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คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เกิ 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 งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่น ไปสู่ การปฏิ บั ติ อย่ างเป็ น รูป ธรรม ซึ่งเป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ที่ ระบุ
ไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น ยั งสามารถใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานสามารถตอบสนองต่ อ บริ บ ทที่ เป 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 งเนื้ อ หาของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พื้น ฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงสร้างของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ านาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ส่ ว นที่ 2 การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนที่ 3 ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2567
แผนผังความเชื่อมโยง และส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 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. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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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

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5

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. 2567
“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. 2567 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

(ร่าง) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ลำดับ

ยุทธศำสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงกำร
งบอำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน
16
-

รวม
16

จำนวนงบประมำณ
งบอำนวยกำรกรม
งบเงินอุดหนุน
44,783,800
-

รวม
44,783,800

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

14

46

60

70,490,840

182,794,263,189

182,864,754,029

34

7

41

221,241,700

24,625,922,800

24,847,164,500

19

-

19

94,274,620

-

94,274,620

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

77

-

77

303,665,710

-

303,665,710

160

53

213

734,456,670

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18

207,420,185,989 208,154,642,659

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

1 ขับเคลื่อนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารราชการท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน : ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ำร่วมโครงกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ ทาคาสั่ง 2. เพื่อขับเคลื่อนกำรประเมิน ITA ของ
มอบหมายหน้าที่ ประสานสถานที่จัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ประชุม ประสานวิทยากร ผู้เข้าร่วม
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ประชุมปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
ของ อปท.

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม
ปฏิบัติกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. เข้ำร่วมประเมิน ITA
ครบ 100 % และมีผลคะแนน
เฉลี่ยดีขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. ข้ำรำชกำร สถจ.ที่ กำกับ
กำรประเมิน ITAจำนวน
152 คน
2. อปท. จำนวน 7850 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

1,400,000

กิจกรรมที่ 3 :อปท. ที่ ลงทะเบียนเข้าใช้
งานในระบบ ITAS นาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT) ตอบแบบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) และผู้บริหารอนุมัติข้อมูล
กิจกรรมที่ 4 : อปท. ที่ ดาเนินการประเมิน
ITA สาเร็จถูกต้องครบถ้วน ก่อนเวลาที่
ป.ป.ช. กาหนด 5 ลาดับแรกของ อปท.
แต่ละประเภท และแต่ละระดับ
กิจกรรมที่ 5 : สถ. มอบรางวัล อปท. ที่มี
ศักยภาพในการดาเนินการประเมิน ITA

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
19

16

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

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

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจำนวนหน่วยรับ
ตรวจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สรุปรำยงำนผลกำรตรวจแล้ว
เสร็จภำยในกำหนด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. หน่วยรับตรวจ 1,200
แห่งต่อปี
2. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจ
รอบ 6 เดือนแรก และ
6 เดือนหลัง แล้วเสร็จ
ภำยในกำหนด

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

2,736,000

กิจกรรมที่ 3 :รวบรวม วิเคราะห์ ประเด็น
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่ ได้
จากการประชุมและตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปราชการผลการตรวจ
ราชการเสนอ อสถ. ให้ความเห็นชอบ
และแจ้งสานัก/กอง ที่ เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไป

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
20

16

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กปต.

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งที่มางบประมาณ

โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ และ
รวบรวมข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 2 : แจ้ง สถจ. เพื่อประสาน
อปท. กลุ่มเป้าหมายที่ จะรับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ทราบ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินการ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีสถำนศึกษำ
ในสังกัดสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพ และมีกำรพัฒนำรูปแบบและ
กระบวนทัศน์กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สำมำรถ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้บรรลุตำม
นโยบำยของ สถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สุ่มตรวจ อปท. โรงเรียน/ศูนย์ จำนวน 250 แห่ง
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณด้ำน
กำรศึกษำ 5 ภำค ภำคละ 5
แห่ง รวม 25 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กำรดำเนินกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงบประมำณ
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน

3,288,000

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

โครงการตรวจนิเทศภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทางานตรวจ
นิเทศภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนี
อนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่ อปท. ได้มีโอกำส
แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหำอุปสรรคต่อกำร
ดำเนินงำน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถำนีอนำมัยที่ ถ่ำยโอนมำยัง
สถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนมำยัง
อปท. ได้รับกำรตรวจนิเทศ
อปท. ได้รับกำรตรวจนิเทศ
ตำมกำหนด
ตำมที่ กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขได้รับ
คำแนะนำ
และแนวทำงกำรดำเนินงำน
/กำรบริหำรจัดกำรสถำนีอนำมัย
โดยใช้ระเบียกระทรวง
มหำดไทยที่ เกี่ยวข้อง

ไม่สำมำรถ
กำหนดวงเงินได้
เนื่องจำก สถำนี
อนำมัยที่ ขอถ่ำย
โอนต้องได้รับกำร
ประเมินตำม
หลักเกณฑ์ที่
กำหนด

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

กิจกรรมที่ 2 : ตรวจนิเทศภารกิจที่ ได้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการตรวจนิเทศ
ภารกิจฯ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
21

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

P

กศ.

✓

กสธ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมที่ 1 : ประเมินความเสี่ยงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
จัดทาแผนการตรวจสอบการคลังการเงิน
การบัญชี และการพัสดุองค์กร
ปกครอง
่น เสนอ
กิจกรรมที่ 2ส่ว:นท้
จัดอส่งถิ
งแผนการตรวจสอบ
ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัด

กิจกรรมที่ 3 : จัดทาแผนปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบ และขออนุมัตเิ ดินทางไป
ราชการเพื่อปฏิบัตงิ านตามแผน
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการตามแผน
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารายงานการ
ตรวจสอบและแจ้งผู้วา่ ราชการจังหวัด
เพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
การตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 6 : รายงานผลการดาเนินการ
และรวบรวมข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย
กิจกรรมที่ 7 : ติดตามผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังกำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อตรวจสอบกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำรพัสดุ
ของสถำนศึกษำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อสอบทำนควำมถูกต้องเชื่อถือได้
ของข้อมูลทำงกำรเงิน
4. เพื่อให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ และหนังสือ สั่งกำร
5. เพื่อนิเทศแนะนำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบให้กับเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำน
กำรเงินบัญชี และกำรตรวจสอบสำนักงำน
กำรส่งสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
6. เพื่อนิเทศกำร บริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนจำกผลกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลังกำรเงิน กำรบัญชีและกำร
พัสดุให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับกำรตรวจสอบกำร
บริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุ
2. สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกำร
ตรวจสอบกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับกำรนิเทศกำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนจำกผลกำร
ตรวจสอบด้ำนกำรคลัง กำรเงิน
กำรบัญชี และกำรพัสดุ
4. เจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนกำรเงิน
และกำรตรวจสอบสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด สำมำรถปฏิบัติงำน
ตรวจสอบด้ำนกำรคลัง กำรเงิน
กำรบัญชี และกำรพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทำงเดียวกัน
เชิงคุณภาพ
1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับกำรตรวจสอบ
และคำปรึกษำแนะนำ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง
กำรเงินกำรบัญชี และกำรพัสดุ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร
2. เจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนกำรเงิน
บัญชี และกำรตรวจสอบ
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ได้รับกำรนิเทศ
แนะนำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลัง
กำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ
ไม่น้อยกว่ำ 100 แห่ง
2.สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลัง
กำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุไม่น้อยกว่ำ
300 แห่ง
3. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 20 จังหวัด
ได้รับกำรนิเทศกำรบริหำร
งำนและกำรปฏิบัติงำน
จำกผลกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลัง กำรเงิน
กำรบัญชีและกำรพัสดุ
4. เจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำน
กำรเงินกำรบัญชี
และกำรตรวจสอบสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบด้ำนกำรคลัง
กำรเงินกำรบัญชี
และ กำรพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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

1,780,000
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(ภำยในเดือนกันยำยน 2566)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
22

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

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

6

5

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ตบ.

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

โครงการนิเทศการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินกำรวำงแผน
ประสำนสถำนที่ และขออนุมัติ
โครงกำรนิเทศกำรปฏิบัติงำนฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดส่งแผนกำรนิเทศกำร
ปฏิบัติงำนฯ
ถึงผู้วำ่ รำชกำรจังหวัด
เพื่อแจ้ง อปท.
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินกำรนิเทศกำร
ปฏิบัติงำนฯ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำรนิเทศฯ

(1) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือ สั่งกำร
ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้
อย่ำงถูกต้อง ชัดเจนสำมำรถปฏิบัติงำน
ตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลัง
กำหนด
(2) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยเพิ่มคุณค่ำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ให้สำมำรถบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่ กำหนดไว้ เป็นที่ น่ำเชื่อถือ
มีคุณภำพ และเป็นที่ยอมรับจำกทุกฝ่ำย
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วดั เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรนิเทศไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

ผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภำยใน
ขององค์กรปกครองหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ ผู้ตรวจสอบ
ภำยในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1,200 คน

303,400

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ตบ.

โครงการอบรม สัมมนาเพือ่ เพิม่
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิประสิทธิ
ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งจังหวัดประสานผู้เข้า
รับการอบรมฯ
กิจกรรมที่ 3 :ประสานและเชิญวิทยากร
มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนา จาก อปท. ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการอบรม สัมมนา
ตามกาหนดการ
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการอบรม สัมมนา
เสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของ อปท.
ในกำรรับกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของอปท. (Local Performance
Assessment: LPA)
ให้เป็น อปท. ที่มีผลกำรประเมินฯ
(เฉลี่ยรวม 5 ด้ำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70)
ให้ อปท. ทรำบจุดอ่อน และแนวทำง
แก้ไขให้สำมำรถพัฒนำได้ตำม
ควำมเหมำะสมของ อปท. และให้ท้องถิ่น
จังหวัดได้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
สนับสนุนอปท. ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
ให้มีผลกำรประเมินที่ มีประสิทธิภำพ
ที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนของ อปท. ที่ได้รับกำร
อบรม สัมมนำ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. ได้รับกำร
อบรม สัมมนำแล้วผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินเพิ่มขึ้น

อบรม สัมมนำให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีผล
กำรประเมินฯ ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์
(เฉลี่ยรวม 5 ด้ำน น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70) ประจำปี 2565
จำนวน 100 แห่ง

2,000,000

17

3

12

1

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กพส.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

4. ประเมินผลการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งที่มางบประมาณ

โครงการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Assessment : LPA)

1. เพื่อให้มีกำรนิเทศ ติดตำมประเมิน
ประสิทธิภำพของ อปท. ทุกแห่ง
ทั่วประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถทรำบจุดแข็ง
จุดอ่อนของ อปท. เพื่อนำไปใช้
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรค่าดาเนินงาน/
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ อปท.
ค่าใช้จ่ายทีมประเมิน
ในกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดกำรบริกำร
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะทางานจัดทา สำธำรณะแก่ประชำชน
แบบประเมินฯ และรับฟังความคิดเห็นจาก 3. เพื่อให้ทรำบศักยภำพ ในกำร
สถจ. และ อปท.
ปฏิบัติงำนของ อปท. และสำมำรถพัฒนำ
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมชี้แจงทีมประเมินฯ แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุน
ได้ตำมควำมเหมำะสมของ อปท.
กิจกรรมที่ 4 : จัดพิมพ์แบบประเมิน
4. เพื่อให้มีระบบกำรรำยงำน
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามและนิเทศทีม
และฐำนข้อมูลกำรประเมินประสิทธิภำพ
ประเมิน
ของ อปท. สำหรับจังหวัดและส่วนกลำง
กิจกรรมที่ 7 : สรุปผลการประเมิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ อปท. ได้รับกำร
ประเมินประสิทธิภำพของ อปท.
ทุกแห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ อปท. ที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินประสิทธิภำพของ
อปท.

บทสรุปและวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน
7,849 แห่ง
(รวมเมืองพัทยำ)

23,000,000

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

โครงการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน (1) เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำน
นิเทศงาน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
(2) เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรค
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินการตรวจติดตามฯ
ในกำรดำเนินงำนโครงกำร
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม (3) เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เกิด
โครงการ
ประสิทธิภำพ และประโยชน์สูงสุด
แก่ประชำชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับกำรตรวจ
ติดตำม จำนวน 32 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับกำรตรวจ
ติดตำมฯ มีควำมรูควำมเข้ำใจ
สำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรค
ในกำรดำเนินโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชำชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ได้รับกำรตรวจติดตำมฯ
ในพื้นที่ 4 ภำค
จำนวน 32 แห่ง

350,000

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

✓

✓

กพส.

กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการตรวจนิเทศการกระจายอานาจ (1) เพื่อประชุมชี้แจงแนวทำงกำรใช้จ่ำย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ งบประมำณในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
จัดทางบประมาณขององค์กรปกครอง
ให้กับประชำชน ตำมนโยบำย
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : กรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหำดไทย และรัฐบำล
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจนิเทศ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
กิจกรรมที่ 2 : คณะทางานฯ ประชุม
เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ ที่กำหนด
ร่วมกัน เพื่อกาหนดแผนดาเนินการตรวจ (2) ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
นิเทศ, การดาเนินการตรวจนิเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับ
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมสรุปผลการตรวจ
กำรจัดสรรงบประมำณในลักษณะ
นิเทศ และร่วมกันกาหนดแนวทางการ
บูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ในแผนงำน
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณำกำรส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจ
ให้มีประสิทธิภาพ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ที่ได้กำหนด
(3) รับทรำบปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(4) รับทรำบปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
ตำมแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติกำร
กำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
8 จังหวัด (4 ภำค ภำคละ
2 จังหวัด) ได้รับกำรตรวจนิเทศ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
จำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประหยัดและคุ้มค่ำ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

(1) ร้อยละ 80 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัด
(2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรงดำเนิน
โครงกำรและใช้จ่ำย
งบประมำณได้ตำม
ระยะเวลำที่ กำหนด

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

550,000

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
25

16

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ พัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงดียิ่งเป็น
ที่ประจักษ์ และกำรยอมรับของ
ประชำชนในท้องถิ่น ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
องค์กรภำคประชำสังคม และเป็น
ต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นต่อไป
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือก ท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืนโดยมีองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อให้จังหวัดดาเนินการ ในด้ำนต่ำง ๆ สำหรับกำรต่อยอด
คัดเลือกฯ
กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
กิจกรรมที่ 3 : จังหวัดแจ้งผลการคัดเลือกฯ ส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลและ
ประกาศผลการคัดเลือกฯ
กิจกรรมที่ 4 : จัดจ้างทาโล่ประกาศเกียรติ
คุณพร้อมจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
กิจกรรมที่ 5 : จัดพิมพ์นังสือเผยแพร่
ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ทำให้ทรำบถึงประสิทธิภำพหรือ
มำตรฐำนกำรทำงำน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ทำให้ได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ
(Best Practice) ที่มีมำตรฐำน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ที่สำมำรถนำไปเป็นต้นแบบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ ได้ดำเนินกำร
หรือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
ผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ทุก ๆ
ด้ำน (9 ด้ำน)
จำนวน 400 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

1,338,400

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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16

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจติดตามโครงการจัดทา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพือ่
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) ประจาปีงบประมาณ
2567
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 2 : จัดทาแบบบันทึก
การตรวจนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 : ประสานจังหวัดเป้าหมาย
เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดไว้
กิจกรรมที่ 4 : ออกตรวจนิเทศ
ตามแผนการออกตรวจนิเทศที่ กาหนด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เพื่อตรวจนิเทศก์ ติดตำม ร่วมเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนแนวทำงกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของ อปท. ร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจในระดับจังหวัด และ อปท.
ในพื้นที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 70 ของจังหวัด
เป้ำหมำยที่ ได้รับกำรตรวจนิเทศ
กำรปฏิบัติงำนระบบ e-plan
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ปฏิบัติงำนระบบ
e-plan มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถนำมำใช้ในงำนพัฒนำ
ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

พื้นที่ ดำเนินโครงกำร จำนวน
6 ครั้ง ดังนี้
- ภำคเหนือ
- ภำคกลำง
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภำคตะวันออก
- ภำคใต้
- พื้นที่ ภำคเป้ำหมำย 1 ภำค

480,000

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กยผ.

- เพื่อตรวจนิเทศกำรดำเนินงำน
- เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรค
ในกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
-เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภำพ
และประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถจ./สถอ. จำนวน 15 แห่ง
ร้อยละ 60 ขององค์กร
และ อปท. จำนวน 470 แห่ง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำยที่ ได้รับกำรตรวจนิเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีข้อมูลสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่นที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

718,000

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กต.

กิจกรรมที่ 2 : ทาหนังสือแจ้งจังหวัด
เป้าหมาย เพื่อให้ดาเนินการประสานกับ
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทราบ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการออกตรวจ
กิจกรรมที่ 4 : ประมวลสรุปผลการตรวจ
ติดตาม เพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
โครงการ ตรวจนิเทศและประเมินผลการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : กาหนดพื้นที่เป้าหมาย
ออกตรวจนิเทศและจัดทาแผนการ
ออกตรวจ

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการออกตรวจนิเทศ
เสนอผู้บริหาร

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการอบรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนใต้

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนใต้
ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ทักษะต่ำงๆ ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
และองค์ควำมรู้ เรื่อง กำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เชิงพหุวฒ
ั นธรรมศึกษำ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวน บุคลำกร ที่ เข้ำรับกำร
อบรมตำมโครงกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้เชิงพหุวฒ
ั นธรรมศึกษำ

จำนวน บุคลำกร ที่ เข้ำรับ
กำรอบรมตำมโครงกำร
จำนวน 615 คน

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ 2. เพื่อส่งเสริมให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเข้ำใจ
หลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำแบบรอบด้ำน
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีควำมรู้ด้ำนกำรใช้
สื่อกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับหลักสูตร 3.
เพื่อปลูกฝังวิธคี ิด ปลุกจิตสำนึก ให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่เด็กและเยำวชนในท้องถิ่น
ไปบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุก
ระดับชั้นได้อย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูในสถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
นำองค์ควำมรู้ตำมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อปลูกฝังวิธคี ิดปลูกจิตสำนึก
ให้มีวฒ
ั นธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริตได้อย่ำงมีคุณภำพ

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา และ
ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ การนาเสนอรายบุคคล และ
รายกลุ่ม
กิจกรรมที่ 2 : ประเมินผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้
พื้นฐานในตาแหน่งหน้าที่และสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตำมมำตรฐำน
ทั่วไปที่ กำหนดตลอดจนให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันทุกจังหวัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้บริหำรองค์กรปกครอง
จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
ส่วนท้องถิ่น สมำชิกสภำ
และข้ำรำชกำร สถ.
ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัด
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ระดับควำมสำเร็จของกำรมี
ร้อยละของควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในมำตรฐำน ในเนื้อหำวิชำ
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

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

4

2,740,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

1

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

12

1

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กศ.

1,600,000

4

1

21

11

12

2

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กศ.

2,500,000

10

3

12

1

6

5

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

สน.บถ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
28

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การกาหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพอย่างทันสมัย
กลยุทธ์

1 ปรับปรุง แก้ไข
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สถำนศึกษำระดับปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของ อปท. สำมำรถดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติได้อย่ำงมี
กิจกรรมที่1 : เสริมสร้างให้องค์ความรู้การ
ประสิทธิภำพ
ดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยดาเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยของ อปท.
ทุกแห่งสำมำรถ
ดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็ฏปฐมวัย
แห่งชำติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

20,034 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

1,000,000

กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการประเมินตนเอง
(SAR) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยส่งให้
จังหวัดเพื่อนิเทศน์ติดตามการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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4

3

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

11

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

12

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร(กรม)

✓

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

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

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
1) เพื่อศึกษำ วิเครำะห์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มำตรฐำนบริกำรสำธำรณะ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวน ปรับปรุงมำตรฐำน จำนวนมำตรฐำน
ขององค์กรปกครองส่วน
กำรบริกำรสำธำรณะ
กำรบริกำรสำธำรณะ
ท้องถิ่นจำนวน 2 มำตรฐำน
ขององค์กรปกครอง
ขององค์กรปกครอง
ส่
ว
นท้
อ
งถิ
่
น
จ
ำนวน
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
2 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำน กำรปรับปรุงมำตรฐำน
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินโครงการส่งเสริมและ นำสะอำด และมำตรฐำน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
พัฒนาศักยภาพฯ
หอกระจำยข่ำว
ร้อยละขององค์กร
2) เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม ยกเลิก หรือเพิ่มเติมบริกำร มีแนวทำงกำรจัดบริกำร
โครงการ
สำธำรณะให้สอดคล้องกับ สำธำรณะตำมภำรกิจ
สภำพแวดล้อม
อำนำจหน้ำที่และกำร
และสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ถ่ำยโอนที่สอดคล้องกับ
3) เพื่อให้องค์กรปกครอง
ระเบียบกฎหมำย
ส่วนท้องถิ่นนำมำตรฐำน
และควำมทันสมัยปัจจุบัน
กำรบริกำรสำธำรณะที่เป็น
ปัจจุบันไปใช้ในกำรบริกำร
สำธำรณะให้กับประชำชน
ในพืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1,000,000

11

4

20

9

9

2

งบอำนวยกำร(กรม)

✓

กพส.

การจัดทาคู่มือแนวทางการ
ดาเนินงาน "ท้องถิ่นดิจิทลั "
ร่วมกับ สานักงานรัฐบาลดิจิทลั

1,000,000

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร(กรม)

✓

กพส.

กิจกรรมที่1 : แต่งตั้งคณะทางานจัดทาการ
จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานเมือง
อัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city)
ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

กำรจัดทำคู่มือแนวทำงกำร
ดำเนินงำน "ท้องถิ่นดิจิทัล"

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระดับควำมเข้ำใจของ
อปท. เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนเมือง
อัจฉริยะน่ำอยู่
(Smart city)

คู่มือ จำนวน 1 ฉบับ

กิจกรรมที่ 2 : คณะทางานจัดทาร่างคู่มือ
เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ
กิจกรรมที่ 3 : ผู้บริหารอนุมัติคู่มือ
กิจกรรมที่ 4 : เผยแพร่และให้ความรู้
ในการดาเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city) ให้แก่ อปท.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
30

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงาน
จัดทำคู่มือแนวทำง
เมืองอัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city) ร่วมกับ กำรดำเนินงำนเมืองอัฉจริยะ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
น่ำอยู่ (Smart city)
กิจกรรมที่1 : แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือ
แนวทางการดาเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city) ร่วมกับ สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระดับควำมเข้ำใจ
ของ อปท. เกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำน
เมืองอัจฉริยะน่ำอยู่
(Smart city)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

คู่มือ จำนวน 1 ฉบับ

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

1,000,000

17

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

20

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

13

4

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร(กรม)

✓

กพส.

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กศ.

กิจกรรมที่ 2 : คณะทางานจัดทาร่างคู่มือ
เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ
กิจกรรมที่ 3 : ผู้บริหารอนุมัติคู่มือ
กิจกรรมที่ 4 : เผยแพร่และให้ความรู้
ในการดาเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city) ให้แก่ อปท.
โครงการพัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
พร้อมตั้งคณะทางานกาหนดมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กิจกรรมที่ 3 : ขออนุมัติประกาศใช้มา
ตฐานการศึกษาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินโครงการ

1) เพื่อปรับปรุงมำตรฐำน
กำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561 และมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติและมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
กระทรวงมหำดไทย
2) เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีมำตรฐำนกำร
บริหำรงำนและกำรบริกำร
สำธำรณะขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ
เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
และใช้เป็นมำตรฐำน
ในกำรรองรับกำรประเมิน
ภำยนอก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จำนวนสถำนศึกษำ
จัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
ระดับกำรศึกษำขัน
จำนวน 900 แห่ง
พืนฐำนสังกัด อปท. ทุก
แห่งสำมำรถดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

500,000

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กลยุทธ์

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ภารกิจถ่ายโอนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ อปท.
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

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

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เพื่อสร้ำงโอกำสและขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำแก่เด็ก และเยำวชน
อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ และเป็นธรรม
ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล
โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกำส
ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ตำมรำยกำรที่รัฐ
สนับสนุน ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน หนังสือเรียน
อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียน
ในสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

219,408 คน

895,022,200

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
ในศูนย์ ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

640,984 คน

1,652,666,600

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบำล
และเด็กนักเรียนชั้น ป.1
- ป.6 ทั่วประเทศ
ได้รับอำหำรเสริม
(นม)

4,384,680 คน

8,491,305,000

2

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กนักเรียน
ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
แข็งแรงและมีน้าหนัก ส่วนสูง
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำของท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น (ค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจน)

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถำนศึกษำ
ที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
เพื่อส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ

18,608 แห่ง

3,122,886,800

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียน
ยำกจนที่ได้รับ
งบประมำณเพื่อ
จัดหำปัจจัยพื้นฐำน
ที่จำเป็นต่อกำร
ดำรงชีวิต

17,304 คน

21,842,200

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

361 หลัง

1,124,888,700

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ

111 หลัง

1,139,846,100

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

เพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
อย่างทั่วถึงและลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง

เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาคาร
เรียนและอาคารประกอบในการจัดการ
เรียนการสอนอันเนื่องจากอัตราการขยาย
จ้านวนเด็กและความทรุดโทรมของอาคาร
เรียนที่มีอายุการใช้งานมานาน

ระยะเวลาดาเนินการ

2

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำร เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้อย่างมี
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร

งบประมาณ
(บาท)

19,115,630,400

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบำล
และเด็กนักเรียนชั้น
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ
ได้รับอำหำรกลำงวัน

กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

4,358,230 คน

เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กนักเรียน
ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
และมีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำร
ก่อสร้ำงสระว่ำยน้ำในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

งินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสาหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

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

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทักษะ
ในการพยุงตัวในน้าและการว่ายน้า
สามารถดูแลสุขภาพอนามัยตัวเอง
ให้แข็งแรง สมบูรณ์ สนใจการเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะ
ชีวิตของนักเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน้ำ

27 แห่ง

247,317,700

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีความหลากหลายและได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย
เพื่อการเรียนการสอน รวมถึง
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และทักษะชีวิตของนักเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพ

68 แห่ง

50,000,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

P

กศ.

กศ.

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจ่ ังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

(1) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทังสาย
สามัญและด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียนไทยมุสลิม
และไทยพุทธจะได้รับการพัฒนาความคิด
จิตส้านึก และทัศนคติที่สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
และมีความสมานฉันท์
(2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการร่วมกันให้
ความรู้ทางด้านศาสนาแก่นักเรียน และ
เยาวชนในพืนที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถำนศึกษำในสังกัด อปท.
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ที่จัดกำร
เรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และหลักสูตรอิสลำม
ศึกษำ)

จ้านวน 3 โรงเรียน

2,268,000

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจ่ ังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร
ครู)

(1) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทังสาย
สามัญและด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียนไทยมุสลิม
และไทยพุทธจะได้รับการพัฒนาความคิด
จิตส้านึก และทัศนคติที่สามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสันติสุขและมีความ
สมานฉันท์
(2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการร่วมกัน
ให้ความรู้ทางด้านศาสนาแก่นักเรียน
และเยาวชนในพืนที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครูสอนศำสนำ ครู
โภชนำกำรฯสถำนศึกษำ
ในสังกัด อปท. ในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
หลักสูตรอิสลำมศึกษำ)

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงกำรทีอ่ ่ำนหนังสือท้องถิ่น
รักกำรอ่ำน
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

เพื่อยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริม
การอ่านที่เกิดขึนในท้องถิ่นโดยมีสถานที่
อ่านหนังสือที่มีมาตรฐาน เกิดกลไก
ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
การรักการอ่านในชุมชนตลอดจน
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของชุมชนได้อย่งยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีสถำนที่อ่ำน
หนังสือท้องถิ่นรักกำรอ่ำนที่
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

เพื่อยกระดับศูนย์เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานที่
ส้าหรับเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน
เป็นแกนหลักในการจัดให้มีการออกก้าลัง
กาย จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์เยำวชน
ที่ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ศูนย์เยำวชน
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

4,300,000

4

4

11

1

1

4

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

7,547 อปท.

150,940,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

208 อปท.

41,600,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

จ้านวน 25 คน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้าง)
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และ
เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึนให้กับเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

12 คน

2,268,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแล
และสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ
และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึน
ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

12 แห่ง

192,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนาม
กีฬาถ่ายโอน (ค่าจ้าง)
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
สามารถใช้บริการสนามกีฬาระดับจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
บริหารสนามกีฬาถ่ายโอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนบุคลากรประจ้า
สนามกีฬาที่ได้รับ
การถ่ายโอน

2 คน

378,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
36

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬาถ่ายโอน
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
สามารถใช้บริการสนามกีฬาระดับจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ
ในการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนสนามกีฬาที่ได้รับ
การถ่ายโอน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สุขภาวะและภาวะโภชนาการต่าของเด็กเล็ก
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตำมประเมินผล

เพื่อสนับสนุนอาหารมือเช้าให้กับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีปัญหาสุขภาวะ
และภาวะโภชนาการต่้า ในพืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส และสตูล) และ 4 อ้าเภอของ
จังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี
และสะบ้าย้อย)

โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพแก่เด็กและ
เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาให้ได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา(โควิด-19) และได้รับการพัฒนา
อาชีพได้ตามศักยภาพและความต้องการ
และสามารถสร้างรายได้เพื่อดูแล
ครอบครัว

กิจกรรมที่2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งที่มางบประมาณ

1 แห่ง

1,056,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ภายในปี พ.ศ. 2567
มีเด็กเล็กช่วงอายุ 2-5 ปี
ที่มีปัญหาสุขภาวะและภาวะ
โภชนาการต่้าลดลง

5,726 คน

20,613,600

4

3

11

9

1

4

งบเงินอุดหนุน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมเป้ำหมำย
โครงกำรได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

111 อปท.

12,100,000

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน
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โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

✓

✓

กศ.

กศ.

✓

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงกำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ศูนย์สอบ
กิจกรรมที่ 2 โอนจัดสรรงบประมาณให้ สถจ.
กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนาม
สอบก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ

เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชัน ป. 1 และเพื่อประเมิน
สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ชัน ป.3

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ
ประเมิน

โครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้านวน 2,000 คน ได้เข้ารับการอบรม
และหลังการอบรม สามารถใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ทางด้านภาษาที่สมบูรณ์ตามวัย

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้านวน 2,000 คน
ได้เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้
สื่อที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ทางด้านภาษาที่สมบูรณ์
ตามวัย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

50,000 คน

ครูปฐมวัยในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ้านวน
2,000 คน

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

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

แหล่งที่มางบประมาณ

5,000,000

4

4

11

9

3

2

งบอ้านวยการ (กรม)

7,230,040

4

4

11

9

3

2

งบอ้านวยการ (กรม)
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โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

✓

✓

กศ.

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงกำรประกวดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่น

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
สูงขึน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี
1) ระดับจังหวัด
2) ระดับประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สูงขึน

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่น ระดับจังหวัด จ้านวน
684 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบดีเด่น
ระดับประเทศ จ้านวน 9 แห่ง

โครงกำรสนับสนุนกำรนิเทศติดตำมกำรจัด
กำรศึกษำ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ภายในบริบทของแต่
ละท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
จังหวัดเพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำร
1) ระดับจังหวัด
2) ระดับอำเภอ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
สูงขึ้น

โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลและจัดทา
รายละเอียด
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดอบรมโครงการ
พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน
นอกระบบ
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามและประเมินผลลการ
ดาเนินงาน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา กลุ่มเด็กด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และมีโอกาส
เข้ารับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ
ได้ตามความศักยภาพและความต้องการ

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งที่มางบประมาณ

20,012,000

4

3

12

12

1

4

งบอำนวยกำร (กรม)

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

4,720,000

4

3

12

12

1

4

งบอำนวยกำร (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เด็กและเยำวชนนอกระบบ จ้านวน 1,200 แห่ง
กำรศึกษำ อย่ำงน้อยร้อยละ
20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
มีช่องทำงกำรประกอบ
อำชีพและช่องทำ
งกำรศึกษำเรียนรู้เพิ่มขึ้น
หรือเข้ำสู่อำชีพหรือ
กำรศึกษำตำมที่ได้รับกำร
พัฒนำ

5,593,000

4

3

10

12

1

3

งบอำนวยกำร (กรม)
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โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

✓

กศ.

✓

✓

กศ.

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 : รายงานและติดตามการใช้จ่าย
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
ใหม่

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

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบำลตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลที่
ดำเนินกำรสำรวจข้อมูล
ประชำกรสุนัข/แมวทั้งที่มี
เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
ครบทุกพื้นที่และมี
ฐำนข้อมูลจำนวนสัตว์ในพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีข้อมูลประชำกรสุนัข/แมว
ในพื้นที่และมีกำรบันทึก
ข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies
One Data

บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีควำมรู้ในกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

14,792,600

3

4

17

7

4

2

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กสธ.

เพื่อพัฒนำศักยภำพและคุณภำพกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นที่ และให้
ภำรกิจด้ำนสำธำรณสุขที่ถ่ำยโอนมำยัง
อปท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลที่ถ่ำย
โอนมำยัง อปท. ประเภท
เทศบำลตำบลและ
อบต. ที่ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพื้นที่ อปท.
ได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ไม่สำมำรถกำหนด
ส่งเสริมสุขภำพตำบลที่ถ่ำย
วงเงินได้ เนื่องจำก
โอนมำยังองค์กรปกครอง
สถำนีอนำมัยที่ขอถ่ำย
ส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบำล โอนต้องได้รับกำร
ตำบลและองค์กำร
ประเมินตำม
บริหำรส่วนตำบลที่ขอรับกำร หลักเกณฑ์ท่กี ำหนด
สนับสนุนงบประมำณได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กสธ.

เพื่อพัฒนำศักยภำพและคุณภำพกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นที่ และให้
ภำรกิจด้ำนสำธำรณสุขที่ถ่ำยโอนมำยัง
อปท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย
/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบล
ที่ถ่ำยโอนมำยัง อปท.
ประเภทเทศบำลตำบล
และ อบต. ที่ขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพื้นที่ อปท.
ได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ไม่สำมำรถกำหนด
ส่งเสริมสุขภำพตำบลที่ถ่ำย
วงเงินได้ เนื่องจำก
โอนมำยังองค์กรปกครอง
สถำนีอนำมัยที่ขอถ่ำย
ส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบำล โอนต้องได้รับกำร
ตำบลและองค์กำร
ประเมินตำม
บริหำรส่วนตำบลที่ขอรับกำร หลักเกณฑ์ท่กี ำหนด
สนับสนุนงบประมำณได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กสธ.

กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานี
อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพื่อให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
สำมำรถนำควำมรู้ไปบริหำรจัดกำร
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการประกวด "โครงการ
Thailand Rabies Awards 2023"
กิจกรรมที่ 3 : การตรวจติดตามการดาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ
ดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ
สถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ตัวชี้วัดโครงการ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
40

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางครัฒน
วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่เทศบำลและ อบต. มีระบบ
ฐำนข้อมูลจำนวนประชำกรสุนัข/แมว
ในกำรดำเนินงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจานวนประชากร
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาบัญชีการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อให้พื้นที่เทศบำลและ อบต.
มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้ำ โดยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรฯ

กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อมูลที่บันทึกในระบบ
Rabies One Data
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อวัคซีนและดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามข้อมูลที่บันทึกในระบบ
Rabies One Data

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบำลตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลที่
ดำเนินกำรสำรวจข้อมูล
ประชำกรสุนัข/แมวทั้งที่มี
เจ้ำของ
และไม่มีเจ้ำของครบ
ทุกพื้นที่และมีฐำนข้อมูล
จำนวนสัตว์ในพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีข้อมูลประชำกรสุนัข/แมว
ในพื้นที่และมีกำรบันทึก
ข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies
One
ตัวชี้วData
ัดเชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำให้สุนัข/แมว
ทั้งที่มีเจ้ำของและ
ไม่มีเจ้ำของทั่ว
ประเทศ จำนวน
11,000,000 ตัว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพื้นที่ อปท.
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

เทศบำลตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลมีข้อมูล
จำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนครบ
ทุกพื้นที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวน อปท.
ประเภทเทศบำล
ตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล ที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถสนองงำน
ตำมโครงกำพระรำชดำริ
และพระปณิธำนอย่ำง
น้อย 3 โครงกำร

ชุมชน/หมู่บ้ำนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรพระรำชดำริ
จำนวน 79,980 หมู่บ้ำน/
ชุมชน (แห่งละ 20,000 บำท)

ประชำกรสุนัข/แมวที่มี
เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
จำนวน 11,000,000 ตัว
(ตัวละ 30 บำท) ได้รับ
กำรฉีดวัคซีน

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

66,000,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กสธ.

330,000,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กสธ.

1,599,600,000

3

4

17

7

4

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กสธ.

กิจกรรมที่ 3 : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตาม เพื่อเพิ่มศักยภำพให้ อปท. ในกำร
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ดำเนินงำนตำมพระรำชดำริและ
พระปณิธำน
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 : รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
41

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

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

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

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

โครงการ
ประจา

แหล่งที่มางบประมาณ

4

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กสธ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แหล่งน้าในความรับผิดชอบ
จ้านวนโครงการก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
บ้ารุงรักษา และปรับปรุง
ท้องถิ่นจ้านวน 1,500 แห่ง
โครงการชลประทานขนาด
เล็กที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพืนที่เป้าหมายพึงพอใจ
ต่อการก่อสร้าง บ้ารุงรักษา
และปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้า

2,500,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประปาหมู่บ้านจ้านวน 1,500
จ้านวนโครงการก่อสร้าง
แห่ง
และปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้านที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืนที่เป้าหมาย
ได้รับการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

3,000,000,000

6

4

19

6

11

2

✓

กพส.

เพื่อสนับสนุนการด้าเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ประปาหมู่บ้าน) ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในด้านน้าอุปโภค
บริโภค และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
บริหารจัดการทรัพยากรน้า

กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้กิอจมูกรรมที
ล ่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

7

เพื่อสนับสนุนการด้าเนินโครงการก่อสร้าง
/ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า และน้าใต้
ผิวดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้าอุปโภคบริโภค และน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
สำหรับสำหรับกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
น้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชำชน (ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพประปำหมู่บ้ำน)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ลักษณะของโครงการ

17

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงและ
พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

4

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวน อปท.
ประเภทเทศบำล
ตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล ที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
ในพื้นที่ได้รับกำรดูแลอย่ำง
ทั่วถึงและถูกต้องตำมหลัก
ปฏิบัติ

กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

3

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นกำรบริโภคภำค
ครัวเรือนโดยกำรจ้ำงงำนประชำชน
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

1,086,768,000

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าตอบแทน
สาหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดหา และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน
ได้รับค่ำตอบแทนครบ
ทุกคน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้เกษตรกรในพืนที่มีน้าใช้
เพื่อการเกษตรและเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่จะต้อง
เสียเงินค่ากระแสไฟฟ้า

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนโครงการการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
เป้าหมายพึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟ้า

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
สำหรับงบดำเนินงำนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
(ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้เกษตรกรในพืนที่มีน้าใช้
เพื่อการเกษตรและเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่จะต้องเสียเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้า

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน
จ้านวนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า 2,871 แห่ง ใน 63 จังหวัด
(ค่ากระแสไฟฟ้า) ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย
พึงพอใจต่อการช้าระ
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้า

โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวถ่ำย
โอนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล

เพื่อให้เกษตรกรในพืนที่มีน้าใช้
เพื่อการเกษตรและเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ที่จะต้องเสียเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้า

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนลูกจ้างชั่วคราว
ประจ้าสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพืนที่เป้าหมาย
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ้าสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟ้า

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

สถานีสูบน้าที่ได้รับถ่ายโอน
จ้านวน 2,806 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
จ้านวน 300 คน

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

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

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

800,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

1,000,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

45,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
อย่ำงบูรณำกำร งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เฉพำะ เงินอุดหนุนสำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อสนับสนุนงำน
ฎีกำ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานตามฎีกา
ที่กรมกิจการพิเศษ และส้านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
(ส้านักงานกปร.) ในการพัฒนาแหล่งน้า
ก่อสร้างระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้านวนโครงการบริหาร
จัดการน้า เพื่อสนับสนุน
งานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพืนที่เป้าหมายพึงพอใจ
ต่อการด้าเนินการจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ เพื่อจัดสรรให้กับ อปท. น้าไปจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ใน 76 จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : สถ.จัดสรรงบประมาณให้ อปท.
นาเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสูงอำยุที่มีอำยุ
60 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนผู้สูงอำยุ
ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง เพื่อจัดสรรให้กับ อปท.
สังคมให้แก่คนพิกำร
น้าไปจ่ายให้แก่คน
หรือทุพพลภำพ
พิการทีม่ ีสิทธิได้รับเบีย
ความพิการใน 76 จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : รับลงทะเบียนคนพิการที่มีสิทธิ
ขอรับเบี้ยความพิการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนคนพิกำรที่ได้รับเบี้ย
ควำมพิกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนคนพิกำร
หรือทุพพลภำพ
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรขึ้นทะเบียนและ
กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพชอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหมายที่ได้รับการสนับสนุน
การบริหารจัดการน้าอย่าง
บูรณาการ

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

200,000,000

6

4

19

6

11

2

9,524,026 คน

77,230,630,800

3

4

17

9

9

2

1,898,682 คน

19,013,954,400

3

4

17

9

9

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

✓

กพส.

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

งบเงินอุดหนุน

กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

กิจกรรมที่2 : สถ.จัดสรรงบประมาณให้ อปท.
นาเงินเบี้ยความพิการไปจ่ายให้แก่คนพิการ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
44

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
สังคมให้แก่คนพิกำร
หรือทุพพลภำพ
กิจกรรมที่ 1 : รับลงทะเบียนผู่แวยเอดส์
ที่มีสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรให้กับ อปท. น้าไปจ่ายให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับ
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ใน 76 จังหวัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพผู่ป่วยเอดส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนคนผู้ป่วย
เอดส์พมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรขึ้นทะเบียน
และกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ
ชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว
และซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่ทรุดโทรม
รวมทังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนก่อสร้ำง ปรับปรุง
และพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละประชำชนในพื้นที่
เป้ำหมำยพึงพอใจต่อคน
ที่มำท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ

กิจกรรมที่2 : สถ.จัดสรรงบประมาณให้ อปท.
นาเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไปจ่ายให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเทีย่ ว
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่3 : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที่4: เบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

81,744 คน

496,464,000

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส้าคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยม/มีนักท่องเที่ยวมาก
(แหล่งที่มีศักยภาพสูง)
2. เน้นพืนที่เมืองท่องเที่ยว
รอง/ส่วนเมืองหลักให้เน้น
ชานเมืองหรือชุมชนนอกเมือง/
เมืองที่อยู่รอบๆ สนามบินหลัก
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดิมที่มีความช้ารุดทรุดโทรม
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
4. เพื่อกระจายรายได้สู่
ชุมชนท้องถิ่นโดยตรง
ด้วยการท่องเที่ยวนับ)

2,000,000,000

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
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ไตรมาส 4 เป้าหมาย ยุทธ
(ก.ค. - ก.ย.)
ตาม
ศาสตร์
SDGs
ชาติ

3

4

11

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

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

17

2

9

5

9

5

แหล่งที่มางบประมาณ

2

2

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

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

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
(1) เพื่อน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำกำร พอเพียงพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหำรจัดกำรน้ำระบบธนำคำรน้ำใต้ดิน
ให้มีบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณ
(2) เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
กิจกรรมที่2: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โดยการสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้
ประโยชน์จากน้าและดินสู่แปลงเกษตร
กิจกรรมที่3 : ดาเนินการก่อสร้าง
ผสมผสานด้วยการพึ่งพาตนเอง
กิจกรรมที่4: เบิกจ่ายงบประมาณ
(3) เพื่อแก้ไขปัญหาพืนที่ธนาคารน้าใต้ดิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
ปัญหาน้าแล้ง น้าท่วม น้าขัง และปัญหา
น้าเค็ม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบำลตำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลได้รับ
กำรส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมำณ
โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
แล้วเสร็จในวันสิ้น
ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพื้นที่เทศบำล
ตำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
มีควำมพึงพอใจปี

พืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหา
น้าแล้ง น้าท่วม

500,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด ก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
กิจกรรมที่1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนด
ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบำลตำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลได้รับ
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
แล้วเสร็จในวันสิ้น
ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพื้นที่เทศบำล
ตำบล/องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลมีควำมพึงพอใจ

เทศบาลต้าบล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จ้านวน
7,850 แห่ง

1,000,000,000

3

4

1

1

8

1

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

กิจกรรมที่2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่4: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการดาเนินงานให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ ตามขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง

(1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการบูรณาการร่วมกับพลังแผ่นดิน
ทุกภาคส่วน และลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
(2) เพื่อก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม
พืนที่สร้างสรรค์เชิงบวกให้เยาวชน
กลุ่มเสี่ยงมีสถานที่ส้าหรับออกก้าลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณำกำร
แก้ไขปัญหำอำชญำกรรม) ด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ทัง 4 กลุ่ม ได้แก่ อาชญากรรมที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อาชญากรรมที่มีผลต่อทรัพย์ อาชญากรรม
พิเศษ และอาชญากรรมที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(รวมทังการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วย) ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เจ้าของพืนที่)
เป็นหน่วยด้าเนินการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เทศบำลตำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลที่ยังมี
จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม
เกี่ยวกับอำชญำกรรม
กิจกรรมที่1 :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และยังไม่ได้ติดตั้ง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนด
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้รับงบประมำณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จัดซื้อและติดตั้ง
กิจกรรมที่2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร
จำกโครงกำรได้อย่ำง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วถึง
กิจกรรมที่3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประชำชนในพื้นที่เทศบำล
ตำบล/องค์กำร
กิจกรรมที่4: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหำรส่วนตำบล
รายงานผลการดาเนินงานให้กรมส่งเสริมการ
มีควำมพึงพอใจ ในกำร
ปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ ตามขั้นตอน
แก้ปัญหำอำชญำกรรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ
ในกำรแก้ปัญหำ
อำชญำกรรมของหน่วยงำน
รำชกำร
โครงกำร เงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
(1) เพื่อน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท
พอเพียงพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนโครงกำร
เงินอุดหนุนรำยกำรเงินอุดหนุนสำหรับ
ให้มีบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
พัฒนำ ยกระดับองค์กรปกครอง
คุณภาพชีวิต และสร้างรายได้
มีศูนย์เรียนรู้กำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้
ให้กับประชาชน
จัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบ
กำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบ
(2) เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
โดยการสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณ
ประโยชน์จากน้าและดินสู่แปลงเกษตร
กิจกรรมที่2: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผสมผสานด้วยการพึ่งพาตนเอง
กิจกรรมที่3 : ดาเนินการก่อสร้าง
(3) เพื่อพัฒนายกระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพืนที่เป้าหมาย อปท. ต้นแบบ
กิจกรรมที่4: เบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบเป็นแบบอย่าง
และขยายผลการพัฒนาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เทศบาลต้าบล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จ้านวน
7,850 แห่ง

500,000,000

3

4

1

1

8

1

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

พืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบการ
บริหารจัดการน้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้าใต้ดิน) 7,850 แห่ง

500,000,000

6

4

19

6

11

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อปท.
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วชุมชน
กิจกรรมที่1 : จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ
การจัดทาแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
อปท. ให้แก่ สถจ. 76 แห่ง และ สถอ. 878 แห่ง
กิจกรรมที่2: จังหวัดจัดฝึกอบรมกระบวนการ
การจัดทาแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้แก่
อปท. ทุกแห่ง
กิจกรรมที่ 3 จังหวัดดาเนินการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้จัดทาแผนบริหารร
จัดการการท่องเที่ยวชุมชน ของ อปท. นาร่อง
เพื่อนามาปฏิบัติโดยบูรณาการร่วมกันของทุก
ภาคส่วน จังหวัดละ
1 - 3 อปท.

เพื่อส่งเสริมให้ อปท. มีแผนบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม
สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประชาชนมีอาชีพมีงานท้า
อปท. ร้อยละ 80 มีแผน
บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จังหวัดสามารถน้าโครงการ
/กิจกรรมจากการจัดท้า
แผนบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของ อปท. ไปสู่
การบริหารจัดการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน
(อย่างน้อย 1 กิจกรรม)

โครงกำรต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีถนนที่มีควำมสวยงำม สภำพแวดล้อม
ที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยและเดินทำง
สะดวกปลอดภัย
2) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหำภำวะโลก
ร้อน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับ
คัดเลือกดำเนินกำรโครงกำร
ต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ที่ได้รับคัดเลือกมีควำม
พึงพอใจต่อกำรดำเนิน
โครงกำรต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

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

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์คัด
กรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

(1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถดำเนินกำรคัด
กรองผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ตำมสภำพ
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งให้ อปท. ดาเนินการเตรียม กำรเสพติด รวมทั้งติดตำมและให้ควำม
ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่ำนกำรบำบัดฟื้นฟูอย่ำง
ความพร้อม
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาบัญชีและรายละเอียดการ เหมำะสม
(2) เพื่อติดตำมผลกำรฟื้นฟูสภำพทำงสังคม
จัดสรรงบประมาณ
และแนะนำให้คำปรึกษำในกำรสงเครำะห์
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ
และให้ควำมช่วยเหลือผู้ติดยำเสพติดหรือผู้
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามและประเมินผลการ
ผ่ำนกำรบำบัดรักษำ
ดาเนินงาน
(3) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ
ยำเสพติด เพื่อป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วนในระดับพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีถนนต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำถนน
ที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน
5 จังหวัด จังหวัดละ
1 เส้นทำง

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1668 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีศูนย์คัดกรองและศูนย์
ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
ร้อยละผู้ติดยำเสพติดหรือผู้
ผ่ำนกำรบำบัดรักษำ
ในพื้นที่มีควำมพึงพอใจกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

63,000,000

8

4

20

5

2

3

งบเงินอุดหนุน

✓

กพส.

1,000,000

6

4

19

6

11

2

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กพส.

2,477,524,689

16

1

1

4

5

1

✓

กพส.

2
(อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรกระจำยอำนำจฯ)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

(1) ทำให้ถนนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีมำตรฐำนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 1 : กำรสำรวจ รวบรวม วิเครำะห์
ข้อมูล

(2) ทำให้ประชำชนในพื้นที่มีเส้นทำง
คมนำคมที่สะดวกและปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุจรำจร

กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมำณ

(3) ทำให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นกำร
ขนส่งรวดเร็ว

(4) เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชำชนในพื้นที่และใกล้เคียง
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล
(5) แก้ไขปัญหำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีรำยได้น้อย
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบประปา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้ หมู่บ้าน การจัดการและการดูแลรักษา
บริหารน้าอย่างมี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครอง
(ประปาหมู่บ้าน)
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินโครงการส่งเสริมและ
นาฯ ่ 3 : สรุปผลการดาเนินงาน
กิพัจฒกรรมที
ตามโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จำนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง จำนวน 7,557 แห่ง
ซ่อมแซมถนนทำงหลวง
ท้องถิ่นที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย
พึงพอใจต่อคนเดินทำงและ
ขนส่ง

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

32,287,200,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ
ใหม่

2

7

3

20

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

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

2

งบเงินอุดหนุน

ประจำ

กพส.

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กพส.

กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนจังหวัดเป้ำหมำยที่
ได้รับพัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรประปำหมู่บ้ำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรประปำหมู่บ้ำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนสำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 74
จังหวัด ๆ ละ 1 คน ,
ผู้อำนวยกำรกองช่ำงหรือ
ผู้แทน จำนวน 230 คน และ
บุคลำกรส่วนกลำง จำนวน 6
คน รวม 310 คน

1,000,000

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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11

6

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นกำรติดตำมและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งขั้นตอนการดาเนินการ,
สะอำด” ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้ง
เกณฑ์ประกวด
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมที่ 2 : คณะกรรมการการประกวด
ให้แก่จังหวัดที่มีกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ดาเนินการคัดเลือก การจัดการมูลฝอยดีเด่น
ชุมชน“จังหวัดสะอำด” ดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2565 จึงได้จัดกิจกรรม โครงกำร
กิจกรรมที่ 3 : ประกาศผลการประกวดและ
ประกวดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
จัดสรรงบประมาณ
“จังหวัดสะอำด” ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 4 : จัดพิธีมอบรางวัล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จังหวัดที่ได้รับรำงวัลกำร
ประกวดจังหวัดสะอำด
จำนวน 5 ภำค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีจังหวัดต้นแบบในกำร
ดำเนินกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย

1. มอบรำงวัลให้แก่จังหวัดที่มี
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ระดับกลุ่มจังหวัด
จำนวน 5 ภำค
2. มอบรำงวัลให้แก่จังหวัด
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ระดับประเทศ จำนวน
20 จังหวัด

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ที่ได้ดำเนินกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของประชำชน
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยเป็นไปตำมหลักวิชำกำร
ตั้งแต่กำรจัดระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง กำร
ขนส่งไปจนถึงกำรกำจัดขยะ
มูลฝอย รวมถึงกำรนำขยะมูล
ฝอยตกค้ำงไปกำจัด และ
ปัญหำขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้รับ
กำรแก้ไข

(1) เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564)
ตั้งแต่กำรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทำงกำรขนส่งไปจนถึง
กำรกำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงขยะมูลฝอย
ตกค้ำง
(2) เพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภำพของประชำชน
(3) เพื่อให้กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในพื้นที่เป็นไปตำมหลักวิชำกำร
(๔) เพื่อแก้ไขปัญหำให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมำณไม่เพียงพอ
ในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

7,143,200

ยังไม่สำมำรถ
ประมำณ
กำรงบประมำณได้
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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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

15

5

15

6

9

3

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กสว.

15

4

15

6

9

3

งบเงินอุดหนุน

✓

กสว.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการจัดการประกวดแข่งขันและคัดเลือก
ความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท.
ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจาปี ๒๕๖๗
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่2: จัดการประกวดแข่งขันฯ
กิจกรรมที่3: ติดตามประเมินผล

เพื่อเป็นกำรสนองพระรำชดำริ
และกำรดำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำร
กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
ในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ประจำปีกำรศึกษำ
๒๕๖๗

เด็กนักเรียน แลสถำนศึกษำ
โครงกำรตำมพระรำชดำริ
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้และพัฒนำครู
ในพื้นที่โครงกำร กพด.
ให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ได้ตรงตำวัตถุประสงค์
ของโครงกำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 18 แห่ง

เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรำยได้ทลี่ ดลงจำก
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามประเมินผล

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน
จากการบริหารจัดการต่าง ๆ
ของเทศบาลต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประชำชนในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย เทศบำลตำบล
และองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล จำนวน
340 แห่งที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเงินอุดหนุน
ทั่วไป รำยกำรเงินอุดหนุน
สำหรับชดเชยรำยได้
ที่ลดลงจำกเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบ มีปริมำณ
รำยได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
จำกกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนมีควำมสุข
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมีพึพอใจ
ต่อผลงำนด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึนจากการบริหารจัดการ
สาธารณะในเขตพืนที่
5 จังหวัดภาคใต้ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

500,000

ไม่ระบุ
(เนื่องจากใช้จ้านวน
ประชากร
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เป็นเกณฑ์การ
ของบประมาณ และ
การจัดสรร)
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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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ
เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

4

3

11

9

6

4

งบอ้านวยการ (กรม)

4

4

11

9

3

2

งบเงินอุดหนุน

✓

กศ.

P

สน.คท.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
กลยุทธ์

1.ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของ
อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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 การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ภายใต้ ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
ยุทธ
และสังคม
มท.
ศาสตร์
แห่งชาติ
ชาติ
ฉบับที่ 13

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
โครงการ โครงการ ที่รับผิดชอบ
ใหม่
ประจา
แหล่งที่มางบประมาณ

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านทรัพยากร
บุคคลให้ อปท. โดยการ
ถ่ายโอนบุคลากร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ในการปฏิบัตงิ านตาม
อานาจหน้าที่ของ อปท.
และภารกิจที่รับโอน
จากส่วนราชการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกรถ่ำยโอน
เชิงคุณภาพ
กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมแผนที่กำหนด

1,819 คน

569,764,500

3

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน

✓

สน.บถ.

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำบุตร)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

เพื่อจ่ายเป็น
สวัสดิการค่า
การศึกษาของบุตร
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ที่สังกัดโรงเรียน
ของ อปท. ที่มีสิทธิ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
ที่มีสิทธิขอเบิก
เงินค่าการศึกษาของ
บุตร ได้รับเงินครบถ้วน
ตามสิทธิ

1,447 คน

21,980,000

3

6

20

2

13

4

งบเงินอุดหนุน

✓

สน.บถ.

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

เพื่อจ่ายเป็น
สวัสดิการ
ค่าเช้าบ้าน
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ที่สังกัดโรงเรียน
ของ อปท. ที่มีสิทธิ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
ที่มีสิทธิขอเบิก
เงินค่าเช่าบ้าน
ได้รับเงินครบถ้วน
ตามสิทธิ

1,043 คน

66,000,000

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างสาหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน
สิทธิประโยชน์ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาถ่ายโอน)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียม
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับสนับสนุน
งบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน
ทั้งเงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
ของเทศบาลตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อดาเนินการจัดทาบัญชี
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 :การจัดสรรงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน
3
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สน.บถ.
✓

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครู)
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
มาปฏิบัตหิ น้าที่
ในโรงเรียนได้รับ
เงินเดือนเงิน
วิทยฐานะ
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทน
ครบถ้วน

8,857 อัตรา

เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนำ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
เด็กเล็ก (เงินเดือนเงินเพิ่มค่ำครองชีพ ค่าจ้างเงินวิทยฐานะ
และสวัสดิกำร)
ค่าตอบแทน
และเงินอื่น ๆ
ของพนักงานครู
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุน
และบุคลากรทางการ
ให้แก่เทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ศึกษาที่สังกัด ศพด.
ส่วนตาบลที่โรงเรียนในสังกัด
ของ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัตหิ น้าที่ใน
ศพด. ได้รับเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนครบถ้วน

53,085 อัตรา

โครงกำรรับ-ส่งผลงำนทำงวิชำกำร
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ท้ องถิน่ ที่ ขอเลื่อนวิทยฐำนะ
สูงขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้องถิ่น ได้รับการ
ตรวจประเมิน
ผลงานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครบถ้วน

2,500 ราย

กิจกรรมที่ 1 : รับผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 : ส่งผลงานทางวิชาการ

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน
และเงินอื่น ๆ
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ที่สังกัดโรงเรียน
ของ อปท.

ตัวชี้วัดโครงการ

เพื่อวางแผนในการ
บริหารจัดการรับ-ส่ง
ปละประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

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 การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ภายใต้ ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
ยุทธ
และสังคม
มท.
ศาสตร์
แห่งชาติ
ชาติ
ฉบับที่ 13

3,087,577,500

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
โครงการ โครงการ ที่รับผิดชอบ
ใหม่
ประจา
แหล่งที่มางบประมาณ

งบเงินอุดหนุน

✓

สน.บถ.
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14,586,970,700
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งบเงินอุดหนุน

✓

สน.บถ.

1,000,000
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งบอานวยการ (กรม)

✓

สน.บถ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรนิเทศงำนกำรบริหำรงำนบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทำงกำรศึกษำท้ องถิน่
ของ จนท.
ผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
กิจกรรมที่ 1 : นิเทศงานบริหารงานบุคคล
บริหารงาน
ทางการศึกษาท้องถิ่นให้กัน
บุคคลของพนักงาน
จนท. ผู้ปฏิบัตขิ อง อปท.
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน จนท.
ผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านการบริหาร
งานบุคคลทาง
การศึกษาท้องถิ่น
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การบริหารงาน
บุคคลครู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) เพื่อเป็นการสร้าง
จำนวนผู้ที่ได้คำ่ ตอบแทน
ขวัญกาลังใจ และ
แรงจูงใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่
กิจกรรม:จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งต้องปฏิบัตงิ านในภาวะ
ตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ไม่ปกติ
2) เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

5 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมการ
นิเทศฯ ไม่ต่ากว่า
1000 ราย

1. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับ
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

10,351 คน

โครงกำร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิน่ และ
ลูกจ้ำง

760,991

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สวัสดิการค่า
จานวนผู้มีสิทธิ
รักษาพยาบาลของ
ข้าราชการและลูกจ้าง
(2) เพื่อสร้างระบบสิทธิ
กิจกรรมที่ 1 :จัดสรรงบประมาณให้กับ
สวัสดิการค่า
สปสช. งวด 1
รักษาพยาบาล
กิจกรรมที่ 2 :จัดสรรงบประมาณให้กับ
ให้มีความมั่นคง
สปสช. งวด 2
และเป็นมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 3 :ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิ ณ ร.พ.
เดียวกับข้าราชการ
และ สปสช. ชาระหนี้ให้แก่สถานพยาบาล
พลเรือน
(3) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่าย
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก

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 การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ภายใต้ ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
ยุทธ
และสังคม
มท.
ศาสตร์
แห่งชาติ
ชาติ
ฉบับที่ 13

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
โครงการ โครงการ ที่รับผิดชอบ
ใหม่
ประจา
แหล่งที่มางบประมาณ

300,000
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6
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2
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4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สน.บถ.

310,530,000

17

6

1

11

1

1

งบเงินอุดหนุน

✓

สน.บถ.

3

6

14

2

6

4

งบเงินอุดหนุน

P

สน.บถ.

5,983,100,100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล
กลยุทธ์

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน 1. เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับ
กฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ประจาปี บุคลำกรที่ ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและ
งบประมาณ พ.ศ. 2567
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ อปท. ทั้งใน
ส่วนภูมิภำคและส่วนกลำง ให้มี
ประสิทธิภำพ มีควำมรู้ครอบคลุมกำร
กิจกรรมที่ 1 : กำหนดกิจกรรม และค่ำใช้จ่ำย ปฏิบัติงำนของ อปท.
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมมนำ
กิจกรรมที่ 3 :ประเมินกำรสัมมนำและสรุป
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และสรุปผลที่ ได้รับ

โครงการตรวจนิเทศปัญหาการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงกำร ต่อ อสถ.
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินกำรตรวจติดตำมปัญหำ
อุปสรรคและรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำร
พิจำรณำยกร่ำงกฎหมำย
กิจกรรมที่ 3 :เสนอขอเบิกจ่ำยงบประมำณต่อ
กค.
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรให้
ผู้บริหำรทรำบ

1. เพื่อติดตำมกำรบริหำรงำนของ
อปท. ที่ได้รับจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐำนะ
เปลี่ยนแปลงเขตและยุบรวมเข้ำด้วยกัน
ว่ำได้ดำเนินภำรกิจตำมแผนงำนที่ ได้
กำหนดไว้ในกำรเสนอขอจัดตั้ง
เปลี่ยนแปลงฐำนะ
บรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ ตลอดจนให้
คำปรึกษำและแนะนำเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนตำมอำนำจหน้ำที่แก่ อปท.
ที่ได้รับจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐำนะ
เปลี่ยนแปลงเขตและยุบรวมเข้ำด้วยกัน

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา
ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์ มท.
แหล่งที่มางบประมาณ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
250 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ลดปริมำณกำรตอบ
ข้อหำรือ ข้อร้องเรียน
ต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
กฎหมำยระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข์ สำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด รวม 76 คน
ข้ำรำชกำรกลุ่มงำนกฎหมำย
ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
สำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวม 76 คนและข้ำรำชกำร
ที่ ปฏิบัติงำนในส่วนกลำง
จำนวน 13 คน
รวม 165 คนและท้องถิ่น
อำเภอจำนวน 878 คน

1,785,000

4

3

20

4

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจำนวน
อปท. ที่ให้ควำมสนใจเข้ำร่วม
โครงกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบ
ปัญหำอุปสรรค และ
คำแนะนำ แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
กฎหมำยระเบียบ และเรื่อง
ร้องทุกข์ สำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวม 76 คน ข้ำรำชกำรกลุ่ม
งำนกฎหมำย ระเบียบ และ
เรื่องร้องทุกข์ สำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด รวม 76 คนและ
ข้ำรำชกำรที่ ปฏิบัติงำนใน
ส่วนกลำง จำนวน 13 คน
รวม 165 คนและท้องถิ่น
อำเภอ จำนวน 878 คน

1,450,000

4

3

20

4

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กม.
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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
การปฏิรูป แผนพัฒนา
ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์ มท.
แหล่งที่มางบประมาณ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถ
จัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ไปสู่สมรรถนะ ตามศักยภาพของตนเอง
เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดการเรียนการสอนตาม กรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช .... ที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะปรับปรุงใหม่ ได้อย่างมีคุณภาพทัน
ภายในระยะเวลาที่ กาหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวน
สถานศึกษา
ในสังกัด อปท.
ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ฉบับปรับปรุงใหม่

1,772 โรงเรียน

2,000,000

4

3

12

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด อปท. นาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแก่นักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน มีสานึกรักษ์
ท้องถิ่นตนเอง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถำนศึกษำ
ในสังกัด อปท.
เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน
พอเพียง
ท้องถิ่น

100 โรงเรียน

2,000,000

4

3

12

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

โครงการพัฒนาครูผู้สร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑

เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สังกัด อปท. มีความรู้และทักษะในการ จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด
ประเมินภาวะถดถอยทางความรู้ของ อปท. ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท. มี
สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา
ภาวะถดถอยทางความรู้ของนักเรียน

300 โรงเรียน

3,000,000

4

3

12

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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✓

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

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

โครงการพัฒนาครูปฐมวัยเพือ่ การพัฒนา
สมรรถนะของเด็กปฐมวัย (CompetencyBased Education) ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

1. เพื่อให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย (CompetencyBased Education)
2. เพื่อให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัย
ได้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนครูปฐมวัยที่ เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัยได้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ครูปฐมวัยในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
จานวน 2,000 คน

8,566,000

4

3

12

12

13

4

งบอานวยการ (กรม)

โครงการพัฒนาผุ้ประกอบวิชาชีพครูเพือ่
พัฒนาคุณภาพผุ้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ การจัดการเรียนการสอนที่ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ มีทักษะ และสามารถ
ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข มีความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบลงมือปฏิบัติจริง (Active
Learning) และนักเรียนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะที่ เหมาะสมตามช่วงวัย
สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง
มีความสามารถในการสื่อสาร ทางาน
เป็นทีม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนครูโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ที่เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรม

2,000 คน

9,000,000

4

4

11

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)
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✓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กศ.

✓

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมคณะทำงำน
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ให้แก่บุคลำกรสำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยกำร
สำนัก/กองกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำชีวศึกษำทุกระดับ
กิจกรรมที่ 3 : นิเทศติดตำมผล/สรุปผลกำร
ดำเนินโครงกำร

1. เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการ
จัดการอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ สาขาวิชาและ
สาขางานกาหนด
2. เพื่อร่วมกันวางแผนและกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนหลักสูตรและสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้บุคลากร
3. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
เอง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษา
จานวน10 แห่ง
สามารถจัดการเรียนรู้และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักเกณฑ์และ แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ

1,900,000

4

3

12

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Moral Development School :
MDS) ด้วยหลักการพืน้ ฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้แก่บุลคำกร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรดำเนินกำรจำกสภำพจริง
กิจกรรมที่ 3 : กำรจัดพิธปี ระทำนถ้วยรำงวัล
จำกสมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ
ปริณำยก

เพื่อให้ผุ้บิริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัด
การศึกษาสามารถนาความรู้ทางด้าน
คุณธรรมและจริยะรรมไปประยุกต์ใช้
และถ่ายทอดก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา/
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
600 คน
ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน
การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษา

3,560,000

4

3

10

12

1

3

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 600 คน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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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
การปฏิรูป แผนพัฒนา
ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์ มท.
แหล่งที่มางบประมาณ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันทางาน
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการกาหนดทิศทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนคณะกรรมกำรที่เข้ำ
ประชุมแต่ละระดับ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภำพ
นักเรียนได้รับกำรพัฒนำได้
ตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วดั
เพื่อยกระดับผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ
(O-NET) และระดับนำนำชำติ
(PISA) ให้สูงขึ้น

4,380 คน

4,010,000

4

3

10

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

โครงการพัฒนาทักษะการสอบด้วย
เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
คอมพิวเตอร์และการประเมินความฉลาดรู้ตาม กรอบการประเมินความฉลาดรู้ ตาม
แนวทางการประเมิน PISA
แนวทางการประเมิน PISA และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนครูที่เข้ำรับกำรอบรม
ตำมโครงกำร
ตัวชี้วดั เชิงคุณภำพ
ผลกำรสอบ PISA ของ
นักเรียนในสังกัด อปท. สูงขึ้น

600 คน

2,671,000

4

4

11

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อานวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครู
ดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี 2565

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้รับรำงวัล
ตัวชี้วดั เชิงคุณภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีขวัญและกำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน

213 คน

506,000

4

3

12

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

โครงการประชุมคณะกรรมการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมกำร
กิจกรรมที่ 3 รำยงำนผล

เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ครู สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ ของตน และปฏิบัติจน
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่นเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี (อายุ 2 –
3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาระดับ
(1) จำนวนคณะทำงำนฯ
การศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครอง (2) จำนวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ และ ผู้ดูแลเด็กและบุคลำกร
สามารถดาเนินการพัฒนาและจัดทา ทำงกำรศึกษำ
แผนการจัดประสบการณ์
ที่ได้รับกำรอบรม
การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็ก ตำมโครงกำร
อายุต่ากว่า 3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560ของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คุณภาพและมาตรฐานสถานพัฒนา
เด้กปฐมวัยแห่งชาติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ คือ
จำนวน บุคลำกร ที่ เข้ำรับกำร จานวนผู้เข้ารับการอบรม
อบรมตำมโครงกำร
สาหรับตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ คือ
จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
มีผู้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว แห่งละ
1 คน

5,615,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุง (1) เพื่อให้สานักงานส่งเสริมการ
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอาเภอ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุน การดาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มี
มาตรฐาน และมีคุณภาพตามาหลัก
วิชาการ และ (3) เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก
ปฐมวัยภายในท้องถิ่นมีพัฒนาการรอบ
ด้านเต็มตามศักยภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) จำนวนคณะทำงำนฯ(2)
จำนวน สถจ. ,
สถอ. ,อปท. และ
ศพด. ทุกแห่ง

จำนวนคณะทำงำนฯ 34 คน
และจำนวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แห่ง

4,664,000

4

3

12

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการกีฬาเพือ่
ความเป็นเลิศต่อยอดสู่ระดับอาชีพ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการ จานวน
800 คน

บุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 800 คน

5,747,400

4

3

10

12

1

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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3

12

20

12

4

1

13

4

P

5,029,800

4

3

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

4

งบอานวยการ (กรม)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ คือ
จานวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กที่ ได้รับการอบรม ตัวชี้วดั
เชิงคุณภาพ
คือ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางสมรรถนะ

(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
(2) เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็น
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย
(3) เพื่อสร้างนักกีฬาและผลงาน
ทางการกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

กศ.

✓

งบอานวยการ (กรม)

กศ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการชี้แจงระบบคัดกรองเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือ่ ส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาการที่สมวัยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส หรือมีพัฒนาการล่าช้าและมี
ความเสี่ยงที่ ผ่านการคัดกรองได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ที่สมวัย 2.เพื่อเป็นกลไกสาคัญใน
การบูรณาการการสร้างหลักประกัน
ทางการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยให้
สามารถเข้าถึงชุดสวัสดิการด้านต่าง ๆ

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา
ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์ มท.
แหล่งที่มางบประมาณ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
- จานวนองค์กรปกครองส่วน เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ จัดการศึกษาระดับ ท้องถิ่น จานวน 240 คน
ปฐมวัยที่ เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาที่ สมวัย

4,778,000

4

3

12

12

1

2

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.
ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา)

3,500,000

4

6

20

13

12

2

งบอานวยการ (กรม)

✓

กศ.

3,000,000

3

4

17

7

4

2

งบอำนวยกำร (กรม)

3. เพื่อขยายผลสู่นโยบายสาธารณะ
ระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล

(1) เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ โดยการใช้
เครื่องมือดิจิทัลบน Google Platform
ระดับพื้นฐาน
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการ
เรียนการสอนผ่าน Google Platform
ระดับพื้นฐาน ได้
(3) เพื่อสร้างครูท้องถิ่นผู้นานวัตกรรม
การเรียนรู้ใหม่เพื่อสร้างครูท้องถิ่นผู้นา
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ และเครือข่าย
ครูผู้นานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่และ
เครือข่ายครูผู้นานวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่

โครงการ อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำม
ความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัย/
เข้ำใจในวิธกี ำรดำเนินงำนด้ำน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ที่ สำธำรณสุขของ อปท.
ถ่ายโอนให้แก่ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทำงำนวำงแผนกำร
ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบัติกำร

จานวน 1,762 โรงเรียน

ตัวชี้วดั เชิงปริมำณ
เกิดเครือข่ำยบุคลำกรด้ำน
บุคลำกรที่ เข้ำรับกำรฝึกอบรม สุขภำพของ อปท. ในกำร
ดำเนินภำรกิจด้ำนสถำนี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อนำมัยที่ ถ่ำยโอนมำยัง อปท.
เครือข่ำยบุคลำกรด้ำนสุขภำพ

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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✓

กสธ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
แนวทำงกำรดำเนินงำนในด้ำนสุขภำพ
ของ อปท. ตาม พรบ.กาหนดแผนการกระจาย ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
อานาจและ
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วดั เชิงปริมำณ จำนวน บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข
เครือข่ำยบุคลำกรด้ำน
ของ อปท. จำนวน 500 คน
สุขภำพฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเครือข่ำย
บุคลำกรด้ำนสุขภำพ

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา
ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์ มท.
แหล่งที่มางบประมาณ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,500,000

3

4

17

7

4

2

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กสธ.

60,400,000

3

4

17

7

4

2

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กสธ.

2,280,500

4

6

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)

กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทำงำนวำงแผนกำร
ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบัติกำร
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม
โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุของ อปท. ตามหลักสูตรของกรม
อนามัย
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทำงำนวำงแผนกำร
ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบัติกำร

เพื่อพัฒนำศักยภำพให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ดูแลผู้สูงอำยุตำมเกณฑ์ในหลักสูตรที่
กรมอนำมัยกำหนด

ตัวชี้วดั เชิงปริมำณ จำนวน
บุคลำกรด้ำนสุขภำพฯ ที่ เข้ำ
รับกำรอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์
กำรทดสอบ

บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขของ
อปท. ประเภท ทต.และ
อบต. จำนวน 7,550 คน (คน
ละ 8,000 บำท)

1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในของ อปท.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ ผู้ตรวจสอบภำยใน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎหมำยระเบียบ และหนังสือ
สั่งกำรที่ เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
(2) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ตรวจสอบภำยในมีแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ช่วยเพิ่มคุณค่ำและ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ให้สำมำรถบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่ กำหนดไว้ เป็นที่
น่ำเชื่อถือ มีคุณภำพ และเป็นที่ ยอมรับ
จำกทุกฝ่ำยที่ เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

ผู้ตรวจสอบภำยใน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ตรวจสอบ
ภำยในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้
สังเกตกำรณ์
ไม่น้อยกว่ำ 650 คน

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินกำร
วำงแผน ประสำนสถำนที่
วิทยำกร และขออนุมัติ
โครงกำรฝึกอบรมฯ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งประชำสัมพันธ์
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมรวมทั้งจัดเตรียมเอกสำร วัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินกำรฝึกอบรมบรรยำยโดย
วิทยำกรจำกหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรที่ เกี่ยวข้องโดยตรง
พร้อมตอบข้อซักถำม
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลกำรดำเนินกำร
ตำมโครงกำรฝึกอบรมฯ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้จำกผลกำรทดสอบ
หลังกำรอบรมเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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✓

ตบ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหา
บุคลากรท้องถิ่น

1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลได้
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงกำรกำรเสริมสร้ำง
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นมำตรฐำน
ศักยภำพกำรสรรหำบุคลำกรท้องถิ่น ประจำปี
เดียวกันทั่วประเทศ
งบประมำณ พ.ศ. 2566
2. เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนด้ำน
กิจกรรมที่ 2 : พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรกลุ่ม
บุคลำกรท้องถิ่น และเป็นกำรลดปัญหำ
งำนมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลที่ มี
ข้อขัดแย้งและข้อผิดพลำดเกี่ยวกับกำร
คุณสมบัติ/ผู้สังเกตุกำรณ์
สรรหำและกำรวินิจฉัยปัญหำด้ำนกำร
กิจกรรมที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตำมคุณสมบัติตำม
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นของ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม/สัมมนำ
ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
กิจกรรมที่ 4 : ขออนุญำตเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ท้องถิ่นและข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 5: นำควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ
ที่ ได้รับจำกกำรฝึกอบรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และพัฒนำงำน รวมถึงกำรทำ KM ที่ ยังไม่ได้เข้ำ
รับกำรอบรม/ประเมินโครงกำร

ตัวชี้วดั เชิงปริมำณ
จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด สถ.
ที่ ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลท้องถิ่นของ
จังหวัด

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

ตัวชี้วดั เชิงปริมำณข้ำรำชกำร
และพนักงำนส่วนท้องถิ่นเข้ำ
เรียนระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(e - learning) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50

1. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบกำร
เรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e learning)
2. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-learning)
(e - learning)
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงกำร
3. เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกร
กิจกรรมที่ 3 :ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ผ่ำนระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ
กิจกรรมที่ 4 : ลงนำมในสัญญำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - learning)
กิจกรรมที่ 5 : เริ่มดำเนินกำรตำมสัญญำ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ไม่น้อยกว่ำ 200 คน

ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นเข้ำเรียนระบบกำร
เรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e - learning) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50

งบประมาณ
(บาท)

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

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3,000,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สน.บถ.

1,300,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สน.บถ.

20,000,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)

กิจกรรมที่ 6 : ส่งมอบงำน
กิจกรรมที่ 7 : ตรวจรับงำนจ้ำง
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะและ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (Digital
Literacy)
กิจกรรมที่ 1 : กำรศึกษำอบรมภำคทฤษฎี
กำรฝึกภำคปฏิบัติ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทักษะและ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital
Literacy) ให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทั่ วประเทศ

จานวนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
การพัฒนาในยุคดิจิทัล

4,000 คน

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและประเมิน
ระดับทักษะองค์ควำมรู้

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
63

✓

สบ.พถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
กิถนนของ
จกรรมที่ อปท.
1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 2: ดาเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงกำร
กิจกรรมที่ 2: ดำเนินกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำ
ธำรณภัย
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา
ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์ มท.
แหล่งที่มางบประมาณ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท.
76 จังหวัด ๆ ละ 4 แห่ง
และบุคลากรส่วนกลาง
รวม 310 คน

2,000,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กพส.

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ อปท. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ร้อยละของจานวนเป้าหมาย
ระปาหมู่บ้านของ อปท.
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานด้านบริหาร
จัดการประปาหมู่บ้านของ
อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการประปาหมู่บ้านของ
อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท.
ที่ ดาเนินงานด้านประปา
หมู่บ้าน
76 จังหวัด ๆ ละ 4 แห่ง
และบุคลากรส่วนกลาง
รวม 310 คน

41,500,000

4

3

20

11

6

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กพส.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจหลักการบริหารจัดการสาธารณ
ภัยได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

หัวหน้ำสำนักปลัด, หัวหน้ำ
ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย, เจ้ำพนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ให้รับผิดชอบงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล เทศบำลในพื้นที่
76 จังหวัดๆละ 4 คน
รวม 304 คน

1,222,000

4

3

20

11

6

4

✓

กพส.

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ อปท.
ในการปฏิบัติงานความปลอดภัยทาง
ถนน
ของ อปท.

กิจกรรมที่ 2: ดาเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้าของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวกลุ่ม
เป้าหมายได้รับการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้และเข้าใจ
การปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนนของ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้และเข้าใจ
การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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งบอำนวยกำร (กรม)

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สาหรับบุคลากรสังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : เตรียมกำรวำงแผนกำรดำเนิน
โครงกำร
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงกำรอบรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี (งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวธิ กี ำรงบประมำณ
พ.ศ. 2561 สำหรับบุคลำกรสังกัดสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : ประสำนวิทยำกร สถำนที่ จัด
ประชุมแจ้งกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเข้ำอบรมฯ
กิจกรรมที่ 4 : จัดโครงกำรอบรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี (งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวธิ กี ำรงบประมำณ
พ.ศ. 2561 สำหรับบุคลำกรสังกัดสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ของข้ำรำชกำรในสังกัดเกี่ยวกับ
กระบวนกำรและวิธกี ำรจัดทำคำขอ
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวธิ กี ำรงบประมำณ
พ.ศ. 2561
2. เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดสำมำรถ
ให้คำปรึกษำแนะนำแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำหรับกำรจัดทำคำขอตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยระจำปี
(งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวธิ กี ำรงบประมำณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวน 320 คน
บุคลำกรสังกัดสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และสำนัก/กองได้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม

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

1,472,000

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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17

3

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

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

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการ
เพื่อให้บุคลำกรของจังหวัดและ อปท.
รวมกลุ่มพืน้ ที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร
ของ อปท.
ขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม
กิจกรรมสัมมนำขับเคลื่อนนโยบำย
จึงจำเป็นต้องมีกำรจัดกำรอบรม
กำรรวมกลุ่มพื้นที่ ในกำรจัดกำรมูลฝอย
เจ้ำหน้ำที่ ผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
(Clusters) ของ อปท.
จัดกำรมูลฝอยกำรขับเคลื่อนกำร
รวมกลุ่มพื้นที่ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
(Clusters) ของ อปท.
และเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
ของจังหวัดให้มีประสิทธิภำพ
จึงเห็นควรจัดอบรมสัมมนำให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรในส่วนภูมิภำค
อำเภอ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้ำอบรมจำนวน
385 คน จำก สถ. ผู้วำ่
รำชกำรจังหวัดและจังหวัดทั้ ง
76 จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. มีองค์ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดกำรมูลฝอยทั้ งระบบ
สำมำรถ วิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินกำรรวมกลุ่มพื้นที่ ใน
กำรจัดกำรมูลฝอย (Clusters)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : กำรเตรียมกำร
ก่อนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกลุ่มเป้ำหมำย
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมสัมมนำ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล
งบประมาณ การเงินการคลัง
และการบริหารงานอื่น ๆ ซึ่งอยู่
ในการกากับดูแลของผู้วา่ ราชการ
จังหวัดและนายอาเภอ
ได้อย่างรวดแร็ว และมีประสิทธิภาพ

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา
ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์ มท.
แหล่งที่มางบประมาณ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

1. บุคลำกรที่ เข้ำรับ
กำรอบรมสัมมนำฯ
มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
ตำมหลักกำร 3 Rs
2. นำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำ
และปรับปรุงแก้ไขปัญหำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ในพื้นที่ ของตนเอง
3. ขยำยผลกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
4. รับทรำบปัญหำ
เพื่อนำไปสู่กำรวำงแผน
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ ของตนเอง

709,000

4

3

20

11

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลำกรสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ๆ ละ
10 คน ได้รับฝึกอบรม
ทั้ งในด้ำนกำรบริหำร
งำนบุคคล งบประมำณ
กำรเงินกำรคลัง
และกำรบริหำรงำนอื่น ๆ

จานวน 760 คน

5,776,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน

จำนวนบุคลำกรท้องถิ่นที่ เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม

5,000,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กสว.

✓

กยผ.

กิจกรรมที่ 3 : วิเครำะห์สรุปผล
กำรดำเนินงำน กำรรำยงำนและ
กำรส่งใช้เอกสำรทำงกำรเงิน
โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการสื่อเพือ่ การเรียน เพื่อรองรับกำรเรียนกำรสอน
การสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(DLA-LPDI-Studio)
(DLA-LPDI-Studio)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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✓

สบ.พถ.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาระบบการเงิน โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูล
การคลังทีม่ ีประสิทธิภาพ รายได้ อปท.
และสอดคล้องตามหลัก
กิจกรรมที่ 1 : จัดเก็บข้อมูลรายได้ อปท.
ธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 2 : วิเคราะห์ ประมวลผล
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : จ้างพิมพ์หนังสือ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทาฐานข้อมุล
รายได้ของ อปท. ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

กิจกรรมที่ 4 : แจกจ่ายหนังสือให้ สถจ.
อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการค่าธรรมเนียมในการโอน
เงินผ่านธนาคาร
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินภาษีให้ อปท.
เป็นรายเดือนและรายงวด

โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตามกฎหมายภาษีทดี่ ินฯ
กิจกรรมที่ 1 : ค่าเบี้ยประชุม คกก.
ภาษีที่ดินฯ ประจาจังหวัด (12 ครั้ง/ปี)
กิจกรรมที่ 2 : ค่าเบี้ยประชุม คกก.
พิจารณาอุทธรณ์ ประจาจังหวัด (12 ครั้ง/ปี)

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
หนังสือข้อมูลรายได้
อปท. 7,849 แห่ง และ ของ อปท.จานวน
สถจ. 76 จังหวัด มี
ไม่น้อยกว่า 15,000 เล่ม
ข้อมูลรายได้ อปท. ไป
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สถ. มีฐานข้อมูลรายได้
อปท. ที่ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน

เป็นค่าธรรมเนียมในการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
อปท. 7,774 แห่ง ได้รับโอน
โอนเงินค่าภาษีจัดสรร สามารถโอนเงินภาษี
เงินภาษีจัดสรรอย่างครบถ้วน
ให้ อปท.
จัดสรร เป็นรายเดือน
และรายงวด ให้ อปท.
ได้ครบถ้วนและรวดเร็ว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. ประชาชนได้
เข้าถึงกฎหมายได้อย่าง
รวดเร็ว ง่าย และสะดวก
และประชาชนสามารถ
ศึกษากฎหมายได้อย่าง
เข้าใจเนื่องจากมีการ
จัดทาคาอธิบาย
กฎหมายแปลกฎหมาย
สาหรับประชาชนได้
เข้าถึงได้งา่ ย
เป็นค่าเบี้ยประชุม
คกก. ระดับจังหวัด
2 คณะ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คกก. ระดับจังหวัดทั้ง 2
คณะ ได้รับจัดสรรค่า
เบี้ยประชุมอย่าง
เหมาะสม ตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด

คกก. ระดับจังหวัดทั้ง 2 คณะ
ได้รับจัดสรรค่าเบี้ยประชุม
อย่างเหมาะสมตามอัตรา
ที่กฎหมายกาหนด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

1,500,000

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

สน.คท.

500,000

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

สน.คท.

44,524,800

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

สน.คท.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอานวยการ
กระจายอานาจให้แก่
อปท. ระดับจังหวัด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
ประจาส่วนราชการ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
อานวยการการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท.
ระดับจังหวัด เพื่อให้
การบริหารจัดการ
ในการถ่ายโอนภารกิจ
บุคลากร และงบประมาณ
ให้แก่ อปท. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ

1. เพื่อให้การดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจา
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
ส่วนราชการมu
กิจกรรมที่ 2 : จัดการประชุม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ 2. เพื่อส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนงาน
ด้านจริยธรรมของ สถ.

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนจังหวัดที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ปัญหาการดาเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอน
ได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

76 จังหวัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการประชุม
จริยธรรมประจาส่วนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม ตามวัตถุประสงค์
ประจาส่วนราชการ
12 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจาส่วนราชการ
มีบทบาทในการ
ดาเนินงานและ
ขับเคลื่อนด้านจริยธรรม

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งที่มางบประมาณ

15,376,320

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

170,000

4

6

21

4

13

5

งบอานวยการ (กรม)
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โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

P

P

กพส.

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
กิจกรรมหลักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทน

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

โครงการ
ประจา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

1. เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพัก
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพัก
และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพัก
ประจาจังหวัด
2. เพื่อให้การดาเนินงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไป
โดยราบรื่น เนื่องจาก
มีคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพัก
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพัก และ
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักประจา
จังหวัด ให้คาปรึกษา
แนะนา และวินิจฉัย
แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดประชุมคณะกรรมการตาม
การประชุม
พระราชบัญญัติหอพักตาม
คณะกรรมการระดับ
วัตถุประสงค์
จังหวัดตาม
พระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558 จานวน
จังหวัดละ 1 คณะ
คณะละ 4 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ได้รับคาปรึกษาแนะนา
ตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558
2. ประชาชนผู้เสียภาษี
ได้รับความ
เป็นธรรมในการบังคับใช้
กฎหมาย

7,515,200

16

6

22

4

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

เพื่อให้คาแนะนา อปท.
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยภายใต้การ
รวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster)
และ อปท. สามารถ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยให้เกิดความคุ้มค่า
เป็นรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพ เลือกใช้
วิธีการและพื้นที่กาจัด
ขยะที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถ. และจังหวัดทั้ง
76 จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6,039,600

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กสว.

การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยของ อปท.
ได้รับการเสนอแนะ
แนะนา และช่วยเหลือ
จากคณะกรรมการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นปัจจุบันและทันสมัย
กลยุทธ์

2 ทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขระเบียบกฎหมาย
ของ อปท. ให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อ
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.
ประจาปี พ.ศ 2567

1. เพื่อให้บุคลากร
ของ สถ. ได้มีหนังสือ
เกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือ
สั่งการต่างๆ ไว้ศกึ ษา
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมกฎหมายระเบียบ ค้นคว้า อ้างอิง
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัตแิ ละ
และใช้เป็นคูม่ ือ
ข้อหารือ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน ปฏิบัตงิ าน
ตามกฎหมายและระเบียบ มท. ของ อปท. 2. เพื่อให้บุคลากร
ของ อปท. ปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ตรวจรับและจัดส่งให้กับ
ทุกจังหวัดครบถ้วน
โครงการแปลกฎหมายที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ.

1. เพื่อประชาชน
ได้เข้าถึงกฎหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว ง่าย
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
และสะดวก
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
และประชาชนสามารถ
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง ศึกษากฎหมายได้อย่าง
เข้าใจเนื่องจาก
กิจกรรมที่ 3 : จัดจ้างที่ปรึกษา
มีการจัดทาคาอธิบาย
กฎหมายแปลกฎหมาย
กิจกรรมที่ 4 : จัดประชุมกลุ่มย่อย
สาหรับประชาชน
(Focus Group)
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินการแปลกฎหมายที่ ได้เข้าถึงได้ง่าย
2. เพื่อพัฒนาไปสู่
อยูใ่ นความรับผิดชอบของ สถ.
ราชการ 4.0
กิจกรรมที่ 6 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม อย่างแท้จริง
กฎหมายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ สถ. 3. เพื่อให้ สถจ. สถอ.
ฉบับภาษาอังกฤษ
และหน่วยงานอื่น
ใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่ตลอดจนศึกษา
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายได้รับหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัตแิ ละ
ข้อหารือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านของ อปท.
ประจาปี
พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ปฏิบัตงิ านและให้คาปรึกษา
แนะนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

10,000 เล่ม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จานวน 1 แห่ง
จานวนกฎหมายที่มี
2. สถจ. จานวน 76 แห่ง
การแปลเป็นภาษาอังกฤษ 3. อปท. จานวน 7,849 แห่ง
จานวน13 ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนได้เข้าถึง
กฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
ง่าย และสะดวกและ
ประชาชนสามารถศึกษา
กฎหมายได้อย่างเข้าใจ
เนื่องจากมีการจัดทา
คาอธิบายกฎหมาย
แปลกฎหมายสาหรับ
ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่าย

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

1,500,000

17

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

500,000

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ แนว
ทางการตีความกฎหมายและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายจัดตั้ง อปท.
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
และดาเนินการวิเคราะห์และประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 : นาร่างรายงานผลการศึกษา
แนวทางการตีความกฎหมาย
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ไปรับฟังความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 4 : จัดทารายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาข้อหารือ
แนวทางการตีความ
คาพิพากษาศาล
ปกครองและความเห็น
ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
2. เพื่อให้ อปท. และ
สถจ. มีแนวทางการ
ตีความกฎหมายเกี่ยวกับ
อปท. ซึ่งสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัตงิ านตาม
อานาจหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จานวน 1 แห่ง
มีรายงานผลการศึกษาแนว 2. สถจ. จานวน 76 แห่ง
ทางการตีความกฎหมาย
3. อปท. จานวน 7,850 แห่ง
และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ อปท.
จานวน 1 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. สถ. และ สถจ.
มีรายงานผลการศึกษา
แนวทางการตีความกฎหมาย
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ านและมี
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมาย
2. อปท. มีรายงานผล
การศึกษาแนวทางการ
ตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ อปท. เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัตงิ าน

งบประมาณ
(บาท)

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

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

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

2,929,400
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17

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

22

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างที่ ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อน
การจัดทาร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
อปท. พ.ศ. ....และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากการ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กาหนดขอบเขตงานจ้าง
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนิน
เพื่อให้กฎหมาย
โครงการ
ที่ปรับปรุงแก้ไขสามารถ
กิจกรรมที่ 3 : ที่ปรึกษาดาเนินการศึกษา นามาใช้ในการ
ร่างฯ
ปฏิบัตงิ านขององค์กร
กิจกรรมที่ 4 : นาร่างฯ ไปรับฟังข้อคิดเห็น ปกครองส่วนท้องถิ่น
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและจากองค์กรปกครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนท้องถิ่น
มากยิง่ ขึ้น
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารายงานสรุปผลการ 2. เพื่อนาปัญหา
รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ที่ได้รับจากการรับฟัง
ความเห็นมา
ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้การจัดทา
บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพและ
ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยูท่ ี่ดขี ึ้น

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
มีรายงานผลการศึกษา
มีรายงานผลการศึกษาเพื่อ วิเคราะห์ผลกระทบร่าง
วิเคราะห์ผลกระทบร่าง
กฎหมายฯ
กฎหมายฯ จานวน 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
(1) ทาให้ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณะ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
(2) การเสนอร่างกฎหมาย
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
(3) อปท. และผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับทราบถึงสภาพ
ปัญหา และการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

6,416,000
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17

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

22

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการจัดทาคู่มือการจัดตั้ง หรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.

1. เพื่อให้บุคลากรของ
สถ. ได้มีหนังสือ
แนวทางปฎิบัตไิ ว้ศกึ ษา
กิจกรรมที่ 1 :รวบรวมกฎหมายระเบียบ
ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
หนังสือคูม่ ือการปฏิบัตขิ อง อปท. เกี่ยวกับ เป็นคูม่ ือปฏิบัตงิ าน
การจัดตัง้ เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต
2. เพื่อให้บุคลากรของ
อปท.
อปท. ปฏิบัตงิ านได้
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
กิจกรรมที่ 3 : ตรวจรับและจัดส่งให้กับทุก และมีประสิทธิภาพ
จังหวัดครบถ้วน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
10,000 เล่ม
กลุ่มเป้าหมายได้รับหนังสือ
คูม่ ือการปฏิบัตขิ อง อปท.
เกี่ยวกับการจัดตัง้
เปลี่ยนแปลงฐานะและเขต
อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ปฏิบัตงิ านและให้คาปรึกษา
แนะนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

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

1. เพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับ
การคุม้ ครองผู้บริโภค
ของ อปท.
2. เพื่อจัดทาและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
คุม้ ครองผู้บริโภคให้
ปรับปรุงมาตรฐานคุม้ ครองผู้บริโภค
สอดคล้องกับระเบียบ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม กฎหมายและ
คูม่ ือมาตรฐานคุม้ ครองผู้บริโภค ฉบับ
สถานการณ์
สมบูรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค จานวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

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

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการทะเบียน
และอนุญาต จานวน
1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการทะเบียนและ
อนุญาต อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

1. เพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับ
การทะเบียนและอนุญาต
ของ อปท.
2. เพื่อจัดทาและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
คุม้ ครองผู้บริโภคให้
ปรับปรุงมาตรฐานการทะเบียนและอนุญาต
สอดคล้องกับระเบียบ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม กฎหมายและ
คูม่ ือมาตรฐานการทะเบียนและอนุญาต
สถานการณ์
ฉบับสมบูรณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

P

1,550,000

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

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

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

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

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.
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กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

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

1. เพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับการ
เปรียบเทียบปรับ
ของ อปท.
2. เพื่อจัดทาและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
กิจกรรมที่ 4 : รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
เปรียบเทียบปรับให้
ปรับปรุงมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ
สอดคล้องกับระเบียบ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม กฎหมาย
คูม่ ือมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ ฉบับ และสถานการณ์
สมบูรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการ
เปรียบเทียบปรับ
จานวน 1 ชุด

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

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านหอพัก

1. เพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
หอพัก ของ อปท.
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง 2. เพื่อจัดทาและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง
หอพักให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ระเบียบกฎหมาย
ปรับปรุงมาตรฐานหอพัก
และสถานการณ์
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คูม่ ือมาตรฐานหอพัก ฉบับสมบูรณ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จานวน 1 แห่ง
มีมาตรฐานหอพักจานวน 2. สถจ. จานวน 76 แห่ง
1 ชุด
3. สถอ. 878 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการดูแลหอพัก
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

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

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จานวน 1 แห่ง
มีมาตรฐานควบคุมอาคาร 2. สถจ. จานวน 76 แห่ง
จานวน 1 ชุด
3. สถอ. 878 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมอาคาร
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา
พร้อมคูม่ ือมาตรฐานการควบคุมอาคาร
ฉบับสมบูรณ์

1. เพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมอาคาร
ของ อปท.
2. เพื่อจัดทาและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
การควบคุมอาคาร
ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย
และสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการดูแลการ
เปรียบเทียบปรับ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

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

1. เพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลโรงงาน
ของ อปท.
2. เพื่อจัดทาและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
กากับดูแลโรงงานให้
ปรับปรุงมาตรฐานการกากับดูแลโรงงาน
สอดคล้องกับระเบียบ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม กฎหมายและสถานการณ์
คูม่ ือมาตรฐานการกากับดูแลโรงงาน ฉบับ ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สมบูรณ์
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการกากับดูแล
โรงงาน จานวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการกากับดูแล
โรงงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

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

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

ปรับปรุงมาตรฐานด้านการดูแลที่
สาธารณประโยชน์
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและกาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 :จัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถ. จานวน 1 แห่ง
มีมาตรฐานการดูแลที่
2. สถจ. จานวน 76 แห่ง
สาธารณประโยชน์
3. สถอ. 878 แห่ง
จานวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการดูแลที่
สาธารณประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

821,900

17

6

22

3

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

กม.

1. เพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับ
การการดูแลที่
สาธารณประโยชน์
ของ อปท.
2. เพื่อจัดทาและ
กิจกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลที่
ดูแลที่สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม ระเบียบกฎหมาย
คูม่ ือมาตรฐานการดูแลที่
และสถานการณ์
สาธารณประโยชน์ฉบับสมบูรณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

การจัดทา และปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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 และแจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ อปท. มีระเบียบ
การเงินการคลัง
ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ที่เป็นปัจจุบัน
และทันสมัยและเกิด
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน
3 ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. ถือปฏิบัตติ าม
ระเบียกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปฏิบัตงิ านได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ
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
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17

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

22

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)

P

สน.คท.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรทีม่ ีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทางThailand 4.0 และอานวยความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพัฒนา Application
เพื่อยกระดับ อปท. เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์

สร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การพัฒนา ดิจิทัล และ
สอดคล้องตามแนวทาง
Thailand 4.0

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทาฐานข้อมูลข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ องถิน่ ที่เข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก.กลาง รับรอง ตามมาตรฐาน
ทั่ วไปเกี่ยวกับการพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานครู

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เพื่อรวบรวมฐำนข้อมูล
กำรผ่ำนกำรพัฒนำตำม
หลักสูตร
ที่ ก.กลำง หรือสถำบันคุรุ
พัฒนำ
รับรองของข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนครูในสังกัด อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการดาเนินการ
จัดทาฐานข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป้น
ระบบ
ถูกต้อง ครบถ้วนสะดวก
รวดเร็ว
ในการสืบค้น

ร้อยละ 85

200,000

9

6

20

12

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมิน
วิทยฐานะดิจิทัล รองรับ
การดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตาแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
การบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ได้แก่ ตาแหน่งครู ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ที่ขอรับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
จานวน 5,000 ราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ระบบ

5,000,000

3

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

สน.บถ.

กิจกรรมที่ 1 : สร้างระบบเพื่อรองรับข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: ใช้ระบบเพื่อทดลองใช้งาน
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาปรับปรุงระบบ
โครงการจัดทาระบบสารสนเทศ
การประเมินผลงานข้าราชการครู
หรือพนักงานครู (PA )
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำระบบสำรสนเทศ
กำรประเมินผลงำนข้ำรำชกำรครูหรือ
พนักงำนครู (PA)
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สน.บถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการจัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้ องถิน่

เพื่อจัดทำระบบสำรสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ในกำรสืบค้นมำตรฐำน
ร้อยละของการดาเนินการ
ทั่วไปในกำรปฏิบัตงิ ำน
จัดทา
ด้ำนบุคคลทำงกำร
ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
จานวนการสืบค้นที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ 1 : สร้างระบบเพื่อรองรับข้อมูล ศึกษำท้องถิ่นกับ จนท.
ผู้ปฏิบัตงิ ำนของ อปท.
มาตรฐานทั่วไปอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมที่ 2: ใช้ระบบเพื่อทดลองใช้งาน
ให้มีกำรดำเนินกำรในเรื่อง
ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงง่าย
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาปรับปรุงระบบ
กำรบริหำรงำนบุคคล
ได้อย่ำงถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพื่อยกระดับการบริหารงาน
บุคคลท้องถิน่ (e-HR Regulatory)
กิจกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลระเบียบ
กฎหมาย มาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น และหนังสือตอบ
ข้อหารือ เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ในจัดทา
ฐานข้อมูลระเบียบกฎหมายในการ
บริหารงานบุคคล
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบการพัฒนาข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพื่อยกระดับการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น (e-HR Regulatory)

เพื่อรวบรวมกฎหมำยระเบียบ
มำตรฐำนทั่วไปกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือตอบข้อหำรือเพื่อให้
ผู้ปฏิบัตงิ ำน
และบุคลำกรท้องถิ่น
และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำร
ปฏิบัตงิ ำนทันต่อกำรใช้งำน
ให้ถูกต้องรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
ใช้งำนได้ทุกที่ทุกเวลำ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบฐานระเบียบกฎหมาย
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพื่อยกระดับการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
(e-HR Regulatory)

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

500,000

9

6

20

2

12

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

สน.บถ.

250,000

9

6

20

2

12

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

สน.บถ.

391,700

1

6

-

8

-

5

งบอานวยการ (กรม)

ระดับ 5

กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการประชาสัมพันธ์
และอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไป
ใช้งานระบบฯ
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการบารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิน่ แห่ งชาติ ระยะที่ 1 -3
กิจกรรม: บำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบศูนย์บริกำรข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่น
แห่งชำติ

เพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แก้ไขระบบศูนย์บริการข้อมูล อปท. ทุกแห่งใช้งานระบบได้
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

1 ระบบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

โครงการทบทวนและประสานแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
กิจกรรมที่ 1 : วำงแผนกำรดำเนินงำน
ขออนุมัตโิ ครงกำรฯ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจงคณะทำงำน
จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570)
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร
ทบทวนและประสำนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลกำรดำเนินงำน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

เพื่อพัฒนำโปรแกรมระบบงำน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ทะเบียนและวัดผลของ
คณะทางานพัฒนาโปรแกรม
สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และชี้แจง
กำรใช้งำนโปรแกรมให้แก่ผู้ที่ ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน
รับผิดชอบระบบงำนทะเบียน และวัดผล
และวัดผล

เพื่อให้คณะทางานจัดทา
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น การศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566
(พ.ศ.2566 - 2570) มีควำมรู้ - 2570) และผู้สังเกตกำรณ์
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579)
นโยบายการศึกษาของชาติ
ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานการศึกษา
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

5,460,000

9

6

20

12

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กศ.

2,000,000

4

6

12

12

12

5

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กศ.

40 คน

1,600 คน

200 คน
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โครงการ/กิจกรรม

โครงการ จัดทาวีดิทัศน์กระบวนการ
ฝึกอบรมของ สบ.พถ.
กิจกรรมที่1 : กำรขออนุมัตโิ ครงกำร
กิจกรรมที่2: กำรจัดทำเนื้อหำวีดทิ ัศน์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพื่อแนะนำองค์กรและสร้ำง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ควำมเข้ำใจในภำรกิจบทบำท จำนวนสื่อวีดทิ ัศน์
อำนำจหน้ำที่และสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดตี อ่ องค์กร

สื่อวีดทิ ัศน์ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้ระบบสำรสนเทศในกำร
ให้บริกำรประชำชน สำมำรถ
จัดเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูล
และเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ
ได้ พร้อมทั้งสำมำรถอำนวย
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ประชำชน

ระบบมีเสถียรภำพ สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ฐำนข้อมูลและมีกำรจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูล ทำงำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

100,000

9

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

สบ.พถ.

2,000,000

9

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กพส.

1,413,600

9

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กพส.

43,200

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กพส.

กิจกรรมที่3 : กำรผลิตสื่อวีดทิ ัศน์
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศใน
การให้บริการประชาชน
กิจกรรมที่ 1 : กำหนด TOR พิจำรณำ
และสรรหำผู้รับจ้ำง
กิจกรรมที่ 2 : ทำสัญญำจ้ำง
กิจกรรมที่ 3 : กำกับดูแลผู้รับจ้ำง
ให้ปฏิบัตงิ ำนตำมเงื่อนไขที่กำหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลปฎิบัตงิ ำน
พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมิน

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนในกำรซ่อมแซม
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. บำรุงรักษำ แก้ไข หรือ
เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ปัญหำ สำหรับระบบ
กิจกรรมที่1 :บารุงรักษาระบบ
สำรสนเทศกำรจัดกำร
กิจกรรมที่2:เพิ่มหลักประกัน ลดความ
ฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพ
เสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่3 :สนับสนุนการบริหารระบบ
ข้อมูล
โครงการบารุงรักษาฐานข้อมูล และ
เพื่อบารุงรักษาฐานข้อมูล
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
และโปรแกรมระบบห้องสมุด
(Alice for Windows)
อัตโนมัติ (Alice for
Windows)
กิจกรรมที่ 1 : กำหนด TOR พิจำรณำ
และสรรหำผู้รับจ้ำง
กิจกรรมที่ 2 : ทำสัญญำจ้ำง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ
ได้รับการดูแลบารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้ จานวน
12 เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลและมีการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูล
ทางานได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บำรุงรักษำระบบฯ
จานวน อปท.ที่ดาเนินการใน จำนวน 1 ระบบ
ระบบฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ
ร้อยละของ อปท.
ที่มีความพึงพอใจ
ต่อระบบ ฯ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ฐานข้อมูลและโปรแกรม
ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for (Alice for Windows)
Windows) ทางานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3 : กำกับดูแลผู้รับจ้ำงให้
ปฏิบัตงิ ำนตำมเงื่อนไขที่กำหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ของผู้รับจ้ำง

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
รองรับการบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษำ วิเครำะห์ และ
ข้อมูลของ กสว. เช่น ข้อมูล
ออกแบบ ระบบสำรสนเทศ โดยมีกำรลง การกาจัดผักตบชวา/เรือ
พื้นที่ในระดับ อปท. เพื่อศึกษำและ
ท้องแบน, ข้อมูล
วิเครำะห์ถึงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ระบบบาบัดน้าเสียการ
ทรั
พยำกรธรรมชำติ
ดาเนินการก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรมที
่ 2 : พัฒนำระบบสำรสนเทศ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่ ข้อมูลเรือ ของ อปท. พื้นที่สีเขียวในเขต
ความรับผิดชอบของ อปท.
ท้องแบน, ข้อมูลโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ, ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย, ข้อมูลโบราณสถาน ถ้า ใน
ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก, ข้อมูลพื้นที่สีเขียว ความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนำระบบ App Mobile ส่วนท้องถิ่น และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยเป็นกำรพัฒนำต่อยอดในส่วนของ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
App Mobile ของกรมฯ ที่มีอยูแ่ ล้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กิจกรรมที่ 4 : จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ำย
เสมือน แบบ Hyper converged พร้อม
ดำเนินกำรติดตัง้ จำนวน 1 ระบบ และ
อุปกรณ์กระจำยกำรทำงำนสำหรับ
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ (Application
Delivery Controller) พร้อมดำเนินกำร
ติดตัง้ จำนวน 1 เครื่อง

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศด้านการจัด
กาทรัพยากรธรรมชาติของ
อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ส่วนกลาง, องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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

งบประมาณ
(บาท)

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

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

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

4,896,430

กิจกรรมที่ 5 : อบรมผู้ใช้งำนระบบ
ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 คน
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9

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

18

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)

✓

กสว.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1) เพื่อบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของอปท.
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมบำรุงรักษำระบบ สามารถทางาน
สำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ ได้เป็นปกติ และมีความเสถียร
อปท.
ในการทางาน
ไดอยางต่อเนื่องสม่าเสมอ
2) เพื่อฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพื่อใช้ใน
งานติดตามข้อมูล การให้
ความรู้
และการบันทึกข้อมูล ของ
อปท.
3) เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ประจา
1 คน ในการให้คาปรึกษา
แนะนา ซ่อมแซมและแก้ไข
ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
ให้ทางานได้อย่างปกติ
และต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน อปท. สามารถบันทึก
ข้อมูลด้านการจัดการขยะได้
ครบทุกแห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท.สามารถบันทึกข้อมูล
ด้านการจัดขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) บารุงรักษาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยของ อปท. ให้สามารถ
ทางานได้เป็นปกติ และมีความ
เสถียรในการทางานไดอยา
งต่อ
เนื่องสม่าเสมอ
2) มีเจ้าหน้าที่ประจาในการ
ซ่อมแซมและแก้ไขบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
ให้ทางานได้อย่างปกติ
และต่อเนื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New
e-LAAS) เพื่อทดแทนของเดิม
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนการดาเนินการ
และส่งมอบอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 2 : ติดตัง้ และทดสอบการ
ทางานของอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานกับ
โปรแกรมได้
กิจกกรมที่ 3 : ฝึกอบรม

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถปฏิบัตงิ าน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)
ได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องแม่ข่ายของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
(New e-LAAS) สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับการใช้งานของ
อปท. และหน่วยงานภายใต้
สังกัด

เครื่องแม่ข่ายของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
(New e-LAAS) รองรับการใช้
งานของ อปท 7,848 แห่ง
และหน่วยงานภายใต้สังกัด
25,000 แห่ง.

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
กับ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (New e-LAAS)
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ให้รองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)

เชื่อมโยงข้อมูลการเงินการ
คลังของ อปท. เพื่อแสดงผล
การเบิกจ่ายของ อปท.
ที่เป็นปัจจุบัน และแสดง
รายงานฐานะการเงินการคลัง
ของประเทศในภาพรวม

ปรับปรุงระบบบัญชี
จานวน 1 ระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (New
e-LAAS) ให้เชื่อมโยงข้อมูล
ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

627,600

9

6

18

1

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กสว.

30,000,000

9

6

18

1

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

สน.คท.

20,000,000

9

6

18

1

13

4

งบอานวยการ (กรม)

P

สน.คท.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษำ วิเคำะห์ ข้อมูลเดิม
ของระบบฯ เพื่อปรับปรุงพัฒนำระบบฯ
กิจกรรมที่ 2 : ออกแบบ และพัฒนำระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 3 : อบรมกำรใช้งำน ให้แก่
ผู้ใช้งำนและผู้ดแู ลระบบฯ
โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จานวน 12 เดือน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุง Frame Work
ให้มีควำมทันสมัยรองรับกำร
ใช้งำนในทุก Platform
2.สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบสำรบรรณกลำง
กระทรวงมหำดไทย เพื่อลด
ควำมซ้ำซ้อนด้ำนเอกสำร

บำรุงแก้ไขและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบฐำนข้อมูลของ
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินกำรตรวจสอบ ดูแล ท้องถิ่น
ให้สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ
บำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเป็นประจำ
โดยจะต้องจัดหำเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ควำม และมีควำมเสถียรในกำร
ชำนำญ ดำเนินกำรตรวจสอบตำมที่กรม ทำงำน
ได้อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนดโดย
ดำเนินกำรตรวจสอบทุกวันในเวลำทำกำร

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ระบบสำรบรรณที่ได้มีกำร
ปรับปรุง พัฒนำจำกเดิม
ให้มีควำมทันสมัย และ
เหมำะสมกับกำรใช้งำนปัจจุบัน

สำนัก/กอง จำนวน 18 แห่ง
สถจ. จำนวน 76 แห่ง สถอ.
จำนวน 878 แห่ง มีระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประกอบกำรปฏิบัตงิ ำน
ได้มีประสิทธิภำพ

ระบบสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูล
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นสำมำรถให้บริกำรแก่
ข้ำรำชกำร และประชำชนได้
อย่ำงต่อเนื่อง

จำนวนระบบสำรสนเทศ
และฐำนข้อมูล 6 ระบบงำน
หลักและ 40 ระบบงำนย่อย
สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ
อย่ำงต่อเนื่อง
(INFO,LTAX,EPLAN,WASTE,
ELE,LEC)

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

8,000,000

9,800,000

กิจกรรมที่ 2 : จัดหำเจ้ำหน้ำที่เข้ำ
ดำเนินกำรแก้ไขระบบ เมื่อมีคำร้องในกำร
แจ้งแก้ไขระบบจำกควำมบกพร่องต่ำง ๆ
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

9

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ศส.

9

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ศส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายในของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิน่ พร้อม
ระบบ Antivirus
กิจกรรมที่ 1 : สำรวจและตรวจสอบ
อุปกรณ์ กำหนดรำยละเอียดกำร
บำรุงรักษำและรำยกำรอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
บำรุงรักษำ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำข้อกำหนดของงำน
จ้ำงบริกำรบำรุงรักษำ
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินกำรจัดจ้ำงตำม
ระเบียบพัสดุ
กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินกำรตำมสัญญำ
บำรุงรักษำอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 5 : ตรวจสอบกำรบำรุงรักษำ
อุปกรณ์ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนด
โครงการบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน่ (e-LAAS) และระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิน่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
และระบบเครือข่ายได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่ายระบบรักษาความ
ปลอดภัย ได้รับการบารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย
ได้รับการบารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยและระบบ
เครือข่ายได้รับการบารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย
เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย
ได้รับการบารุงรักษาให้สามารถ ได้รับการบารุงรักษาให้
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
จานวน 12 เดือน

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

11,520,500

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

ศส.

8,280,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

ศส.

กิจกรรมที่ 1 : สำรวจและตรวจสอบ
อุปกรณ์ กำหนดรำยละเอียดกำร
บำรุงรักษำและรำยกำรอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
บำรุงรักษำ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำข้อกำหนดของงำน
จ้ำงบริกำรบำรุงรักษำ
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินกำรจัดจ้ำงตำม
ระเบียบพัสดุ
กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินกำรตำมสัญญำ
บำรุงรักษำอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 5 : ตรวจสอบกำรบำรุงรักษำ
อุปกรณ์ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนด
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลกลำง
ท้องถิ่น ให้สำมำรถรองรับ
ข้อมูล
ใหม่ ในกำรนำมำวิเครำะห์
และประมวลได้มำกยิง่ ขึ้น

ตัวขี้วัดปริมาณ
อปท. จำนวน 7,850 แห่ง
มีระบบข้อมูลกลำงท้องถิ่น
ที่รองรับผู้ใช้งำนในระดับ
อปท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

5,000,000

9

6

20

4

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ศส.

ตัวขี้วัดปริมาณ
อปท. จำนวน 7,850 แห่ง
รองรับผู้ใช้งำนในระดับ อปท. และผูใ้ ช้งำนทั่วไป 500 คน
และผู้ใช้งำนทั่วไป ที่เข้ำมำ ต่อเดือน
สอบถำมข้อมูล

4,200,000

9

6

20

4

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ศส.

กิจกรรมที่ 4 : อบรมผู้ใช้งานระบบ

เพื่อพัฒนำระบบให้บริกำร
ข้อมูล
แบบอัตโนมัติ (Chat Bot)
ให้สำมำรถรองรับผู้ใช้งำน
ที่มำกขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ในกำรตอบสนองกับผู้ใช้งำน
มำกขึ้น

โครงการพัฒนาระบบ Website ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : สารวจ สอบถามข้อมูล
เพื่อออกแบบ และรวบรวมข้อมูล ปัญหา
อุปสรรค (ก่อนทาการพัฒนาระบบ)

เพื่อพัฒนำระบบ Website ตัวขี้วัดปริมาณ
อปท. จำนวน 7,850 แห่ง
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง รองรับผู้ใช้งำนในระดับ อปท. และผูใ้ ช้งำนทั่วไป 10,000 คน
ท้องถิ่น ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และผู้ใช้งำนทั่วไป
ต่อเดือน
และรองรับกับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ

6,200,000

9

6

20

4

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ศส.

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการปรับปรุง
ระบบข้อมูลกลางท้องถิน่ (INFO)
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค (ก่อนทาการ
พัฒนาระบบ)
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมนาเสนอ
ผลการวิ
กิจกรรมทีเคราะห์
่ 3 :พัฒและออกแบบระบบ
นาระบบ
กิจกรรมที่ 4 : อบรมผู้ใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
แบบอัตโนมัติ (Chat Bot)
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค (ก่อนทาการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมนาเสนอ
ผลการวิ
กิจกรรมทีเคราะห์
่ 3 :พัฒและออกแบบระบบ
นาระบบ

กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิจกรรมที่ 3 :พัฒนาระบบ
กิจกรรมที่ 4 : อบรมผู้ดแู ลงานระบบ
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โครงการจัดทา Data Catalog และ
ระบบ PDPA ที่ ใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูล
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการออกบแบบ
Data Catalog และระบบ PDPA
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิจกรรมที่ 3 :จัดทารายงานผลการ
ออกแบบ Data Catalog และระบบ
PDPA
โครงการจัดทาระบบในการจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิน่ เพื่อ
ประเมินความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการดิจิทัลของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค (ก่อนทาการ
พัฒนาระบบ)
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมนาเสนอ
ผลการวิ
กิจกรรมทีเคราะห์
่ 3 :พัฒและออกแบบระบบ
นาระบบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพื่อให้ กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น มีกำรจัดทำ
Data Catalog ที่เป้นไปตำม
มำตรำฐำนในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งหมด และระบบ
PDPA
ที่มีกำรดำเนินกำรตำม พรบ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จำวนข้อมูล 50 ข้อมูล
มีแนวทำงและกำรดำเนินกำร
ให้มีกำรจัดเก็บ Data ของ
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นมีมำตรำฐำนมำกขึ้น

เพื่อมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรปฎิบัตงิ ำนด้ำนดิจิทัล
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อเป็นระบบฯที่ช่วย
ในกำรบริหำรจัดกำร เชิง
ดิจิทัลของบุคลำกรของ อปท.
ได้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. จำนวน 7,850 แห่ง
มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำร
ปฎิบัตงิ ำนด้ำนดิจิทัล ของ
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น
ที่มีผลให้กำรปฏิบัตงิ ำน
เชิงดิจิทัลของ อปท.
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

5,000,000

9

6

20

4

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ศส.

5,000,000

9

6

20

4

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ศส.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนข้อมูลที่ได้มีกำรจัดทำ
Data Catalog

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รองรับผู้ใช้งำนในระดับ อปท.

กิจกรรมที่ 4 : อบรมผู้ใช้งานระบบ
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โครงการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการออกบแบบ
Data Catalog และระบบ PDPA

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

เพื่อให้ทำงกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น มีกำรจัดกำร
ข้อมูล ของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไป
ตำมธรรมภิบำลข้อมูล ที่
เป็นไปตำมมำตรำฐำน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีแนวทำง และแนวปฏิบัติ
ในกำรจัดทำข้อมูลให้เป็น
ธรรมภิบำล

โครงการพัฒนาแอพเคชัน LPDI
Traning APP

เพื่อรองรับการใช้ระบบแอพ
พลิเคชันได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอนบุคลากรท้องถิน่
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Local
E-Lerning)

เพื่อเพื่อพัฒนาระบบงาน
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
จัดการเรียนการสอนบุคลากร
ท้องถิ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Local E-Lerning)

กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิจกรรมที่ 3 :จัดทารายงานผลการ
ออกแบบ ธรรมภิบาลข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

5,000,000

9

6

20

4

6

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

ศส.

ร้อยละ 80

1,500,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สบ.พถ.

จานวนบุคลากรท้องถิ่นที่เข้า
รับการฝึกอบรม

1,000,000

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สบ.พถ.

จำนวน 50 ข้อมูล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนข้อมูลในกำรจัดทำเป็น
ธรรมภิบำลข้อมูล

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งที่มางบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ Local School
Quality : LSQ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงกำรฯ พร้อง
ตัง้ คณะทำงำนกำหนดขอบเขตของงำน
กิจกรรมที่ 2 : กำหนดขอบเขตของงำน
กิจกรรมที่ 3 : หำผู้รับจ้ำง แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำข้อตกลง
จ้ำงเหมำบริกำร
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ของผู้รับจ้ำง
กิจกรรมที่ 5 : อบรมผู้ใช้งำนระบบ
ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 คน

"1. เพื่อให้มีระบบสำรสนเทศ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
: Local School Quality:
LSQ
ที่มีคณ
ุ ภำพสำมำรถ
ประมวลผล
ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ท้องถิ่นได้ถูกต้องและรวดเร็ว
2. เพื่อให้มีระบบทะเบียนและ
วัดผลที่มีคณ
ุ ภำพ เป็นกำร
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
จัดกำรบริกำรสำธำรณะด้ำน
กำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้มีระบบสำรสนเทศ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำที่
สำมำรถรองรับผู้ใช้งำน
หรือกำรบันทึกข้อมูลจำก
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ"

เชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีระบบสำรสนเทศด้ำน
คุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียน
สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: Local School Quality:
LSQ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำได้
ถูกต้องด้วยระบบสำรสนเทศ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
: Local School Quality:
LSQ

จำนวน 1,762 โรงเรียน

9,000,000

4

3

11

12

1

3

งบอำนวยกำร (กรม)

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แบบ
รวมศูนย์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบงำนและกำร
ทำงำน
ต่ำง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบฐำนข้อมูล
โปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS
(Database Tuning) ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ 2 : บริกำรให้คำปรึกษำและ
แนะนำ
กำรใช้งำนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เกี่ยวกับกำรติดตัง้ ปัญหำทำงด้ำนเทคนิค
และกำรปฏิบัตงิ ำนบนโปรแกรมระบบบัญชี
e-LAAS ผ่ำนระบบ Call Center
และเว็บไซต์ของระบบคลังควำมรู้
(e-LAAS KM) ของระบบบัญชี e-LAAS

เพื่อดูแล บำรุงรักษำ แก้ไข
และพัฒนำโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ฃให้
สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ
เต็มควำมสำมำรถ และ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
รวมทั้งให้บริกำรให้คำปรึกษำ
และแนะนำกำรใช้งำนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับกำรติดตัง้ ปัญหำ
ทำงด้ำนเทคนิคและกำร
ปฏิบัตงิ ำนบนโปรแกรมระบบ
บัญชี e-LAAS ผ่ำนระบบ
Call Center

บำรุงรักษำ และซ่อมแซม
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์แบบรวม
ศูนย์สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ได้ตำมมำตรฐำน
ที่กำหนดไว้

จำนวน 12 ครั้ง

9,954,000

9

6

20

2

12

4

งบอำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

✓

กศ.

✓

สน.คท.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์. : โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทีม่ ีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 1. เพื่อสร้ำงควำมรับรู้
ด้านจริยธรรม สถ. ประจาปีงบประมาณ และควำมรอบรู้ดำ้ น
2567
จริยธรรมให้แก่ อปท.
2. เพื่อให้ประชำชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
เกี่ยวกับงำนด้ำน
กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างผู้รับจ้างโครงการ
จริยธรรมของ สถ.
กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่ผ่านสื่อสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินการ
ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรงำน
และตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนของ สถ.

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เชิงปริมำณ
1. องค์กรปกครองส่วน
จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ ท้องถิ่น 7,850 แห่ง
สร้ำงกำรรับรู้ดำ้ น
2. ประชำชน 50,000 คน
จริยธรรม จำนวน 10 ชิ้น
เชิงคุณภำพ
1. สถ. มีสื่อประชำ
สัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ให้ อปท. รับรู้
ด้ำนจริยธรรมอย่ำง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ
2. อปท. มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
งำนด้ำนจริยธรรม
3.ประชำชนเข้ำถึง
และเข้ำใจเกี่ยวกับงำน
จริยธรรมของ สถ.
ได้โดยง่ำย

งบประมาณ
(บาท)

1,000,000

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

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

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

17

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กม.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจติดตามและนิเทศ
การดาเนินงานของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิน่ จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการตรวจ
ติดตามและนิเทศการดาเนินงานของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับสานักงบประมาณและหน่วยงาน
อื่น ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ลงตรวจฯ และประสานหน่วยงาน
ที่ร่วมลงพื้นที่ เช่น สานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3 : ลงพื้นที่ตรวจ สรุปผลการ
ตรวจ ฯ

วัตถุประสงค์

1. สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรจัดทำคำขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ตำมแนวนโยบำย
ของรัฐบำลและ
ตำมมำตรกำร
เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2. เพื่อตรวจนิเทศ
ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัด/อำเภอ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และทำให้
ผู้ปฏิบัตงิ ำนได้มีโอกำส
ในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหำต่ำง ๆ
เพื่อนำมำใช้ในกำร
พัฒนำกระบวนกำร
ทำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิง่ ขั้น

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด/
สำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น
อำเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับกำรตรวจ
นิเทศ ฯ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ดำเนินกำรตรวจติดตำม
และนิเทศ 1,080 แห่ง
ประกอบด้วย
1. สำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
2. สำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
3. องค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ำ
จังหวัดละ 25 แห่งรวม
1,000 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

1,337,480

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

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

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

16

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กยผ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ นโยบายและแผนสาหรับจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯสาหรับจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พร้อมจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
(ดาเนินการก่อนเริ่มปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567)
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนกระทั่ง
ลงนามในสัญญาจ้าง (ดาเนินการก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปฏิบัตหิ น้ำที่
จัดเก็บ วิเครำะห์
ประมวลผล และใช้
ประโยชน์จำกฐำน
ข้อมูลทำงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. เพื่อพิจำรณำ
รำยละเอียดโครงกำร
รูปแบบแปลน และ
ประมำณกำรรำคำ
ที่หน่วยงำนในสังกัด
เสนอโครงกำรขอรับ
กำรสนับสนุน
งบประมำณ
กิจกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ 3. เพื่อจัดทำรำยงำน
สาหรับจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ภำพรวมกำรบริหำร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และกำรติดตำมเร่งรัด
จานวน 8 คน ปฏิบัตหิ น้าที่ ณ กลุ่มงาน
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
วิเคราะห์งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ รำยเดือน และรำย
แผนงาน
ไตรมำส เสนอ
ผู้บังคับบัญชำ
และรำยงำนต่อหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์ ฯ สำหรับ
จัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีของ
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
จำนวน 8 คน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

จำนวน 8 คน

งบประมาณ
(บาท)

1,440,000

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

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

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

8
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กยผ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และนโยบาย
(จนท.ยน.)
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ พร้อม
ทั้งจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามใน
สัญญา
จ้าง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

1.เพื่อคัดเลือก
ข้าราชการให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ
ในตาแหน่งที่ว่าง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
ข้าราชการได้รับการ
เลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสามารถสมัคร
คัดเลือกเพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา
เลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.
และ อ.ก.พ. สถ.
กาหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และนโยบาย (จนท.ยน.)

เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานการทางานใน
พื้นที่ ซึงช่วยการดาเนิน
ภารกิจด้านการติดตาม
และประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรมที่ 1: ขออนุมัตโิ ครงการฯ
อปท. มีความถูกต้อง
พร้อมตัง้ คณะกาหนดขอบเขตของงาน.
แม่นยา พร้อมทั้งปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 2: กาหนดขอบเขตของงาน
หน้าที่เป็นผู้ประสาน
และขอความเห็นชอบจาก อสถ.
งานอปท. เพื่อแก้ไข
กิจกรรมที่ 3: หาผู้รับจ้างมานาเสนอราคา และวินิจฉัยปัญหา
กิจกรรมที่ 4: แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อ เบื้องต้นได้
จัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ 5: ทาข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สำมำรถดำเนินกำรจัด
จ้ำงเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
และติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น
ส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค จำนวน
210 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กำรดำเนินกำรนำเข้ำ
ข้อมูลลงในระบบ
e-Plan เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยถูกต้อง
แม่นยำภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

กิจกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบัตงิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของผู้รับจ้าง

โครงการจัดทาระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(e-Plan) ปีงบประมาณ 2567

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2 คน

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล
ธรรมดำ เป็นเจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์และติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น จำนวน 210 คน

งบประมาณ
(บาท)

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

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

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

360,000

8

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กยผ.

37,800,000

9

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กยผ.

กิจกรรมที่ 6: ควบคุมการจ้างและ
ประเมินผลงาน
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

เพื่อให้ สถ. มีรำยงำน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประจำปี เพื่อไว้เผยแพร่ จำนวนหน่วยงำนที่ได้รับ
ผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร รำยงำนประจำปีของ
และขับเคลื่อน
สถ.
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ
กำรทำงำนตำมนโยบำย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมผลการดาเนินงาน สำคัญของรัฐบำล
สถ. มีเครื่องมือที่ใช้
ในรอบปี
ง
บประมำณ
เผยแพร่ผลงำน
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทางาน
ที่ผ่ำนมำพร้อมทั้งใช้
ประจำปีและกำร
กิจกรรมที่ 4 : จัดทาร่างรายงานประจาปี
เป็นฐำนข้อมูล
ขับเคลื่อนนโยบำย
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารูปเล่มสมบูรณ์และส่ง ในกำรอ้ำงอิงทำงสถิติ ของรัฐบำลอย่ำงเป็น
โรงพิมพ์เพื่อดาเนินการพิมพ์
ในแต่ละรอบ
รูปธรรมสำมำรถ
ปีงบประมำณ และ
เผยแพร่ตอ่ สำธำรณชน
สำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำว และใช้ในกำรอ้ำงอิง
ไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ไป ผลกำรดำเนินงำนได้

จัดพิมพ์หนังสือรำยงำน
ประจำปี 2566 กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น
จำนวน 10,211 เล่ม

1,100,000

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กยผ.

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์การของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิน่ ไปสู่ระบบราชการ 4.0
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ

ข้าราชการระดับปฏิบัตกิ าร
หรือชานาญการในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น
125 คน โดยบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

475,100

17

6

20

2

6

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

ก.พ.ร.สถ.

โครงการจัดทาหนังสือรายงาน
ประจาปี 2566 กรมส่งเสริม
การปกครองท้ องถิน่

(1) เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรการอบรม
(2) เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมที่ 3 : ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม ให้หน่วยงานในสังกัด
กิจกรรมที่ 4 : จัดอบรม
กรมส่งเสริม
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามผลการดาเนินการ การปกครองท้องถิ่น
ยกระดับและพัฒนา
องค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0
(3) เพื่อสร้างและพัฒนา
เครือข่ายระบบราชการ
4.0 ให้มีองค์ความรู้
ที่ทันต่อสถานการณ์โลก
ในปัจจุบันสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อแนะนาแลถ่ายทอด
แนวทางการดาเนินงาน
สู่ระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับควำมรู้ควำม
เข้ำใจของบุคลำกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าบริการรายปีระบบการเรียนออนไลน์
Local MOOC
กิจกรรมที่ 1 : การปรับปรุงระบบ
Local MOOC

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเครำะห์เนื้อหำ
และจัดทำรำยวิชำ
ในหลักสูตรกำรพัฒนำ
สมรรถนะของหน่วยงำน
ในสังกัด
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อปรับปรุงช่อง
ทำงกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรให้กับ
หน่วยงำนในสังกัด
กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในรูปแบบ
ออนไลน์
3. เพื่อปรับปรุงช่อง
ทำงกำรเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนท้องถิ่น
และกำรปฏิบัตงิ ำน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้กับ
ประชำชนทั่วไป

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลำกรสำเร็จ
กำรศึกษำตำมรำยวิชำ
ในระบบ Local MOCC
เพิ่มขึ้นจำก
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

บุคลำกรสำนัก/กอง/สถจ./
อปท. และประชำชนทั่วไป
สำเร็จกำรศึกษำตำมรำยวิชำ
ในระบบ Local MOCC
เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566 จำนวน 100 คน

งบประมาณ
(บาท)

60,000

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

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

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

9

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
94

6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

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

6

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

ก.พ.ร.สถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน
การเงิน และการบัญชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้ องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนปฏิบัตงิ าน
(Engagement Plan) ตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
กิจกรรมที่ 2 : เข้าตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบประจาปี

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อตรวจสอบ
กำรบริหำรงำนและ
กำรปฏิบัตงิ ำน
ด้ำนงบประมำณ
กำรเงิน กำรบัญชี
กำรพัสดุและกำรใช้
รถยนต์ส่วนกลำง
และกำรวำงระบบ
กำรควบคุมภำยใน
กิจกรรมที่ 3 : จัดทารายงานการตรวจสอบ ของสำนักงำน
โดยมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ส่งเสริมกำรปกครอง
ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
ท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 4 : เสนอรายงานผลการ
ว่ำได้ดำเนินกำรเป็นไป
ตรวจสอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
อย่ำงถูกต้องตำม
ปกครองท้องถิ่นทราบ และสั่งการ
กฎหมำย ระเบียบ
ให้หน่วยรับตรวจดาเนินการตาม
หนังสือสั่งกำร
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามการดาเนินการตาม (2) เพื่อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ แนวทำง วิธีกำร
ปฏิบัตงิ ำนให้ถูกต้อง
ของหน่วยรับตรวจ
มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล
และลดกำรผิดพลำด
จำกกำรปฏิบัตงิ ำน
รวมถึงมีกำรวำงระบบ
กำรควบคุมภำยใน
ที่เพียงพอเหมำะสม

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของหน่วยรับ
ตรวจที่ได้รับกำรตรวจ
สอบด้ำนกำรเงิน
กำรปฏิบัตติ ำม
ข้อกำหนดกำรบริหำร
และกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจำปี
งบประมำณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
หน่วยรับตรวจนำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และ
พัฒนำกำรปฏิบัตงิ ำน
ให้เกิดประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ทุกหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี
ได้รับการตรวจสอบ
ด้านการเงิน การปฏิบัตติ าม
ข้อกาหนด การบริหาร
และการปฏิบัตงิ าน
เพื่อนาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัตงิ านให้เกิด
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

707,280

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

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

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

16

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

21

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กตภ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนบุคคล
ภำยนอกที่ได้รับกำร
จ้ำงเหมำบริกำร
เพื่อช่วยปฏิบัตงิ ำน
ในกำรจัดเก็บ และ
วิเครำะห์ข้อมูล
ทำงกำรศึกษำท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก จานวน 4 คน

900,000

8

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กศ.

เพื่อปฏิบัตหิ น้ำที่จัดเก็บ
ข้อมูล วิเครำะห์ตดิ ตำม
ประเมิน ตรวจสอบ
ข้อมูลต่ำงๆ ตำมที่ได้รับ
กิจกรรมที่ 1 : กำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
มอบหมำยในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลและขับเคลื่อนกำร
ขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ดำเนินงำนให้มี
กิจกรรมที่ 2 : สรุปผลกำรดำเนินงำน
ประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำร
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้
โครงกำร
มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค สำเร็จ
ตำมขอบเขตที่กำหนด

พนักงำนจ้ำงเหมำ
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ข้อมูลและขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพและป้องกันโรค
จำนวน 3 คน

540,000

8

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กสธ.

โครงการบารุง (Mainternce
รายเดือน) ระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม

สามารถลงทะเบียน
และบริหารจัดการ
ฝึกอบรมได้ตาม
เป้าหมายที่

จานวนบุคลากร อปท.
ที่เข้ารับการฝึกอบรม

573,800

9

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางการศึกษาท้ องถิน่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กาหนดร่างขอบเขตงาน

เพื่อจัดหำบุคคล
ภำยนอก (เอกชน)
มำปฏิบัตงิ ำน โดยมี
บทบำท ขอบเขต
หน้ำที่ที่จะดำเนินกำร
สนับสนุนให้ข้ำรำชกำร
ปฏิบัตงิ ำนในภำรกิจ
หลักได้สำเร็จเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

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

เพื่อบารุงรักษาระบบ
ลงทะเบียนและ
บริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม
ให้สามารถทางาน
ได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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✓

สบ.พถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน่
ของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิน่

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพื่อให้องค์กรมี
ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร และ
ประชำชนมีควำมสุข

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนครั้งที่ผู้บริหำร
สถ. ออกตรวจติดตำม
ผลกำรดำเนินกำร
อปท. เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้บริหำร สถ.
ออกตรวจติดตำม
ผลกำรดำเนินงำน
อปท. ครบตำม
กลุ่มเป้ำหมำย
ที่กำหนด

เพื่อให้ข้าราชการ
สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
มีการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับมือกับสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการกรมส่งเสริม
มีกำรอบรมซักซ้อม
การปกครองท้องถิ่น
แผนบริหำรควำม
(ส่วนกลาง) 80 คน
ต่อเนื่องจำนวน
1 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ำร่วมอบรม
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรเตรียมควำมพร้อม
และรับมือกับสภำวะ
วิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น

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

ตัวชี้วัดโครงการ

50 ครั้ง

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งที่มางบประมาณ

1,000,580

16

6

21

11

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

100,000

17

3

12

1

6

4

งบอานวยการ (กรม)

กิจกรรมที่ 7 : การติดตาม ประเมินผล
จัดทาสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

✓

✓

สล.

สล.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ขอเบิกเงินสารอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 : การติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ

โครงการวันท้องถิน่ ไทย
กิจกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูล
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เกี่ยวกับจุดเริ่มต้น
ของการกระจายอานาจการปกครอง
สู่ท้องถิ่นความสาคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แหล่งที่มางบประมาณ

เพื่อให้บุคลำกรในสังกัด
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นได้
ร่วมกันแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดี
และน้อมสำนึก
ในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ
ของสถำบันหลัก
ของชำติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลำกรสังกัดกรมส่งเสริม
มีกำรจัดกิจกรรม
กำรปกครองท้องถิ่น
บำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์เพื่อ
ถวำยเป็นพระรำชกุศล
เนื่องในโอกำสวันสำคัญ
ของชำติไทย 4 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลำกรสังกัดกรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นได้ร่วมทำ
กิจกรรมบำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์เพื่อ
เป็นกำรน้อมสำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคณ
ุ
ของสถำบันหลัก
ของชำติ

1,320,000

17

1

1

1

13

1

งบอำนวยกำร (กรม)

เพื่อให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประสิทธิภำพตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด

4,508,000

11

6

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

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

กิจกรรมที่ 2 : ตรวจทานข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณให้
76 จังหวัด เพื่อนาไปจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ
กิจกรรมที่ 5 : ประเมินผลการดาเนินงาน

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

✓

สล.

✓

สล.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จานวน 2
อัตรา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนกำร
ประชำสัมพันธ์
และแผนปฏิบัตกิ ำร
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการจ้างเหมา เพื่อดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์
บริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่
ให้มีควำมสอดคล้องกับ
ประชาสัมพันธ์
นโยบำยของรัฐบำล
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการ
กระทรวงมหำดไทย
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนกระทั่ง
กรมส่งเสริมกำร
ลงนาม
ปกครองท้องถิ่น
ในสัญญาจ้าง (ดาเนินการก่อนเริ่ม
และองค์กรปกครอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าที่
2. เพื่อปฏิบัตหิ น้ำที่
ประชาสัมพันธ์ฯ
โดยกำรประสำนงำน
จานวน 2 คน ปฏิบัตหิ น้าที่ ณ สานักงาน จัดเก็บ และรวบรวม
เลขานุการกรม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
บทบำท ภำรกิจ
อำนำจหน้ำที่
และผลกำรดำเนินกำร
3. เพื่อจัดทำข้อมูล
ข่ำวสำรที่มีรูปแบบ
เพื่อกำรเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรด้วยสื่อสมัยใหม่
เช่น ภำพอินโฟกรำฟฟิก
คลิปวีดโี อ วีทีอำร์
และข้อมูลประกอบ
รูปภำพ
4. เพื่อปฏิบัตหิ น้ำที่
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
งำนด้ำนกำรเผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นไป
โดยมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
ประชำสัมพันธ์ ฯ
สำหรับจัดทำแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ กรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จำนวน 2 คน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

จำนวน 2 คน

งบประมาณ
(บาท)

360,000

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

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

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

8

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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6

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

สล.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหา
กิจกรรมที่ 2: ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบัตงิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของผู้รับจ้าง

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการจัดทา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน่ ท่ เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

(1) เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่
จัดเก็บข้อมูล รวบรวม
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องประเมินผล
นิเทศ จัดประชุม
และบันทึกข้อมูลทาง
ระบบเทคโนโลยีทาง
สารสนเทศ และนามา
ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านของ
ข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิง่ ขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนเจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จานวน
10 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีฐานข้อมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จานวน 10 คน

1,800,000

8

6

20

2

13

4

(1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติ
หน้าที่จัดเก็บข้อมูล
รวบรวม วิเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้อง
ประเมินผล นิเทศ
จัดประชุม และบันทึก
ข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีทางสาร
สนเทศ และนาข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2)เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านของ
ข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

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

6 คน

1,080,000

8

6

20

2

13

4

8

6

20

2

13

4

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
เพื่อจ้างเหมาบุคคล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประจาห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครอง ธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่จ้างเหมา
ท้ องถิน่
บริหารเว็บไซต์และแอป บริการ 1 คน
พลิเคชันศูนย์วิชาการ
กิจกรรมที่1 : กาหนด TOR พิจารณา
กรมส่งเสริม
และสรรหาผู้รับจ้าง
การปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบัตงิ านตามเงื่อนไขที่กาหนด
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของผู้รับจ้าง

จานวนบุคลากรที่จ้างเหมา
บริการ 1 คน มีผลการ
ปฏิบัตงิ านตามเกณฑ์
ที่กาหนด 80 เปอร์เซ็นต์

180,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

✓

กพส.

งบอานวยการ (กรม)

✓

กพส.

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กพส.

งบอานวยการ (กรม)

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการจัดซื้อหนังสือของห้ องสมุด
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิน่
กิจกรรมที่1 : จัดซื้อหนังสือ
กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสาร
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการจ้างที่ปรึกษาดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน่ (Local Performance
Assessment: LPA)

เพื่อจัดซื้อหนังสือ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสารได้ตาม
งบประมาณที่ตงั้ ไว้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดซื้อหนังสือ
หนังสือพิมพ์นิตยสาร
และวารสารได้ตาม
งบประมาณที่ตงั้ ไว้

จัดซื้อหนังสือ 150 เล่ม
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสาร 1500 ฉบับ

เพื่อวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินประสิทธิภำพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำร
ปฏิบัตริ ำชกำร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เป็นรำยจังหวัด
ตำมประเภท
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในตัวชี้วัด
ในแต่ละด้ำน รวมทั้ง
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีรำยงำนผลกำร
ประเมินประสิทธิภำพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท
วิเครำะห์ในประเด็น
สำคัญเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กำรปฏิบัตริ ำชกำร

มีข้อเสนอแนะและบท
วิเครำะห์ในประเด็นสำคัญ
เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรปฏิบัติ
รำชกำร

โครงการเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน่ ต้นแบบที่มีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล

1. เพื่อเป็นแนวทำง
และตัวอย่ำงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2. เพื่อเป็นฐำนข้อมูล
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบสำหรับ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
3. เพื่อใช้ประโยชน์ใน
กำรส่งเสริมกำร
บริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แจกจ่ำยหนังสือครบ
ตำมเป้ำหมำย
จำนวน 12,730 เล่ม

จัดพิมพ์หนังสือ
จำนวน 12,730 เล่ม

กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างพิมพ์หนังสือ
กิจกรรมที่ 3 :จัดส่งหนังสือให้
กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

100,000

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

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

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

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

แหล่งที่มางบประมาณ

4

6

20

2

13

4

495,000

17

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

2,546,000

17

6

20

2

6

4

งบอำนวยกำร (กรม)
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

✓

กพส.

✓

กพส.

กพส.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดจ้างบุคลากรด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการฯ พร้อม
ตัง้ คณะกาหนดขอบเขตงานจ้างฯ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพื่อให้กำรใช้ระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงำนใน
ส่วนกลำงและองค์กร
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดขอบเขตงานจ้างฯ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และขอความเห็นชอบจาก อสถ.
ดังนั้นจึงมีควำม
กิจกรรมที่ 3 : หาผู้รับจ้างมานาเสนอราคา จำเป็นต้องมีกำรจ้ำง
กิจกรรมที่ 4 : แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อ เจ้ำหน้ำที่ดแู ลระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำร
จัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ 5 : ทาข้อตกลงจ้างเหมาบริการ จัดกำรขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วน
กิจกรรมที่ 6 : ควบคุมกำรจ้ำงและ
ท้องถิ่นเพื่อให้ขยำยผล
ประเมินผลงำน
กำรดำเนินงำน และใช้
ประโยชน์และเกิดควำม
ต่อเนื่องต่อไป โดย
จำแนกเป็นเจ้ำหน้ำที่
ดูแลระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำง และ
ส่วนภูมิภำค

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สำมำรถดำเนินกำรจัด
จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดแู ลระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
ส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค จำนวน 188 คน

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน
สาหรับการเลือกตั้งท้ องถิน่ และ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษากฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
และรวบรวม จัดเตรียมสรุปข้อมูลเพื่อ
จัดทาคูม่ ือปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนในการผลิตสื่อ
คูม่ ือการปฏิบัตงิ าน
ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
สาหรับการเลือกตัง้
จานวน 10 ครั้งต่อปี
ท้องถิ่น และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตัง้ จานวน
9,000 เล่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ปฎิบัตงิ านในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจที่ภูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตัง้ ท้องถิ่น
การจัดการจัดตัง้
ในทุกระดับ
ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย

กิจกรรมที่ 2 : ตรวจทานข้อมูล และจัด
วางรูปแบบ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พิมพ์คมู่ ือปฏิบัตงิ าน
76 จังหวัด เพื่อนาไปจัดงานวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมที่ 4 : แจกจ่ายคูม่ ือปฏิบัตงิ าน
ให้กับสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด/อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 5 : ประเมินผลการดาเนินงาน

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้ง
การเลือกตัง้ ในทุกระดับ

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล
ธรรมดำ เป็นเจ้ำหน้ำที่
ดูแลระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 188 คน
ในพื้นที่ 76 จังหวัด
และกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

33,840,000

8

6

20

2

13

4

งบอำนวยกำร (กรม)

✓

กสว.

990,000

1

2

3

5

4

5

งบอานวยการ (กรม)

P

กต
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

3. พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการประกวดคนต้นแบบ
จริยธรรม สถ. (DLA ethics)
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : เชิญชวน อปท.
กิจกรรมที่ 3 : จัดการประกวด
กิจกรรมที่ 4 : มอบรางวัล

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

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริม
ให้บุคลากรของ สถ. มีความ
ตืน่ ตัว
และตระหนักเกี่ยวกับงาน
ด้านจริยธรรม
2. เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริม
งานด้านจริยธรรมของ สถ.

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดการประกวด
โครงการคนต้นแบบ
จริยธรรม สถ. 1ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. อปท. เกิดความ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของงานด้านจริยธรรม
และเข้าร่วมการประกวด
2. อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีบทบาทใน
การส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรม สถ.
1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ของ สถ. มีความรู้ความเข้าใจ จัดโครงการสัมมนา
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงาน
อบรมขับเคลื่อนงาน
ด้านจริยธรรม
ด้านจริยธรรม สถ. 4
2. เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน ครั้ง/ปี
งาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ด้านจริยธรรมของ สถ.
1. บุคลากรของ สถ.
มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้าน
จริยธรรม
2. บุคลากรของ สถ.
มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7,850 แห่ง

1,050,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กม.

จัดโครงการสัมมนาอบรม
ขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3,150,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กม.
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โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุใหม่
กิจกรรมที่ 1 การขออนุมัตโิ ครงการ
และเตรียมดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมไตรมาส 2
เป็นเดือนมกราคม และสิงหาคม
กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลไตรมาส 2
เป็นเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ในการปฏิบัตงิ านร่วมกันให้กับ จำนวนข้ำรำชกำร
จานวน 140 คน
และพนั
ก
งำนรำชกำร
ข้าราชการและพนักงานราชการ
ของกรมส่งเสริม
บรรจุใหม่ของ สถ.
ได้แก่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ กำรปกครองท้องถิ่น
ที่เข้ำฝึกอบรมตำม
ในการทางาน คุณธรรม
จริยธรรมสาหรับการปฏิบัตติ น โครงกำรปฐมนิเทศ
ในระบบราชการการ และความรู้ ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรบรรจุใหม่
เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท
ของกรมส่งเสริม
อานาจหน้าที่ของ สถ.
2) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ กำรปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ในการทางาน คุณธรรม
จริยธรรมสาหรับการปฏิบัตติ น ร้อยละของข้ำรำชกำร ร้อยละ 100
ในระบบราชการการส่งเสริม และพนักงำนรำชกำร
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
การปฏิบัตงิ านของ อปท. ให้กับ
ท้องถิ่นที่ผ่ำนกำร
ข้าราชการและพนักงานราชการ
ฝึกอบรมตำมโครงกำร
บรรจุใหม่ของ สถ.
ปฐมนิเทศข้ำรำชกำร
3) เพื่อให้ข้าราชการและ
และพนักงำนรำชกำร
พนักงาน
บรรจุใหม่
ราชการบรรจุใหม่ของ สถ.
มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างกัน

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ฝึกอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ
ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ข้าราชการตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง
และการเสริมสร้างคุณภาพ
กิจกรรมที่1 : การขออนุมัตโิ ครงการ
และคุณค่าของชีวิต ได้รับความรู้
ฝึกอบรม
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
กิจกรรมที่2 : การดาเนินการฝึกอบรม
ประโยชน์ประเภทต่างๆ
กลุ่มเป้าหมาย
อันพึงได้เพื่อนาไปปรับใช้
กิจกรรมที่3 : การประเมินผลการฝึกอบรม ในการวางแผนชีวิตภายหลัง
จากเกษียณอายุราชการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรม
จานวน 116 คน
(ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนคนละ
9,900 บาท)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการให้
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และการดูแล
ตนเองเพื่อประโยชน์ใน
การดารงชีวิตหลัง
เกษียณ
(ร้อยละ 80)

ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปรับตัว
และการดารงชีวิต ตลอดจน
สิทธิที่ได้รับจากรัฐ
ภายหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

720,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กจ.

1,148,400

17

6

11

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กจ.
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โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม : คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อ

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ประจาปี พ.ศ. 2567
กิจกรรมที่ 1 : สารวจรายชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจาผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละสมควร
ได้รับมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ฯ
กิจกรรมที่ 2: จัดทาโครงการมอบประกาศ
เกียรติคณ
ุ
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาประกาศเกียรติคณ
ุ
กิจกรรมที่4: มอบประกาศเกียรติคณ
ุ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ของข้าราชการให้สามารถ
ปฏิบัตริ าชการได้สอดคล้องกับ
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของแต่ละ
ประเภทตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง
เพื่อรองรับการปฏิบัตงิ าน
ตามภารกิจที่กาหนดตาม
แผนงาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ

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

เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
และพนักงานราชการในสังกัดที่ ลูกจ้างประจา และ
ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการมาด้วย
พนักงานราชการ
ความวิริยะ อุตสาหะ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
และด้วยความเรียบร้อย
ประกาศเกียรติคณ
ุ
และควรค่าแก่การยกย่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สรรเสริญ และเป็นไปตาม
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครอง มีความพึงพอใจ มีขวัญ
ท้องถิ่นว่าด้วยการมอบประกาศ และกาลังใจ
เกียรติคณ
ุ แก่ข้าราชการ
(ร้อยละ 100)
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2560

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

3,572,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กจ.

150,000

3

6

11

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กจ.

จานวน 125 คน

ร้อยละ 100

(1) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
ราชการ
(2) ข้าราชการที่รับราชการ
มาครบ 25 ปีบริบูรณ์ มี
(3) ข้าราชการที่รับราชการ
มาครบ 20 ปีบริบูรณ์
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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 เพื่อพิจารณา
ร่างประกาศ รับสมัครคัดเลือก
กิจกรรมที่ 4 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
กิจกรรมที่ 5 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัตขิ อง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 6 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 7 : คณะอนุกรรมการฯ ออก
ข้อสอบจัดส่งข้อสอบให้ ผอ.กจ. เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ
พิจารณา และจัดพิมพ์ข้อสอบ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อคัดเลือกข้าราชการให้
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ใน
ตาแหน่ง
ที่ว่าง
2.เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สามารถสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาเลื่อนขึ้น
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.
และ อ.ก.พ. สถ. กาหนด

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ
สมรรถนะตามที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

(ประมาณ 31 ราย)

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

500,000

กิจกรรมที่ 8 : ดาเนินการสอบข้อเขียน
กิจกรรมที่ 9 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
และส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประเมินตาม
หลักเกณฑ์
กิจกรรมที่ 10 : คณะอนุกรรมการฯ
ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
กิจกรรมที่ 11 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพื่อสรุปผลการคัดเลือก
และรายงานผลการคัดเลือกต่อ อสถ.
พิจารณาเห็นชอบ
กิจกรรมที่ 12 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 13 : อสถ. มีคาสั่งแต่งตัง้
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รักษาการในตาแหน่ง
เพื่อประเมินผลงานเข้าสู่ตาแหน่ง

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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17

3

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

20

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

13

4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

งบอานวยการ (กรม)

✓

กจ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการฝึกอบรมการจัดทาและการ
บริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : เตรียมการวางแผนการ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทา
และการบริหารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. เพื่อสร้างทักษะความรู้ความ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน 270 คน
เข้าใจของข้าราชการในสังกัด บุคลากรกรมส่งเสริม
เกี่ยวกับหลักการบริหาร
การปกครองท้องถิ่น
งบประมาณ การโอน
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการ
เปลี่ยนแปลง การกันเงินไว้เบิก จัดทาและบริหาร
เหลื่อมปี เพื่อลดข้อผิดพลาด งบประมาณของ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
สานักงานส่งเสริมการ
2. เพื่อสร้างทักษะความรู้
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ความเข้าใจของข้าราชการ
และสานัก/กองได้เข้า
ในสังกัดเกี่ยวกับการจัดทา
รับการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 3 : ประสานวิทยากร สถานที่
งบประมาณ หลักการเขียน
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าอบรมฯ
โครงการ การจัดทาประมาณการ
ค่าใช้จ่าย และหลักเกณฑ์การ
กิจกรรมที่ 4 : จัดโครงการประชุมสัมมนา พิจารณางบประมาณของสานัก
เชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทาและการบริหาร งบประมาณในการเสนอขอตัง้
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง งบประมาณ
ท้องถิ่น

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

990,500

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กยผ.

3,240,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กยผ.

กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดาเนินโครงการ
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ
New GFMIS Thai

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ได้รับทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ าน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทาง
New GFMIS Thai
การดาเนินโครงการ
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัตโิ ครงการ
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทา
ไปถ่ายทอดต่อได้
และการบริหารงบประมาณของกรม
2. เพื่อให้การปฏิบัตงิ าน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เกี่ยวกับระบบ New GFMIS
กิจกรรมที่ 3 : ประสานวิทยากร สถานที่
Thai เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าอบรมฯ
และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัตทิ ี่
กิจกรรมที่ 4 : จัดโครงการฝึกอบรมการ กระทรวงการคลังกาหนด
ปฏิบัตงิ านเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
งบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ New GFMIS Thai

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านการจัดทาและการ
บริหารงบประมาณ
ของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และสานัก/กอง
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ารับการ
ฝึกอบรม

จานวน 1,200 คน

กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดาเนินโครงการฯ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การ
บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน่ กลุ่มงานการเงินบัญชีและ
การตรวจสอบ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : วางแผน
และขออนุมัตดิ าเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
กิจกรรมที่ 3: ดาเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินการ
ตามโครงการฝึกอบรมฯ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ทั กษะและความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัลสาหรับข้าราชการและพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
(Digital Literacy)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

17

6

20

11

13

4

งบอานวยการ (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราชการและพนักงาน ข้าราชการและพนักงาน
ราชการได้รับการ
ราชการ
พัฒนาทักษะพและมี
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 ของคะแนนรวม

5,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราชการและพนักงาน ข้าราชการและพนักงาน
ราชการได้รับการ
ราชการ
พัฒนาทักษะพและมี
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของคะแนนรวม

4,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

ผู้อานวยการกลุ่มงาน
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวม 76 จังหวัด และ
บุคลากรกองตรวจสอบระบบ
การเงินบัญชีท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่า
258 คน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

930,000

(1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การเงิน บัญชีและ
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
การตรวจสอบ สานักงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
และเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบ ผู้เข้ารับการอบรม
ระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
มีความรู้จากผลการ
มีความรู้ความสามารถในการ ทดสอบหลังการอบรม
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบการคลัง เพิ่มขึ้น
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด สามารถให้
คาปรึกษาแนะนา
การปฏิบัตงิ านด้านการคลัง
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องทักษะและความสามารถ
ด้านการใช้ดจิ ิทัล (Digital
Literacy) ให้แก่ข้าราชการและ
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี พนักงานราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ปกครองท้องถิน่
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี เรื่องการปฏิบัตงิ านนักส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ให้แก่
ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จาก
ข้าราชการระดับปฏิบัตกิ าร
ประสบการณ์จริง
ชานาญการและพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมการ
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ปกครองท้องถิ่น
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

✓

✓

ตบ.

สบ.พถ.

✓

สบ.พถ.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

✓

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ระดับกลาง
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงการจัดทารายงาน และการนาเสนอ
รายงาน

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ทักษะ และสมรรถนะในการ
บริหารงานเพื่อส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้แก่
ข้าราชการเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นระดับชานาญการพิเศษ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราขการผู้เข้าร่วม
ข้าราชการและพนักงาน
โครงการรับการพัฒนา ราชการ
ทักษะพและมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของคะแนนรวม

3,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ระดับสูง
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง การจัดทารายงาน และการนาเสนอ
รายงาน

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ทักษะ และสมรรถนะในการ
บริหารงานเพื่อส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้แก่
ข้าราชการเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นระดับอานวยการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราขการผู้เข้าร่วม
ข้าราชการและพนักงาน
โครงการรับการพัฒนา ราชการ
ทักษะพและมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของคะแนนรวม

10,000,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สบ.พถ.

600,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สบ.พถ.

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ท้ องถิน่

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การฝึกอบรมมีความรู้
กลุม่ เป้าหมายร้อยละ
มีความเข้าใจบทบาท
80 ผ่านการฝึกอบรม
อานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัตงิ าน
ในกลุ่มงานส่งเสริม
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมัตจิ ัดโครงการฝึกอบรม และพัฒนาท้องถิ่น สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
เข้าร่วมสัมมนา
ความเข้าใจในกฎหมาย
กิจกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจานวน 5
ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครอง
วัน
ส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัตงิ าน
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น หรือใน
ระดับเดียวกัน จานวน 100
คน ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัตงิ าน
ณ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สังกัดกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล
หรือในระดับเดียวกัน
จานวน 100 คน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สบ.พถ.

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การฝึกอบรมมีความรู้
กลุม่ เป้าหมายร้อยละ
มีความเข้าใจบทบาท อานาจ 80 ผ่านการฝึกอบรมะ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัตใิ นกลุ่มงาน
กฎหมาย ระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข์ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัตงิ าน
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สังกัดกลุ่มงานกฎหมาย
ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
หรือในระดับเดียวกัน
จานวน 100 คน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สบ.พถ.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
การฝึกอบรมมีความรู้
กลุม่ เป้าหมายร้อยละ
จังหวัด กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ มีความเข้าใจบทบาท อานาจ 80 ผ่านการฝึกอบรมะ
ตรวจสอบ
หน้าที่ของผูป้ ฏิบัตงิ านในกลุ่ม
งานการเงิน บัญชีและการ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร
ตรวจสอบ สานักงาน
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดโครงการฝึกอบรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
ความพร้อมเข้าร่วมสัมมนา
กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กร
กิจกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจานวน 5 วัน
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัตงิ าน
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สังกัดกลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ หรือใน
ระดับเดียวกัน จานวน
100 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
เพื่อเพิ่อประสิทธิภาพ
การส่งเสริมสนับสนุน อปท.

600,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สบ.พถ.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลท้ องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจานวน
5 วัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และ
เรื่องร้องทุกข์
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติ
จัดโครงการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจานวน
5 วัน

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
มีความเข้าใจบทบาท
อานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัตงิ าน
ในกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล
ส่วนสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการฝึกอบรม
กิจกรรมที่1 : การเสนอขออนุมัตโิ ครงการ
กิจกรรมที่2: การดาเนินโครงการจัดการ
ฝึกอบรม
กิจกรรมที่3 : การประเมินผลและสรุปผล
โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์และ
English Camp
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการให้อธิบดี
พิจารณาอนุมัตแิ ละให้ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนด TOR พิจารณา
และอนุมัตจิ ้างบริษัทดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายและ
รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการด้านเอกสาร
วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินโครงการ
English Camp

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตงิ านด้าน
กระบวนการฝึกอบรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 42 คน

ขรก+พรก ในสังกัด
สบ.พถ. จานวน 42 คน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรใน
สังกัด สถ.ประเมินฯ สาหรับ
จังหวัดและส่วนกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ 40 คนได้รับการพัฒนาทักษะ
การพัฒนาทักษะการ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน
เป็นไปตามระดับทักษะ
ตามที่ ก.พ.กาหนด

เพื่อให้บุคลากรของ
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และ
การตรวจสอบของสานักงาน
ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สามารถให้คาแนะนา
การปฏิบัตงิ านในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการ
รับเงินเบิกจ่ายเงิน และจัดทา
รายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบของ
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เข้าร่วมการฝึกอบรม

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
การปฏิรูป แผนพัฒนา ยุทธ
ประเทศ เศรษฐกิจ ศาสตร์
และสังคม
มท.
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

110,540

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

สบ.พถ.

450,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

✓

กพส.

1,254,000

17

3

20

2

13

4

งบอานวยการ (กรม)

กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการดาเนินโครงการ
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน่ (e-LAAS) สาหรับสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 1
จัดฝึกอบรมอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
สาหรับสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

160 คน
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✓

สน.คท.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดโครงการ

(1) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐและผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
การตรวจสอบภายในได้พัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
กิจกรรมที่ 1 : ติดตามแผนการฝึกอบรม ปฏิบัตงิ านตร่วจสอบภายใน
สามารถประเมินและช่วย
ของกรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอื่น ๆ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กิจกรรมที่ 2 : พิจารณาคัดเลือกบุคลากร
กระบวนการกากับดูแล
กลุ่มตรวจสอบภายในที่มีคณ
ุ สามบัตติ ามที่
การบริหารความเสี่ยง
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอื่น ๆ
และการควบคุมของส่วนราชการ
กิจกรรมที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตาม
ได้
คุณสมบัตใิ นแต่ละหลักสูตรการอบรม
(2) เพื่อเสริมสร้างการมี
กิจกรรมที่ 4 : ขออนุญาตเข้ารับการอบรม ส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน
และเข้ารับการอบรม
ความรู้ ประสบการณ์
กิจกรรมที่ 5 : นาความรู้ ทักษะ
ข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค
ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับ
ในการปฏิบัตงิ าน และพัฒนางาน รวมถึง วิทยากรและผู้ประกอบ
การทา KM ให้บุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับ
วิชาชีพเดียวกัน
การอบรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนของบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในที่
ได้เข้ารับ
การฝึกอบรม

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิน่ และ
จัดทากรอบแนวทางการเป็นองค์กร
ดิจิทัล องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570

1) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2565 – 2570
2) กรอบแนวทาง
การเป็นองค์กรดิจิทัล
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
- 2570

1) เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 – 2570
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ
2) เพื่อจัดทากรอบแนวทาง
สถานภาพ กระบวนการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ การเป็นองค์กรดิจิทัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2565 - 2570 ที่สอดคล้อง
กิจกรรมที่ 2 : ระดมความคิดเห็นกับอานาจหน้าที่ ภารกิจ
วิเคราะห์ความต้องการ นโยบายด้าน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทคโนโลยีดจิ ิทัลของกรมส่งเสริมการ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
การปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : นาเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ การระดมความคิดเห็น
กิจกรรมที่ 4 : นาเสนอ และจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565 - 2570 ฉบับ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัตงิ าน

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

50,000

16

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ลักษณะของโครงการ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

โครงการ โครงการ
ใหม่
ประจา

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

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มางบประมาณ

6

21

16

6

4

งบอานวยการ (กรม)

6

20

2

6

5

งบอานวยการ (กรม)

✓

กตภ.

.

ศส.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จานวนบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
หลักสูตร

1) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 – 2570
2) กรอบแนวทางการเป็น
องค์กรดิจิทัล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2565 - 2570

5,000,000
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

