีไ่ ด้รับรำงวัลกำร
ประกวดจังหวัดสะอำด
จำนวน 5 ภำค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีจงั หวัดต้นแบบในกำร
ดำเนินกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. มอบรำงวัลให้แก่จงั หวัดทีม่ ี
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ระดับกลุ่มจังหวัด
จำนวน 5 ภำค
2. มอบรำงวัลให้แก่จงั หวัด
ทีม่ ีกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ระดับประเทศ จำนวน
20 จังหวัด

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

5,000,000

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
37

15

5

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

15

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

9

3

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)



กสว.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิง่
ปฏิกลู และขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกลู และขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559
- 2564) ตัง้ แต่กำร
จัดระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทำงกำรขนส่งไปจนถึง
กำรกำจัดขยะมูลฝอย
รวมถึงขยะมูลฝอย
ตกค้ำง
(2) เพือ่ แก้ไขปัญหำสิ่ง
ปฏิกลู และขยะมูลฝอย
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
ของประชำชน
(3) เพือ่ ให้กำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกลู และมูลฝอยใน
พืน้ ทีเ่ ป็นไปตำมหลัก
วิชำกำร
(๔) เพือ่ แก้ไขปัญหำ
ให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ ี
งบประมำณไม่เพียงพอ
ในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกลู
และขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วดั เชิงปริมำณ
จำนวนโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกลู และขยะมูลฝอย
ทีไ่ ด้ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั เชิงคุณภำพ
1) ร้อยละของประชำชน
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกลู และมูล
ฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกลู และมูล
ฝอยเป็นไปตำมหลักวิชำกำร
ตัง้ แต่กำรจัดระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง
กำรขนส่งไปจนถึงกำรกำจัด
ขยะมูลฝอย รวมถึงกำรนำ
ขยะมูลฝอยตกค้ำงไปกำจัด
และปัญหำขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในพืน้ ทีไ่ ด้รับ
กำรแก้ไข

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

429,320,000

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
38

15

4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

15

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

9

3

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบเงินอุดหนุน
(เฉพำะกิจ)



กสว.

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

1.ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของ
อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

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 เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งด้ำนทรัพยำกร
บุคคลให้ อปท. โดยกำร
ถ่ำยโอนบุคลำกรเพือ่
เพิม่ สมรรถนะในกำร
ปฏิบตั งิ ำนตำมอำนำจ
หน้ำที่ของ อปท. และ
ภำรกิจที่รับโอนจำก
ส่วนรำชกำร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกรถ่ำยโอน
เชิงคุณภาพ
กำรดำเนินงำนเป็นไป
ตำมแผนที่กำหนด

1,819 คน

534,650,000

3

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

เงงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ย
เพื่อกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนท้องถิน่ และลูกจ้ำง
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่ จ่ายเป็น
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กบั
ข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้ำง ที่ได้รับสิทธิ์

760,991 ราย

6,788,876,200

3

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำบุตร)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

เพือ่ จ่ายเป็น
สวัสดิการค่า
การศึกษาของบุตร
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
เพือ่ จ่ายเป็น
สวัสดิการ
ค่าเช้าบ้าน
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนพนักงำนครู
ที่มีสิทธิขอเบิก
เงินค่ำกำรศึกษำของ
บุตร ได้รับเงินครบถ้วน
ตำมสิทธิ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนพนักงำนครู
ที่มีสิทธิขอเบิก
เงินค่ำเช่ำบ้ำน
ได้รับเงินครบถ้วน
ตำมสิทธิ

1,447 คน

21,980,000
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งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

1,043 คน

59,193,600

3

6
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2
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4

งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างสาหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน
สิทธิประโยชน์ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาถ่ายโอน)

กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียม
ข้อมูลเกีย่ วกับการขอรับสนับสนุน
งบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ทั้ง
เงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
ของเทศบาลตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพือ่ ดาเนินการจัดทาบัญชี
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 :การจัดสรรงบประมาณ

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
39

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครู)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

ตัวชี้วดั โครงการ

เพือ่ จ่ายเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน
และเงินอืน่ ๆ
ของพนักงานครู
และบุคลากร
เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนำ เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน
เด็กเล็ก (เงินเดือน
ค่าจ้างเงินวิทยฐานะ
เงินเพิ่มค่ำครองชีพและสวัสดิกำร)
ค่าตอบแทน และเงิน
อืน่ ๆ ของพนักงานครู
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุน
และบุคลากรทางการ
ให้แก่เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ศึกษาที่สังกัด ศพด.
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด
ของ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนพนักงำนครู
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำง
มำปฏิบตั หิ น้ำที่
ในโรงเรียนได้รับ
เงินเดือนเงิน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนพนักงำนครู
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำง
ที่ปฏิบตั หิ น้ำที่ใน
ศพด. ได้รับเงินเดือน
เงินวิทยฐำนะ
ค่ำตอบแทนครบถ้วน

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำค
บังคับ (ค่ำบำเหน็จ บำนำญ
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

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

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนพนักงำนครู
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำง
ที่ปฏิบตั หิ น้ำที่ใน
ศพด. ได้รับเงินเดือน
เงินวิทยฐำนะ
ค่ำตอบแทนครบถ้วน

โครงกำรรับ-ส่งผลงำนทำงวิชำกำร
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ท้องถิน่ ที่ขอเลื่อนวิทยฐำนะ
สูงขึ้น

เพือ่ วางแผนในการ
บริหารจัดการรับ-ส่ง
ปละประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนพนักงำนครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น ได้รับกำร
ตรวจประเมิน
ผลงำนโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครบถ้วน

กิจกรรมที่ 1 : รับผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 : ส่งผลงานทางวิชาการ

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

8,857 อัตรา

2,525,442,600
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13

4

งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

53,085 อัตรา

13,009,552,900
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งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

1,619 ราย

592,753,100
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งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

2,500 ราย

315,400
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งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

แผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

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

(1) เพือ่ เป็นกำรสร้ำง
ขวัญ กำลังใจ และ
แรงจูงใจให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบตั งิ ำน
ในพืน้ ที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ซึ่งต้อง
ปฏิบตั งิ ำนในภำวะไม่
ปกติ
(2) เพือ่ แบ่งเบำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

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

10,581 คน

310,530,000

3
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20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ที่ลดลง (1) เพือ่ เป็นกำรสร้ำง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5
ขวัญ กำลังใจ และ
จังหวัดชายแดนใต้
แรงจูงใจให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบตั งิ ำน
ในพืน้ ที่จังหวัดชำยแดน
กิจกรรมที่ 1 :จัดสรรเงินอุดหนุน
ภำคใต้ ซึ่งต้อง
ปฏิบตั งิ ำนในภำวะไม่
ปกติ
(2) เพือ่ แบ่งเบำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

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

2,431,960 รำย

963,111,200
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งบเงินอุดหนุน
(ทั่วไป)



สน.บถ.

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

แผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทลั
กลยุทธ์

2 พัฒนาความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะของ
บุคลากรของ อปท. ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธืภาพ
และสอดคล้องการ
พัฒนาในยุคดิจทิ ัล

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการตรวจนิเทศปัญหาการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิน่ ร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

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

1. เพือ่ ติดตามการ
บริหารงานของ อปท. ที่
ได้รับจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง
ฐานะเปลี่ยนแปลงเขตและ
ยุบรวมเข้าด้วยกัน ว่าได้
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัตโิ ครงการ ต่อ ดาเนินภารกิจตามแผนงานที่
ได้กาหนดไว้ในการเสนอขอ
อสถ.
จัดตัง้ เปลี่ยนแปลงฐานะ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการตรวจติดตาม
ตลอดจนให้คาปรึกษาและ
ปัญหาอุปสรรคและรับฟังความคิดเห็น
แนะนาเกีย่ วกับการ
ประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมาย
บริหารงานตามอานาจหน้าที่
กิจกรรมที่ 3 :เสนอขอเบิกจ่าย
แก่ อปท. ที่ได้รับจัดตัง้
งบประมาณต่อ กค.
เปลี่ยนแปลงฐานะ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินโครงการ
เปลี่ยนแปลงเขตและยุบ
ให้ผู้บริหารทราบ
รวมเข้าด้วยกัน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวน
อปท. ที่ให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับทราบปัญหาอุปสรรค
และคาแนะนา แนว
ทางการปฏิบตั งิ าน

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

580,200

4

3

20

4

13

4

งบอานวยการ (กรม)

โครงการ อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนสถานี
อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) ที่ถา่ ยโอนให้แก่ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพ

เกิดเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพของ อปท. ในการ
ดาเนินภารกิจด้านสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท.

2,582,000

3

4

17

7

4

2

งบอานวยการ (กรม)

กิจกรรมที่ 1 : แต่งตัง้ คณะทางานวาง
แผนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบตั กิ าร

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ของ อปท.

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
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หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ





กม.

กสธ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
จัดการน้าของ อปท. (ประปาหมู่บ้าน) ให้ อปท. ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหารจัดการระปา
หมู่บา้ นของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวน
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบตั งิ านด้านบริหาร
จัดการประปาหมู่บา้ น
ของ อปท.
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจการ
ปฏิบตั งิ านด้านการ
บริหารจัดการประปา
หมู่บา้ นของ อปท.

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่
ดาเนินงานด้านประปา
หมู่บา้ น
76 จังหวัด ๆ ละ 4 แห่ง
และบุคลากรส่วนกลาง
รวม 310 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

1,000,000
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4

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
11

6

4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

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.

468,900

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

สน.คท.

4,501,500

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

สน.คท.
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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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
เป็นค่ำเบีย้ ประชุม
คณะอนุกรรมการตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
คณะกรรมกำรและ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะอนุกรรมกำรตำม
พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

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

คกก. ระดับจังหวัดทัง้ 2 คณะ
ได้รับจัดสรรค่ำเบีย้ ประชุม
อย่ำงเหมำะสมตำมอัตรำที่
กฎหมำยกำหนด

95,189,600

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

สน.บถ.

โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
เพือ่ จัดสรรงบประมำณ
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอานวยการ ในกำรจัดประชุม
กระจายอานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด 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.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนจังหวัดทีไ่ ด้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ปัญหำกำรดำเนินกำร
ตำมภำรกิจถ่ำยโอน
ได้รับกำรแก้ไข

76 จังหวัด

2,812,000

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
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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

3,757,600

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

4,775,800

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

P

กสว.

กำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยของ อปท. ได้รับ
กำรเสนอแนะ แนะนำ และ
ช่วยเหลือจำกคณะกรรมกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
46

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

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
การเงินการคลังใช้
ในการปฏิบตั งิ านที่เป็น
ปัจจุบนั และทันสมัย
และเกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบตั งิ าน

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
เกีย่ วกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 3
ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. ถือปฏิบตั ติ าม
ระเบียกระทรวง
มหาดไทยเกีย่ วกับ
การเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกีย่ วกับการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 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

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
47

17

6

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

งบอานวยการ (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

1 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

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
48

9

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

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โครงการบารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล
เพือ่ บารุงรักษาและ
จานวนระบบ
บุคลากรท้องถิน่ แห่งชาติ ระยะที่ 1 และ ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
2
ศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุง TOR ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็น
รูกิปจธรรม
กรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

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

391,700

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

12

4

งบอานวยการ (กรม)



สน.บถ.

กิจกรรมที่ 3 :ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 4 : ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 5 : เริ่มดาเนินการตามสัญญา
กิจกรรมที่ 6 : ส่งมอบงาน (12 เดือน)
กิจกรรมที่ 7 : ตรวจรับงานจ้าง
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนในการ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. ซ่อมแซม บารุงรักษา
แก้ไข หรือ เปลี่ยน
ทดแทนอุปกรณ์ที่มี
กิจกรรมที่1 :บำรุงรักษำระบบ
ปัญหา สาหรับระบบ
สารสนเทศการจัดการ
กิจกรรมที่2:เพิม่ หลักประกัน ลดควำม
เสี่ยงและเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำร ฐานข้อมูลเบีย้ ยังชีพ
จัดกำรระบบฐำนข้อมูล
กิจกรรมที่3 :สนับสนุนกำรบริหำรระบบ
ข้อมูล
โครงการบารุงรักษาฐานข้อมูล และ
เพือ่ บารุงรักษา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
ฐานข้อมูลและโปรแกรม
(Alice for Windows)
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Alice for Windows)
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง

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

816,700
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4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

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

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 (ฉบับปรับปรุง)
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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
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4

งบอานวยการ (กรม)

จานวน 12 ครั้ง

8,350,300

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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 : ศึกษำ วิเคำะห์ ข้อมูลเดิม
ของระบบฯ เพือ่ ปรับปรุงพัฒนำระบบฯ
กิจกรรมที่ 2 : ออกแบบ และพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนแบบรวมศูนย์ (DLA
SSO)
กิจกรรมที่ 3 : อบรมกำรใช้งำน ให้แก่
ผู้ใช้งำนและผู้ดแู 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

4,200,000
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งบอานวยการ (กรม)



ศส.

ระบบฯ มีการรองรับ
จานวนผู้ใช้งานที่เพิม่
มากขึ้น และมีความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น

จานวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้
งานในระบบ มีจานวนเพิม่ ขึ้น
รวมแล้วไม่น้อยกว่า
200,000 คน

4,314,000
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งบอานวยการ (กรม)



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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งบอานวยการ (กรม)



ศส.

2,013,300

กิจกรรมที่ 2 : จัดหาเจ้าหน้าที่เข้า
ดาเนินการแก้ไขระบบ เมื่อมีคาร้องในการ
แจ้งแก้ไขระบบจากความบกพร่องต่าง ๆ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
51

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.

5,510,000
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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 (ฉบับปรับปรุง)
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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

8,044,900
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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

6,946,000
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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 (ฉบับปรับปรุง)
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
และการรายงานผลโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan

วัตถุประสงค์

เพือ่ ปรับปรุง เพิม่ เติม
ระบบสารสนเทศเพือ่
การวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการ
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ บริหารงานท้องถิ่นตาม
ั นา
เพือ่ ปรับปรุงหน้าจอระบบให้มีความทันสมัย ยุทธศาสตร์พฒ
ประเทศ (e-Plan)

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน อปท. ใช้งาน
ระบบได้ตามปกติอย่าง
ต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

7,849 แห่ง

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

5,000,000

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงหน้าจอระบบให้มี
ความทันสมัย
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบในส่วนของ
การประเมินโครงการตามตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาปรับปรุงระบบงาน
ให้รองรับการใช้งานผ่าน Single Sign On
(SSO)
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาปรับปรุงระบบงาน
ให้รองรับการเข้าใช้งานในระดับสานัก/กอง
กิจกรรมที่ 6 : อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดแู ลระบบ
ให้สามารถถ่ายทอดแนวทางการ
ดาเนินงานไปยังผู้ใช้งานของ อปท.

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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.

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

2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

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
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการ
หน่วยงานในสังกัดเสนอ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนกระทั่ง
โครงการขอรับการ
ลงนาม
สนับสนุนงบประมาณ
ในสัญญาจ้าง (ดาเนินการก่อนเริ่ม
3. เพือ่ จัดทารายงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ภาพรวมการบริหาร
กิจกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ และการติดตามเร่งรัด
สาหรับจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายเดือน และรายไตร
จานวน 8 คน ปฏิบตั หิ น้าที่ ณ กลุ่มงาน
มาส เสนอผู้บงั คับบัญชา
วิเคราะห์งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ และรายงานต่อ
แผนงาน
หน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง

ตัวชี้วดั โครงการ

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

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

จานวน 8 คน

งบประมาณ
(บาท)

1,440,000

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

8
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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

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์และนโยบาย
(จนท.ยน.)
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ พร้อม
ทั้งจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามใน
สัญญา
จ้กิาจงกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบตั งิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้าง
โครงการจัดทาระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(e-Plan) ปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ คัดเลือก
ข้าราชการให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญ
การพิเศษ ในตาแหน่ง
ที่ว่าง
2. เพือ่ เปิดโอกาสให้
ข้าราชการได้รับการ
เลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสามารถสมัคร
คัดเลือก
เพือ่ เข้าสู่กระบวนการ
เพือ่ ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานการทางานใน
พืน้ ที่ ซึงช่วยการดาเนิน
ภารกิจด้านการติดตาม
และประเมินผลการ
กิจกรรมที่ 1: ขออนุมัตโิ ครงการฯ พร้อม ใช้จ่ายงบประมาณของ
อปท. มีความถูกต้อง
ตัง้ คณะกาหนดขอบเขตของงาน.
แม่นยา พร้อมทั้งปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ 2: กาหนดขอบเขตของงาน
หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
และขอความเห็นชอบจาก อสถ.
อปท. เพือ่ แก้ไขและ
กิจกรรมที่ 3: หาผู้รับจ้างมานาเสนอราคา
วินิจฉัยปัญหาเบือ้ งต้นได้
กิจกรรมที่ 4: แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ 5: ทาข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 6: ควบคุมการจ้างและ
ประเมินผลงาน

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และนโยบาย (จนท.ยน.)

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

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

3 คน

จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จานวน 196 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

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

180,000

8

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

35,280,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง )
56

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทาหนังสือรายงาน
ประจาปี 2565 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

เพือ่ ให้ สถ. มีรายงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประจาปี เพือ่ ไว้เผยแพร่ จานวนหน่วยงานที่
ผลการปฏิบตั ริ าชการ ได้รับรายงานประจาปี
และขับเคลื่อนการทางาน ของ สถ.
ตามนโยบายสาคัญ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมผลการดาเนินงาน
ของรัฐบาลในรอบ
สถ. มีเครื่องมือที่ใช้
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทางาน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เผยแพร่ผลงานประจาปี
กิจกรรมที่ 4 : จัดทาร่างรายงานประจาปี พร้อมทั้งใช้เป็น
และการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารูปเล่มสมบูรณ์และส่ง ฐานข้อมูล
ในการอ้างอิงทางสถิติ อย่างเป็นรูปธรรม
โรงพิมพ์เพือ่ ดาเนินการพิมพ์
สามารถเผยแพร่
ตอ่
โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน ในแต่
(1) เพืลอ่ ะรอบ
ตรวจสอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การเงิน และการบัญชีของกรมส่งเสริม การบริหารงานและ
ร้อยละของหน่วยรับ
การปกครองท้องถิน่
การปฏิบตั งิ าน
ตรวจที่ได้รับการตรวจ
ด้
า
นงบประมาณ
สอบด้านการเงิน
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
การเงิน การบัญชี
การปฏิบตั ติ าม
(Engagement Plan) ตามแผนการ
การพัสดุและการใช้
ข้อกาหนดการบริหาร
ตรวจสอบประจาปี
รถยนต์ส่วนกลาง
และการปฏิบตั งิ าน
กิจกรรมที่ 2 : เข้าตรวจสอบหน่วยรับ
และการวางระบบ
ตามแผนการ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบประจาปี
การควบคุมภายใน
ตรวจสอบประจาปี
กิจกรรมที่ 3 : จัดทารายงานการตรวจสอบ
ของสานักงาน
งบประมาณ
โดยมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ส่งเสริมการปกครอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
ท้องถิ่นจังหวัด
หน่วยรับตรวจนา
กิจกรรมที่ 4 : เสนอรายงานผลการ
ว่าได้ดาเนินการเป็นไป ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
ตรวจสอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
อย่างถูกต้องตาม
และพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ และสั่งการให้หน่วย กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบตั งิ านให้เกิด
รับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะใน
หนังสือสั่งการ
ประสิทธิภาพ
รายงานผลการตรวจสอบ
ที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามการดาเนินการตาม (2) เพือ่ เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ แนวทาง วิธีการ
ของหน่วยรับตรวจ
ปฏิบตั งิ านให้ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และ

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

จัดพิมพ์หนังสือรายงาน
ประจาปี 2565 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จานวน
10,211 เล่ม

1,100,000

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กยผ.

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

615,000

16

6

21

11

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กตภ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษาท้องถิน่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กาหนดร่างขอบเขตงาน
กิจกรรมที่ 3 : แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

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

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

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก จานวน 4 คน

720,000

8

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กศ.

เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่จัดเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ ติดตาม
ประเมิน ตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายในการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ในการดาเนินงานเพือ่ ให้
โครงการ
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละการดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนครั้งที่ผู้บริหาร
สถ. ออกตรวจติดตาม
ผลการดาเนินการ
อปท. เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร สถ.
ออกตรวจติดตาม
ผลการดาเนินงาน
อปท. ครบตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด

พนักงานจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลและขับเคลื่อน
การดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
จานวน 3 คน

540,000

8

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กสธ.

389,100

16

6

21

11

13

4

งบอานวยการ (กรม)



สล.

กิจกรรมที่ 5 : เบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 6 : ติดตามประเมินผล
โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลอละขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กิจกรรมที่ 1 : การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กิจกรรมที่ 2 : สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตเิ ดินทาง
ไปราชการ อสถ. (สาหรับ อสถ.
ต้องขออนุมัตจิ าก ปมท.)
กิจกรรมที่ 2 : ขอเบิกเงินสารอง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการจากกองคลัง
กิจกรรมที่ 3 : เมื่อเดินทางกลับ
ดาเนินการทาเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย/ส่ง
ใช้เงินยืมในการเดินทางไปราชการ
จากกองคลัง

50 ครั้ง
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ(จ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์การเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์)
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ขอเบิกเงินสารอง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมที่ 5 : การติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ
โครงการวันท้องถิน่ ไทย
กิจกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูล
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เกีย่ วกับจุดเริ่มต้น
ของการกระจายอานาจการปกครอง
สู่ท้องถิ่นความสาคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพือ่ ให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีการจัดกิจกรรม
บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพือ่
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันสาคัญ
ของชาติไทย 4 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากรสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ร่วมทา
กิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพือ่
เป็นการน้อมสานึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

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

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

775,000

17

1

1

1

13

1

งบอานวยการ (กรม)

3,618,000

11

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

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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สล.



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)

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

(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
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ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
โครงการ โครงการ ทีร่ บั ผิดชอบ
ใหม่
ประจา
แหล่งทีม่ างบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)

งบอานวยการ (กรม)



กพส.



กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
ประจาห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครอง
งถิน่ ่1 : กาหนด TOR พิจารณา
กิท้จอกรรมที
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบตั งิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้าง
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็น
เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์ศูนย์วิชาการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบตั งิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้าง
โครงการจ้างที่ปรึกษาดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (Local Performance
Assessment: LPA)

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 จ้างเหมาบุคคล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่จ้างเหมา
บริหารเว็บไซต์และแอป บริการ 1 คน
พลิเคชันศูนย์วิชาการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

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

180,000

8

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

เพือ่ จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่
บริหารเว็บไซต์ศนู ย์
วิชาการ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรที่จ้างเหมา
บริการ 1 คน

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

180,000

8

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กพส.

เพือ่ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
ปฏิบตั ริ าชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นรายจังหวัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีรายงานผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท

มีข้อเสนอแนะและบท
วิเคราะห์ในประเด็นสาคัญ
เพือ่ เป็นแนวทางในการ
สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปฏิบตั ิ
ราชการ

17

6

20

2

13

4



กพส.

396,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง )
61

งบอานวยการ (กรม)

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

3. พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรมส่งเสริมการ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุใหม่
กิจกรรมที่ 1 : การขออนุมัตโิ ครงการและ
เตรียมดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 : การจัดฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 3 : การประเมินผล

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้พนื้ ฐานในการ
ปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันให้กบั ข้าราชการ
และพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของ สถ.
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

ตัวชี้วดั โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จำนวนข้ำรำชกำรและ จานวน 140 คน
พนักงำนรำชกำร
ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นที่เข้ำ
ฝึกอบรมตำมโครงกำร
ปฐมนิเทศข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร
บรรจุใหม่ของกรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละของ
ร้อยละ 100
ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำร
ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมตำม
โครงกำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรบรรจุใหม่

งบประมาณ
(บาท)

885,800

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 (ฉบับปรับปรุง )
62

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

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
กิจกรรมที่1 : การขออนุมัตโิ ครงการ
ฝึกอบรม
กิจกรรมที่2 : การดาเนินการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่3 : การประเมินผลการฝึกอบรม

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุ การดูแลรักษา
สุขภาพที่ถูกต้อง และ
การเสริมสร้างคุณภาพ
และคุณค่าของชีวิต
ได้รับความรู้เกีย่ วกับ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ประเภทต่างๆ
อันพึงได้
เพือ่ นาไปปรับใช้ในการ
วางแผนชีวิตภาย
หลังจากเกษียณอายุ
ราชการ

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม : คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อ

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

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรม
จานวน 115 คน
(ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนคนละ 9,900
บาท)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการให้
ความรู้เกีย่ วกับสิทธิ
ประโยชน์และการดูแล
ตนเองเพือ่ ประโยชน์ใน
การดารงชีวิตหลัง
เกษียณ
(ร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่เข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของข้าราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ได้
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของ
หน่วยงานภายนอก

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

งบประมาณ
(บาท)

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

จานวน 114 คน

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

1,128,600

17

6

11

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กจ.

4,160,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)



กจ.

ร้อยละ 100

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง )
63

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

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

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

ตัวชี้วดั โครงการ

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

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

(1) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
ราชการ
(2) ข้าราชการที่รับราชการ
มาครบ 25 ปีบริบรู ณ์ มี
(3) ข้าราชการที่รับราชการ
มาครบ 20 ปีบริบรู ณ์

งบประมาณ
(บาท)

150,000

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

3

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง )
64

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

11

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

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)

450,000

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 (ฉบับปรับปรุง )
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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

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ สถจ. มี
งบประมาณในการ
ดาเนินงานโครงการ
พัฒนาเพิม่ ขีด
ความสามารถของ
บุคลากรในสังกัด

ตัวชี้วดั โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากร สถจ. จังหวัด
ละ 10 ราย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

จานวน 760 ราย

งบประมาณ
(บาท)

1,292,000

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 1 : วิเคราะห์สภาพปัญหา
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 : ระยะเวลาการจัดอบรม
สัมมนา/ลงทะเบียนศึกษาหลักสูตรความ
ต้องการ (Training Needs)
กิจกรรมที่ 3 : วิเคราะห์สรุปผลการ
ดาเนินงาน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง )
66

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)



กยผ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

