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ค ำน ำ 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  (พ.ศ.  2566 - 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้งนี้  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน อันจะท าให้การปฏิบัติ งานสามารถตอบสนองต่อบริบทที่ เปลี่ ยนแปลงในมิติ  
ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาของ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประกอบด้วย โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกส่วนที่ 3 ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 - 2570 แผนผังความเชื่อมโยง และส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) งบอ านวยการ (กรม) 
งบเงินอุดหนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ข อ ง ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น จ ะ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ไ ป สู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 



 
 
 
 
 
 
 
                   หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  1 
  โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 
  อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5            
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 6 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 8 

ส่วนที่ 3 ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 
  วิสัยทัศน์ 11 
  พันธกิจ 11 
  ค่านิยมหลัก 11 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 
  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย 12 
  ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 16 
  แผนผังความเชื่อมโยง 17 
ส่วนที่ 4  แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 18 

  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 19 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 25 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 31 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 60 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 80 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 89 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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1.1 โครงสร้างของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 
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1.2 อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่
และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. ด าเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท า ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบ  
ในการติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ด าเนินการจัดท า แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 4. ก าหนดแนวทางและจัดท ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. ก าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 
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 10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 
 11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจัดตั้งส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน  
และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรม ในราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การด าเนินการก ากับ ดูแล  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
และจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานภายในส่วนราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  
       ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น โดยแยกภารกิจด้านแผนงานและการจัดท างบประมาณของกรมของส านักงาน
เลขานุการกรมออกมาด าเนินการ และแก้ไขอ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรมเพ่ือให้สอดคล้อง  
กับการจัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
เป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยแยกภารกิจด้านการศึกษาของส านักพัฒนา 
และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  ออกมาด าเนินการและเปลี่ยนชื่อส านักพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารงานท้องถิ่นเป็นกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และแก้ไขอ านาจหน้าที่  
ของส่วนราชการดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้ องถิ่น 
โดยก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการประสาน รวมรวม วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของกรม 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม       

ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลและมีฐานข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ 

W1 ระบบบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัด เช่น อัตราก าลัง 
ไม่สมดุลกับภารกิจ โครงสร้างบุคลากรยังไม่มี
ความชัดเจนโดยเฉพาะต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญ 
ในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้อง บุคลากรบางต าแหน่ง
ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ขาดขวัญก าลังใจ 
และความทุ่มเทในการด าเนินภารกิจตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

S2 กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น มี โครงสร้าง 
ของส านัก/กอง ที่ รองรับภารกิจที่ หลากหลาย 
มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนภายใต้กรอบพันธกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย 

W2 การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ข าด ค ว าม ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังไม่มีการพัฒนา 

S3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจในลักษณะ 
1 กรม 2 ระบบ ได้แก่ระบบของกรมและระบบ 
ใน ก ารส่ ง เส ริ ม อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
โดยมีหน่วยงานระดับภูมิภาค ส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้ องถิ่ นจั งหวัด เป็ นกล ไกในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 

W3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
มีโครงสร้างองค์กรที่ยังไม่เหมาะสมกับการรองรับ
ภารกิจงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

W4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขาดงบประมาณ
และอัตราก าลังที่เพียงพอต่อภารกิจการส่งเสริม 
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รวมทั้ งมี การ
ด า เนิ น ก ารจั ด ส ร ร งบ ป ระม าณ ที่ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 

S5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นที่มีหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจน 
ในการฝึกอบรมพัฒนาและให้ความรู้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

W5 ระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง
ขาดการสื่อสารองค์กรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดต่อสื่อสาร
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีน้อย 

S6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณะ 
ส่ งเสริมการศึกษาท้ องถิ่ น และมาตรฐานการ
ด าเนินงานของท้องถิ่นท่ัวประเทศ 

W6 ก า ร ถ่ า ย ท อ ด น โย บ าย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ
ยั งขาดประสิทธิภ าพ ไม่ ชั ด เจน  ขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับยุทธศาสตร์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงสู่พ้ืนที ่
 
 

2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S7 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการ
ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนเป็น
ที่เชื่อถือของหน่วยงานภายนอก 

W7 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขาดกลไกการ
ประสานงานระดับอ าเภอโดยไม่มีโครงสร้างระดับ
อ าเภอที่กฎหมายรองรับ 
 

S8 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผล LPA ที่มีความ
น่ าเชื่ อถือและหน่ วยงาน อ่ืนมี การน าผลไป ใช้
ประโยชน์ 

W8 
 
 
 

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มีภ ารกิจหลั ก 
ที่ยั งไม่ เป็น เอกเทศต้องขอรับการสนับสนุน 
จากหน่วยงานอ่ืนอยู่เป็นจ านวนมากท าให้การ
บริหารงานท้องถิ่นมีความอ่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ง่าย 

S9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการประสานงาน
ทั้งหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  มี เครือข่ าย 
ในการท างานร่วมกับองค์กรที่เป็นตัวแทนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน 

W9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีสายงาน 
ที่หลากหลาย ความสามารถในการท างานแบบ 
1 กรม 2 ระบบ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

S10 กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจงาน 
ที่ชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การท างาน
ขององค์การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เป็ นอย่ างดี 
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

S11 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีความรู้
หลากหลายในการน าไปปฏิบัติงานตามภารกิจ 
และหน้าที่ความรับผิดชอบมีการปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

S12 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปฏิบัติงาน 
ที่ เป็ น เลิ ศ ได้ รับการยอมรับจากหน่ วยงาน อ่ืน 
เช่น ได้รับรางวัล PMQA การบริหารงานคลัง รวมทั้ง
มีการจัดท าประมวลกฎหมายท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่น 
มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
8 
 

 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในมิติต่าง ๆ เช่น การสร้างความเท่าเทียมกัน 
ของคนในสังคม กฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
หลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
การพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 การออกแบบ
เมือง การจัดการขยะมูลฝอย กระแสการพัฒนา
ประชาธิปไตยท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนท าให้ท้องถิ่นมีโอกาสช่วยแบ่งเบา
ภาระการพัฒนาประเทศได้มากขึ้น 

T1 การแพร่ระบาดของเชื้ อ อุบั ติ ใหม่ ในสั งคม 
Covid – 19 เป็น อุปสรรคในการปฏิบัติ งาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอปท. 

O2 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการบริหารงาน เช่น ไทยแลนด์ 4.0 การบริหาร
จัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) การ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
อินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง  (Internet of thing) 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการป้องกันภัยและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
เป็นโอกาสให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ปรับปรุงระบบการบริหารได้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

T2 สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่น มลพิษ 
ทางน้ า  ทางอากาศ และขยะอุตสาหกรรม 
เพ่ิมสูงขึ้นภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 การเติบโต
ของชุมชนเมือง การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ  
เป็ น ภั ย อุ ป ส ร รค ที่ ขั ด ข ว า งก า รส่ ง เส ริ ม 
การปกครองท้องถิ่น 

O3 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากระดับท้ องถิ่น  เช่น  วิสาหกิจตั้ งใหม่ 
(Start up) วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐ าน ค ว าม รู้ น วั ต ก ร รม แ ล ะ ดิ จิ ทั ล ภ า ย ใต้
อุตสาหกรรม 4.0 การท่องเที่ยวและบริการระดับ
ท้องถิ่น ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีโอกาสส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นได้เพ่ิมมากขึ้น 

T3 ความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น กระแสการเกิด 
Fake News 
 

 

O4 กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดและระบุความส าคัญ 
ในการพัฒนาพื้นท่ี และการกระจายอ านาจ 

T4 หน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  โดยไม่ป ระสาน ก รม ส ่ง เส ร ิม 
การปกครองท้องถิ่น 

O5 รั ฐ บ าล ให้ ค ว าม ส าคั ญ แ น วคิ ด  Smart City 
และกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ 

T5 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่มากระทบกับการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เช่น การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย 
ที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นขาดเอกภาพ กฎหมาย
บริหารงานพัสดุมากเกินไป ประมวลกฎหมาย
ท้องถิ่นไม่ได้รับรองในการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น 

๒.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O6 การมีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

ที่ ชั ด เจน  3 สมาคม  รวมทั้ งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพมากขึ้นมีแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถส่ งเสริมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ได้มากขึ้น 

T6 ภัยคุมคามทางไซเบอร์สูงขึ้น 

O7 กระแสการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ การเติบโต
ของปัญ ญ าประดิษ ฐ์  (Artificial Intelligence)
รวมทั้งระบบเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่  (Mobile 
Technology) ช่วยให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ พัฒนา 
เพ่ิมมากข้ึน 

T7 การก าหนดนโยบายด้านการกระจายอ านาจ 
ของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง 

O8 ก ร ะ แ ส สั ง ค ม ตื่ น ตั ว ใน ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ 
ของประชาชน และต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

T8 ประเทศไทยประสบปัญหาภั ยพิบัติที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง 

  T9 โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากขึ้น การเติบโตของแรงงานนอกระบบ 
การย้ าย ถิ่ น ขอ งแ รงงาน  ก ระท บ ต่ อ ก าร
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  T10 นโยบายรัฐบ าลมี ผลกระทบต่ อท า ให้ การ
บริหารงานท้องถิ่นอ่อนไหว 

  T11 ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลน้อยลง 
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– ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3  
ทิศทางของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น         
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 “ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการ

สาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น” 
 

 
 

 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา 

แนะน าในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารจัดการเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ  
ตามมาตรฐานสากล 

 
            
 

 
 
 
 
 

 
 
            

 
1. การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ 
4. การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
5. การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
 
 
 
 
 

3.1 วิสัยทัศน์  

3.2 พันธกิจ 
 

มืออาชพี 

3.3 ค่านิยมหลัก 
 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคดิจิทัล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 1) ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเลือกตั้งตามแผนที่ก าหนด 
4) ประเมินผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด ร้ อ ย ล ะข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า รป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
(Local Performance Assessment : LPA)  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 

 
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1) การก าหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานสากล 
2) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 1) ปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานการบริการสาธารณะเพ่ือยกระดับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภารกิจและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

1) ร้ อ ยละขององค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ นป ระสิ ท ธิภ าพ  
(Local Performance Assessment : LPA)  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 

 

3.5 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
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 2) ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด (ร้อยละ 65) 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 

 

3) จ านวนหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพประปา  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
6,472 แห่ง 7,534 แห่ง 8,596 แห่ง 9,658 แห่ง 10,629 แห่ง 

 

4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
(รอการก าหนดเกณฑ์จากกรมควบคุมมลพิษและส านักงาน ก.พ.ร.) 

 

5) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพ่ิมขึ้น  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 1.8 ร้อยละ 1.9  

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็น 
มืออาชีพ 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1) การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
2) การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  
ให้มีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล 
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ตัวช้ีวัด รอ ย ล ะข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า รป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
(Local Performance Assessment : LPA) 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใหพ้ร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1) องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

ตัวช้ีวัด ร้ อ ย ล ะข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า รป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
(Local Performance Assessment : LPA) 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
และทันสมัย 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และการอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา Application เพ่ือยกระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
2) โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
3) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 1) สร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับ
การพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 
2) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ค่าเป้าหมาย (รอการก าหนดเกณฑ์จากส านักงาน ก.พ.ร.) 



  

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 

“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น” 

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ 

การส่งเสริมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การส่งเสริมและพฒันา 
การจัดบรกิารสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพ  

 
  

การเสริมสรา้งสมรรถนะบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีความเป็นมอือาชีพ 

การพัฒนาระบบการเงิน 
การคลัง และระเบียบกฎหมายในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง 

การพัฒนากรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กร 
ท่ีมีขีดสมรรถนะสงูและทันสมยั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา
แนะน าในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารจัดการเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะตามมาตรฐานสากล 

ก้าวทันยุคดิจิทัล 
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แผนที่ความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล กับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 0  

    

 

1. การปกป้อง      
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. การเสรมิสร้างความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงภายใน 2. การลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
และพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 

 

3. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล 4. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เกษตร
และเกษตร

แปร 
รูปมูลค่า

สูง 

2. การ
ท่องเที่ยว
เน้นคุณค่า 

3. ฐานการ
ผลิตยาน
ยนตไ์ฟฟ้า 

4. การแพทย์
และสุขภาพ

แบบครบวงจร 

5. ประตูการค้า 
การลงทุนและ 

โลจิติกส์ 

6. อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและบริการ

ดิจิทัล 

10. ลดความ 
ไม่เสมอภาคภายใน
และระหว่างประเทศ 

11. ท าให้เมืองและ 
การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และย่ังยืน 

12. สร้าง
หลักประกัน 

ให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิตที่

ย่ังยืน 
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7. SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

๘. พื้นที่และ
เมืองมีความ
เจริญทันสมัย 
และน่าอยู ่

13. ด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ

ผลกระทบ 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 

การต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน

และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

6. สร้างหลักประกันให้ม ี
น้ าใช้และมีการบริหารจัดการ
น้ าและการสุขาภิบาลอย่าง

ย่ังยืนส าหรับทุกคน 

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้
ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล  

รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

7. สร้างหลักประกัน 
ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาท่ีย่อมเยา เชื่อถือได้และ

ย่ังยืน 

9. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

ย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิที่ต่อเน่ือง 
ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต

ภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

2. การรักษา       
ความม่ันคงของรัฐ   

และการ
ต่างประเทศ 

3. การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม 
และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐ 

4. การศึกษาและ
เรียนรู้  

การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน

สาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 

9. การรักษาความ
มั่นคงของฐาน

ทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

10. การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี

ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ      

มิชอบในภาครัฐ 

11. การปรับปรุง
กฎหมาย           

และกระบวนการ
ยุติธรรม 

6. การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

8. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การวิจัยและการพัฒนา และ
นวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิม
ค่าใช้จา่ยในการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศ 

7. การส่งเสริม
บทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคม

อาเซียน 

1.ยุติความ
ยากจนทุกรูปแบบ

ในทุกท่ี 

2. ยุติความหิวโหย บรรลุเป้า
ความมั่นคงทางอาหารและ

โภชนาการที่ดีข้ึน  
และส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม

สวัสดิภาพส าหรับทุกคน 
ในทุกวัย 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่ได้คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

5. บรรลคุวามเสมอภาคระหว่าง
เพศและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของผู้หญิง 
และเด็กหญิงทุกคน 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์กร
มส

่งเส
ริม

 
กา

รป
กค

รอ
งท

้อง
ถิ่น

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรหิาร

จัดการตามหลักธรรมภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลง 

  

๙. ความยากจนข้าม
รุ่นลดลงและความ
คุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ เหมาะสม 

๑๐. เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอน

ต่ า  

๑๑. การลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  

๑๒. ก าลังคนที่มี
สมรรถนะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนา

แห่งอนาคต 

๑๓. ภาครัฐ
สมรรถนะ

สูง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย   
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แผนปฏิบัตริาชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

18 
 

 

 
 
 

 

ส่วนที่ 4   
แผนงาน/โครงการ 

ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 



ที่ ยุทธศาสตร์
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหบ้ริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

17 64,783,800          17 64,873,800          17 64,963,800          17 84,207,800          16 45,327,800          84 324,157,000              

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ

60 143,996,594,840  58 150,020,029,340  58 153,120,443,440  56 156,240,438,640  55 159,310,050,540  287 762,687,556,800        

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใหม้ีความเปน็มืออาชีพ

43 18,868,655,200    43 18,305,935,700    43 19,390,257,300    43 20,578,418,700    43 21,808,863,500    215 98,952,130,400          

4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

21 99,724,620          20 94,324,620          20 94,424,620          21 98,909,420          20 94,624,620          102 482,007,900              

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นใหเ้ปน็
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย

81 324,513,370        77 291,106,970        73 235,133,950        70 215,832,250        70 219,079,250        371 1,285,665,790            

222 163,354,271,830 215 168,776,270,430 211 172,905,223,110 207 177,217,806,810 204 181,477,945,710 1,059           863,731,517,890        

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566-2570 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

รวม

รวม 5 ปีปี2566 ปี2567 ปี2568 ปี2569 ปี2570

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่
19



งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม
1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหบ้ริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17 - 17 64,783,800              - 64,783,800               

2 การส่งเสริมและพฒันาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีประสิทธิภาพ

16 44 60 131,881,940            143,864,712,900       143,996,594,840        

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีความเปน็มืออาชีพ

37 6 43 254,047,000            18,614,608,200        18,868,655,200          

4 การพฒันาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

21 - 21 99,724,620              - 99,724,620               

5 การพฒันากรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ใหเ้ปน็
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย

81 - 81 324,513,370            - 324,513,370              

172 50 222 874,950,730           162,479,321,100      163,354,271,830       รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2566 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม
1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหบ้ริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17 - 17 64,873,800              - 64,873,800                

2 การส่งเสริมและพฒันาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีประสิทธิภาพ

14 44 58 91,490,840              149,928,538,500       150,020,029,340        

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีความเปน็มืออาชีพ

37 6 43 256,688,000            18,049,247,700        18,305,935,700          

4 การพฒันาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

20 - 20 94,324,620              - 94,324,620                

5 การพฒันากรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ใหเ้ปน็
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย

77 - 77 291,106,970            - 291,106,970              

165 50 215 798,484,230           167,977,786,200      168,776,270,430       รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2567 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม
1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหบ้ริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17 - 17 64,963,800              - 64,963,800               

2 การส่งเสริมและพฒันาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีประสิทธิภาพ

14 44 58 91,490,840              153,028,952,600        153,120,443,440        

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีความเปน็มืออาชีพ

37 6 43 269,323,000            19,120,934,300          19,390,257,300          

4 การพฒันาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

20 - 20 94,424,620              - 94,424,620               

5 การพฒันากรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ใหเ้ปน็
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย

73 - 73 235,133,950            - 235,133,950              

161 50 211 755,336,210           172,149,886,900       172,905,223,110       รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2568 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม
1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหบ้ริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17 - 17 84,207,800              - 84,207,800                

2 การส่งเสริมและพฒันาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีประสิทธิภาพ

12 44 56 107,490,840            156,132,947,800        156,240,438,640        

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีความเปน็มืออาชีพ

37 6 43 291,958,000            20,286,460,700          20,578,418,700          

4 การพฒันาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

21 - 21 98,909,420              - 98,909,420                

5 การพฒันากรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ใหเ้ปน็
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย

70 - 70 215,832,250            - 215,832,250              

157 50 207 798,398,310           176,419,408,500       177,217,806,810       รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2569 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม
1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหบ้ริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
16 - 16 45,327,800              - 45,327,800                

2 การส่งเสริมและพฒันาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีประสิทธิภาพ

11 44 55 69,490,840              159,240,559,700        159,310,050,540        

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีความเปน็มืออาชีพ

37 6 43 315,093,000            21,493,770,500          21,808,863,500          

4 การพฒันาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

20 - 20 94,624,620              - 94,624,620                

5 การพฒันากรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ใหเ้ปน็
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย

70 - 70 219,079,250            - 219,079,250              

154 50 204 743,615,510           180,734,330,200       181,477,945,710       รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2570 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

ปี 66
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป)

ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 85
(85 คะแนนขึ้นไป)

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 90
(85 คะแนนขึ้นไป)

ปี 69
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 95
(85 คะแนนขึ้นไป)

ปี 70
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 100
(85 คะแนนขึ้นไป)

ปี 66  
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในก าหนด

1. 1,200 แหง่ต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
ก าหนด

ปี 67   
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในก าหนด

1. 1,200 แหง่ต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
ก าหนด

ปี 68   
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในก าหนด

1. 1,200 แหง่ต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
ก าหนด

ปี 69   
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในก าหนด

1. 1,200 แหง่ต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
ก าหนด

ปี 70  
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในก าหนด

1. 1,200 แหง่ต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
ก าหนด

ปี 66
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ปี 66 
โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
250 แหง่

ปี 67
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ปี 67
โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
250 แหง่

ปี 68
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ปี 68
โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
250 แหง่

ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่สมัครใจใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 69
โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
250 แหง่

ปี 70
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ปี 70
โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
250 แหง่

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ท้องถิ่นส่งเสริมและพฒันา
ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน : ITA

กม.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

11 13 46 21ขับเคล่ือนใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของ สถจ./สถอ./
อปท. ของผู้ตรวจราชการ สถ.

กปต.สถ.

1,680,000             7,700,000                       1
(งบอ านวยการ

กรม)

161,400,000                 1,470,000             1,540,000              1,610,000            

11 13 4

โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

กศ.

2,880,000             13,968,000.00                 1
(งบอ านวยการ

กรม)

16 6 212,736,000                 2,736,000             2,736,000              2,880,000            

53  12             3,288,000 16,440,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4                 3,288,000              3,288,000               3,288,000             3,288,000 12

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ปี 66
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ จ านวน 615 คน

ปี 66 
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ

4 1 2 12 1 4

ปี 67
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ จ านวน 615 คน

ปี 67
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 68
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ จ านวน 615 คน

ปี 68
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 69
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ จ านวน 615 คน

ปี 69
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 70
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ จ านวน 615 คน

ปี 70
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 66
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 66 
ครูในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สามารถน าองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา
ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคิด
ปลูกจติส านกึใหม้วัีฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริตได้อย่างมคุีณภาพ

4 1 21 11 12 2

ปี 67
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 67
ครูในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สามารถน าองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา
ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคิด
ปลูกจติส านกึใหม้วัีฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริตได้อย่างมคุีณภาพ

ปี 68
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 68
ครูในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สามารถน าองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา
ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคิด
ปลูกจติส านกึใหม้วัีฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริตได้อย่างมคุีณภาพ

ปี 69
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 69
ครูในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สามารถน าองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา
ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคิด
ปลูกจติส านกึใหม้วัีฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริตได้อย่างมคุีณภาพ

ปี 70
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 70
ครูในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สามารถน าองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา
ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคิด
ปลูกจติส านกึใหม้วัีฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริตได้อย่างมคุีณภาพร

2,740,000             2,740,000              2,740,000            2,740,000             13,700,000                      1

1,600,000             1,600,000              1,600,000            1,600,000             8,000,000                       1

โครงการอบรมพฒันาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุ
วัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

กศ. 2,740,000                 

(3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กศ. 1,600,000                 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

- - - - - 0

ปี 67
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่ก าหนด
เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับค าแนะน า
และแนวทางการด าเนินงาน/การบริหารจัดการสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ปี 68 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่ก าหนด
เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับค าแนะน า
และแนวทางการด าเนินงาน/การบริหารจัดการสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ปี 69
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่ก าหนด
เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับค าแนะน า
และแนวทางการด าเนินงาน/การบริหารจัดการสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ปี 70 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่ก าหนด   
เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับค าแนะน า
และแนวทางการด าเนินงาน/การบริหารจัดการสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการตรวจสอบการคลังการเงิน การบัญชีและการ
พสัดุของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ

ตบ.                  1,780,000              1,800,000               1,820,000             1,850,000              1,900,000                        9,150,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี2566 - 2570 
เชิงปริมาณ
1. อปท. ได้รับการตรวจสอบการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงินการบัญชีและการพสัดุ
2. สถานศึกษาสังกัด อปท. ได้รับการตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพสัดุ
3. อปท. ได้รับการนิเทศการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพสัดุ
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ 
สถจ. ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการ
พสัดุของ อปท. เป็นแนวทางเดียวกัน
เชิงคุณภาพ
1. อปท. และสถานศึกษาสังกัด อปท. ได้รับการ
ตรวจสอบและค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานด้านการ
คลัง การเงิน การบัญชีและการพสัดุใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการ

ปี2566 - 2570
1. อปท. ได้รับการตรวจสอบด้านการ
คลังการเงินการบัญชีและการพสัดุไม่
น้อยกว่า 100 แหง่
2. สถานศึกษาสังกัด อปท. ได้รับการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การ
บัญชีและการพสัดุไม่น้อยกว่า  300 
แหง่
3. อปท. จ านวน 23 จังหวัดได้รับการ
นิเทศการบริหารงานและ การ
ปฏิบัติงานจากผล การตรวจสอบด้าน
การคลัง การเงินการบัญชี และการ
พสัดุ
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินการบัญชี
และการตรวจสอบ สถจ. ตรวจสอบ
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และ
การพสัดุของ อปท. เป็นแนวทาง
เดียวกัน จ านวน 76 แหง่

16 6 21 11 13 4

โครงการตรวจนิเทศภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขของ อปท.

กสธ. 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่ก าหนด

สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. 
ได้รับการตรวจนิเทศตามก าหนด

16 6 21 11 13 4

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

โครงการนิเทศการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในของ อปท.

ตบ. 303,400                   303,400                303,400                 303,400               303,400                1,517,000                       1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 2566 - 2570
เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้ารับการนิเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปี 2566 - 2570 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของ
 อปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ 
อปท. จ านวน 1,200 คน

17 6 20 11 6 4

16 6 21 11 13 4

ปี 66 
เชิงปริมาณ : จ านวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม 
จ านวน 32 แหง่ 
เชิงคุณภาพ : จ านวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ 
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหเ้ป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
พื้นที่ 4 ภาค จ านวน 32 แหง่

ปี 67 
เชิงปริมาณ : จ านวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม 
จ านวน 32 แหง่ 
เชิงคุณภาพ : จ านวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ 
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหเ้ป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
พื้นที่ 4 ภาค จ านวน 32 แหง่

ปี 68 
เชิงปริมาณ : จ านวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม 
จ านวน 32 แหง่ 
เชิงคุณภาพ : จ านวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ 
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหเ้ป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อปท. ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
พื้นที่ 4ภาค จ านวน 32 แหง่

ปี 69
เชิงปริมาณ : จ านวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม 
จ านวน 32 แหง่
เชิงคุณภาพ : จ านวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ 
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหเ้ป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
พื้นที่ 4 ภาค จ านวน 32 แหง่

ปี 70
เชิงปริมาณ : จ านวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม 
จ านวน 32 แหง่
เชิงคุณภาพ : จ านวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ 
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหเ้ป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
พื้นที่ 4 ภาค จ านวน 32 แหง่

2,000,000 2,000,000 2,000,000โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปท. ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

กพส. 17 3 12 2 6 42,000,000 2,000,000 10,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66 - 70
เชิงปริมาณ
จ านวนของ อปท. ที่ได้รับการอบรม สัมมนา

อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 
จ านวน 100 แหง่

ปี 67 - 70  
เชิงปริมาณ
ร้อยละ อปท. ได้รับการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
 ทุกแหง่

บทสรุปและวิเคราะหผ์ลการประเมิน
ของ อปท. จ านวน 7,849 แหง่ (รวม
เมืองพทัยา)

23,000,000               23,000,000           23,000,000             โครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local 
Performance Assessment : LPA)

กพส.

โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน นิเทศงาน 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของ อปท.

กพส.

23,000,000           23,000,000           115,000,000                    1
(งบอ านวยการ

กรม)

21 11 13 4               350,000                 350,000                        1,750,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

16 6                   350,000                 350,000                  350,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ปี 66  
เชิงปริมาณ : 
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด) 
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงด าเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงด าเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด

ปี 67 
เชิงปริมาณ : 
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด) 
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงด าเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงด าเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด

ปี 68  
เชิงปริมาณ : 
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด) 
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงด าเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงด าเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด

ปี 69  
เชิงปริมาณ : 
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด) 
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงด าเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงด าเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด

ปี 70  
เชิงปริมาณ : 
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด) 
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงด าเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงด าเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด

โครงการตรวจนิเทศการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. 
และการจัดท างบประมาณของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับ
งบประมาณตรง

กพส. 21 11 13 46                   550,000                 550,000                  550,000                550,000                 550,000                        2,750,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

16

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ปี 66 
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

608 แหง่

ปี 67 
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

608 แหง่

ปี 68 
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

608 แหง่

ปี 69 
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

608 แหง่

ปี 70
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

608 แหง่

ปี 66  
เชิงปริมาณ ระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ในพื้นที่ สถาบันการศึกษา
สถาบันวิชาการในสังกัด อปท.
เชิงคุณภาพ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ยกระดับการ
ท างานของ อปท. 

ปี 67 
เชิงปริมาณ ระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนใน
พื้นที่สถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการในสังกัด อปท.
เชิงคุณภาพ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ยกระดับการ
ท างานของ อปท.

ปี 68 
เชิงปริมาณ ระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ในพื้นที่สถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการในสังกัด อปท.
เชิงคุณภาพ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ยกระดับการ
ท างานของ อปท.

ปี 69 
จ านวน สถจ./สถอ. และ อปท.ที่ได้รับการตรวจนิเทศฯ

ปี 70 -
ปี 66 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค

6 คร้ัง

ปี 67 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค

6 คร้ัง

ปี 68 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค

6 คร้ัง

ปี 69 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค

6 คร้ัง

ปี 70 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค

6 คร้ัง

 โครงการตรวจนิเทศและประเมินผลการเลือกต้ัง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อปท.

กต. 718,000 718,000 718,000 718,000 718,000 16,090,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66 - 70                         
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 60 ของ อปท. เป้าหมายที่ได้รับ
การตรวจนิเทศ
เชิงคุณภาพ : อปท มีข้อมูลฯ   
ที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน



'- สถจ./สถอ. จ านวน 15 แหง่ 

- อปท. จ านวน 470 แหง่

16 6 21 11 13 4

ปี 66 
ระดับความส าเร็จของผู้เข้ารับการอบรม

ระดับ 5

ปี 67 
ร้อยละของความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

ร้อยละ 80

ปี 68 
ร้อยละของความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

ร้อยละ 85

ปี 69 
ร้อยละของความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

ร้อยละ 90

ปี 70 
ร้อยละของความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

ร้อยละ 95

11 13 4

การประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับการท างานของ 
อปท. ประเทศไทย

กพส.

1,338,400            1,338,400             6,692,000                       1
(งบอ านวยการ

กรม)

16 61,338,400                 1,338,400             1,338,400              

13 46

โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น กพส.

กยผ.

39,000,000            - 99,000,000                      1
(งบอ านวยการ

กรม)

1620,000,000 20,000,000           20,000,000             

6 42,500,000            2,500,000             12,500,000                      1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 32,500,000                 2,500,000             2,500,000              

21 11 13 4

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาของ อปท. และ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นของจังหวัด

สน.บถ. 20 11

480,000               480,000                2,400,000                       1
(งบอ านวยการ

กรม)

16 6480,000                   480,000                480,000                 

21 11

21

โครงการตรวจติดตามโครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแม่บท แผนปฏิรปู

(รา่ง)
แผน 13

แผน
มท.

ปี 66
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจดัการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการด าเนินงาน

ปี 66
จ านวน อปท. 6,483 แห่ง

ปี 67
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจดัการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการด าเนินงาน

ปี 67
จ านวน อปท. 6,483 แห่ง

ปี 68
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจดัการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการด าเนินงาน

ปี 68
จ านวน อปท. 6,483 แห่ง

ปี 69
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจดัการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการด าเนินงาน

ปี 69
จ านวน อปท. 6,483 แห่ง

ปี 70
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจดัการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการด าเนินงาน

ปี 70
จ านวน อปท. 6,483 แห่ง

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 : การส่งเสรมิและพัฒนาการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปากครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 1 : การก าหนดมาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีไ่ด้มาตรฐานสากล

กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

1. ปรับปรุง แกไ้ขมาตรฐานการ
บริการสาธารณะเพื่อยกระดับ
การจดับริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัยของ 
อปท.

กศ. 21
(งบอ านวยการกรม)

4 3 11 9 121,000,000 1,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแม่บท แผนปฏิรปู

(รา่ง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท. 
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. 
มีแนวทางการจดับริการ
สาธารณะตามภารกจิ อ านาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกบัระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจบุัน

มาตรฐานบริการสาธารณะของ 
อปท. จ านวน 2 มาตรฐาน

11 4 20 9 9 2

ปี 67
เชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท. 
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. 
มีแนวทางการจดับริการ
สาธารณะตามภารกจิ อ านาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกบัระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจบุัน

มาตรฐานบริการสาธารณะของ 
อปท. จ านวน 2 มาตรฐาน

ปี 68
เชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท. 
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. 
มีแนวทางการจดับริการ
สาธารณะตามภารกจิ อ านาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกบัระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจบุัน

มาตรฐานบริการสาธารณะของ 
อปท. จ านวน 2 มาตรฐาน

ปี 69
เชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท. 
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. 
มีแนวทางการจดับริการ
สาธารณะตามภารกจิ อ านาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกบัระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจบุัน

มาตรฐานบริการสาธารณะของ 
อปท. จ านวน 2 มาตรฐาน

ปี 70
เชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท. 
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. 
มีแนวทางการจดับริการ
สาธารณะตามภารกจิ อ านาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกบัระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจบุัน

มาตรฐานบริการสาธารณะของ 
อปท. จ านวน 2 มาตรฐาน

          1,000,000             1,000,000               1,000,000                1,000,000             5,000,000 1
(งบอ านวยการกรม)

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
สาธารณะของ อปท.

กพส.           1,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแม่บท แผนปฏิรปู

(รา่ง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อปท. สามารถน าข้อมูลจากการ
อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
วัตถุประสงค์

3 4 4.2 13 - 3

ปี 67
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อปท. สามารถน าข้อมูลจากการ
อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
วัตถุประสงค์

ปี 68 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อปท. สามารถน าข้อมูลจากการ
อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
วัตถุประสงค์

ปี 69 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อปท. สามารถน าข้อมูลจากการ
อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
วัตถุประสงค์

ปี 70
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อปท. สามารถน าข้อมูลจากการ
อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
วัตถุประสงค์

ปี 66  จดัท าคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานเมือง"ท้องถิน่ดิจทิัล" 

คู่มือ จ านวน 1 เล่ม

ปี 67 เผยแพร่และให้ความรู้ใน
การด าเนินงาน"ท้องถิน่ดิจทิัล"  
ให้แก ่อปท.

อปท.เป้าหมาย 500 แห่ง

ปี 68 คัดเลือก อปท. ที่มีผลการ
ด าเนินงาน"ท้องถิน่ดิจทิัล"  ดีเด่น
 ถอดบทเรียน และเผยแพร่

อปท.เป้าหมาย 50 แห่ง

ปี 66
จดัท าคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่ 
(Smart city) 

คู่มือ จ านวน 1 เล่ม

ปี 67
เผยแพร่และให้ความรู้ในการ
ด าเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่ 
(Smart city) ให้แก ่อปท.

อปท. เป้าหมาย 500 แห่ง

ปี 68
คัดเลือก อปท. ที่มีผลการ
ด าเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่ 
(Smart city) ดีเด่น ถอดบทเรียน
 และเผยแพร่

อปท. เป้าหมาย 50 แห่ง

2,000,000 10,000,000 1
(งบอ านวยการกรม)

การจดัท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน 
"ท้องถิน่ดิจทิัล" ร่วมกบั ส านักงานรัฐบาลดิจทิัล

กพส.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000โครงการทบทวน ปรับปรุง มาตรฐาน และ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และ
คุณภาพชีวิต

กพส.

9 2

การจดัท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานเมือง
อัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city) ร่วมกบัส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล

กพส.

            3,000,000 1
(งบอ านวยการกรม)

11 4 20 9          1,000,000           1,000,000             1,000,000 - -

21
(งบอ านวยการกรม)

11 4 20 9 9          1,000,000           1,000,000             1,000,000 - -             3,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

886,160,600 895,022,200 903,972,400 913,012,100 922,142,200 ปี 66
จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 66 
จ านวน 160,512 คน

ปี 67
จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 67
จ านวน 162,117 คน

ปี 68
จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 68
จ านวน 163,738 คน

ปี 69
จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 69
จ านวน 165,375 คน

ปี 70
จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 70
จ านวน 167,029 คน

1,636,303,600 1,652,666,600 1,669,193,300 1,685,885,200 1,702,744,100 ปี 66
จ านวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 66 
จ านวน 687,818 คน

ปี 67
จ านวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 67
จ านวน 694,696 คน

ปี 68
จ านวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 68
จ านวน 701,643 คน

ปี 69
จ านวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 69
จ านวน 708,660 คน

ปี 70
จ านวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 70
จ านวน 715,746 คน

           8,407,232,700 8,491,305,000 8,576,218,000 8,661,980,300 8,748,600,000 ปี 66
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)

ปี 66 
จ านวน 4,463,789 คน

ปี 67
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)

ปี 67 
จ านวน 4,508,427 คน

ปี 68
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)

ปี 68 
จ านวน 4,553,511 คน

ปี 69
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)

ปี 69 
จ านวน 4,599,046 คน

ปี 70
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)

ปี 70 
จ านวน 4,645,037 คน

24 4 11 9 3

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

กศ.

2
(งบเงินอุดหนุนน)

2

3 22
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจดับริการสาธารณะขององค์กรปากครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธภิาพ
เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปากครองส่วนท้องถ่ิน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภารกิจและ
การจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น

กศ. 4,520,309,500 

32
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9

942,885,336,000 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)

กศ.

8,346,792,800 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

          18,926,366,800           19,115,630,400            19,306,786,700             19,499,854,600            19,694,853,100 ปี 66
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน

ปี 66 
จ านวน 4,436,501 คน

ปี 67
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน

ปี 67 
จ านวน 4,480,866 คน

ปี 68
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน

ปี 68 
จ านวน 4,525,675 คน

ปี 69
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน

ปี 69 
จ านวน 4,570,931 คน

ปี 70
จ านวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน

ปี 70 
จ านวน 4,616,641 คน

           3,091,967,200             3,122,886,800              3,154,115,700               3,185,656,900             3,217,513,400 ปี 66
จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ปี 66 
จ านวน 750 แหง่

ปี 67
จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ปี 67 
จ านวน 750 แหง่

ปี 68
จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ปี 68 
จ านวน 750 แหง่

ปี 69
จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ปี 69 
จ านวน 750 แหง่

ปี 70
จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ปี 70 
จ านวน 750 แหง่

                21,626,000                 21,842,200                  22,060,700                   22,281,300                  22,504,100 ปี 66
จ านวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ปี 66 
จ านวน 12,822 คน

ปี 67
จ านวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ปี 67 
จ านวน 12,950 คน

ปี 68
จ านวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ปี 68 
จ านวน 13,080 คน

ปี 69
จ านวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ปี 69 
จ านวน 13,211 คน

ปี 70
จ านวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ปี 70 
จ านวน 13,343 คน

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

กศ.

15,772,140,000 

3 2

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น

กศ.

96,543,491,600 2
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9

3 22
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9

2110,314,300 2
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)

3กศ.

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

              825,005,000             1,124,888,700              1,136,137,600               1,147,498,900             1,158,973,900 ปี 66
จ านวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ปี 66 
จ านวน 300 หลัง

ปี 67
จ านวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ปี 67 
จ านวน 300 หลัง

ปี 68
จ านวน อปท.ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่า
ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ปี 68 
จ านวน 300 หลัง

ปี 69
จ านวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ปี 69 
จ านวน 300 หลัง

ปี 70
จ านวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ปี 70 
จ านวน 300 หลัง

              871,472,700             1,139,846,100              1,151,244,500               1,162,757,000             1,174,384,500 ปี 66
จ านวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

ปี 66 
จ านวน 100 หลัง

ปี 67
จ านวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

ปี 67 
จ านวน 100 หลัง

ปี 68
จ านวนโรงเรียนในสังกัด อปท. รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

ปี 68 
จ านวน 100 หลัง

ปี 69
จ านวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

ปี 69 
จ านวน 100 หลัง

ปี 70
จ านวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

ปี 70 
จ านวน 100 หลัง

              188,099,500                247,317,700                249,790,900                  252,288,700                254,811,600 ปี 66
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้ า

ปี 66 
จ านวน 38 แหง่

ปี 67
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้ า

ปี 67 
จ านวน 38 แหง่

ปี 68
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้ า

ปี 68 
จ านวน 38 แหง่

ปี 69
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้ า

ปี 69 
จ านวน 38 แหง่

ปี 70
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้ า

ปี 70 
จ านวน 38 แหง่

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กศ. 3 22
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9

กศ.

5,392,504,100 

3 2

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
สระว่ายน้ าในโรงเรียนสังกัด อปท.

กศ.

5,499,704,800 2
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9

3 22
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

1,192,308,400 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กศ.

33,513,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 233,513,000 ปี 66
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 66 
จ านวน 100 แหง่

4 3 11 9 1 4

ปี 67
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 67 
จ านวน 100 แหง่

ปี 68
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 68 
จ านวน 100 แหง่

ปี 69
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 69 
จ านวน 100 แหง่

ปี 70
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 70 
จ านวน 100  แหง่

เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี 66
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 66 
จ านวน 3 โรงเรียน

ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 67
จ านวน 5 โรงเรียน

ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 68
จ านวน 8 โรงเรียน

ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 69
จ านวน 10 โรงเรียน

ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 70
จ านวน 12 โรงเรียน

2
(งบเงินอุดหนุนน)

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา (หอ้งเรียนอัจฉริยะส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

กศ. 22
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9 32,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 11,340,000 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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ปี 66
ครูสอนศาสนา ครูโภชนาการฯสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรผสมผสาน 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 66 
จ านวน 22 คน

ปี 67
ครูสอนศาสนา ครูโภชนาการฯสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรผสมผสาน 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 67
จ านวน 25 คน

ปี 68
ครูสอนศาสนา ครูโภชนาการฯสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรผสมผสาน 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 68
จ านวน 28 คน

ปี 69
ครูสอนศาสนา ครูโภชนาการฯสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรผสมผสาน 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 69
จ านวน 31 คน

ปี 70
ครูสอนศาสนา ครูโภชนาการฯสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรผสมผสาน 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 70
จ านวน 34 คน

ปี 66
จ านวน อปท. ที่จัดใหม้ีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 66 
จ านวน 7,848 อปท.

ปี 67
จ านวน อปท. ที่จัดใหม้ีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 67
จ านวน 7,848 อปท.

ปี 68
จ านวน อปท. ที่จัดใหม้ีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 68
จ านวน 7,848 อปท.

ปี 69
จ านวน อปท. ที่จัดใหม้ีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 69
จ านวน 7,848 อปท.

ปี 70
จ านวน อปท. ที่จัดใหม้ีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 70
จ านวน 7,848 อปท.

ปี 66
จ านวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน

ปี 66 
จ านวน 208 อปท.

ปี 67
จ านวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน

ปี 67
จ านวน 208 อปท.

ปี 68
จ านวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน

ปี 68
จ านวน 208 อปท.

ปี 69
จ านวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน

ปี 69
จ านวน 208 อปท.

ปี 70
จ านวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน

ปี 70
จ านวน 208 อปท.

เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู)

กศ. 22
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 11 9 33,297,200 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,200,000 22,297,200 

9 3 2150,940,000 150,940,000 150,940,000 150,940,000 754,700,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน กศ.

4 4 11เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการที่
อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน

กศ. 150,940,000 

9 3 241,600,000 208,000,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

4 4 1141,600,000 41,600,000 41,600,000 41,600,000 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

กศ. 2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 11,340,000 ปี 66
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66 
12 คน

4 3 11 9 1 4

ปี 67
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 67 
12 คน

ปี 68
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 68 
12 คน

ปี 69
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 69 
12 คน

ปี 70
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 70 
12 คน

กศ. 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 960,000 ปี 66
จ ำนวนครูสอนเด็กด้อยโอกำสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66 
12 แหง่

4 3 11 9 1 4

ปี 67
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 67 
12 แหง่

ปี 68
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 68 
12 แหง่

ปี 69
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 69 
12 แหง่

ปี 70
จ านวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 70 
12 แหง่

กศ. 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 1,890,000 ปี 66
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสนำมกีฬำที่ได้รับกำรถ่ำย
โอน

ปี 66 
2 คน

4 3 11 9 1 4

ปี 67
จ านวนบุคลากรประจ าสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย
โอน

ปี 67 
2 คน

ปี 68
จ านวนบุคลากรประจ าสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย
โอน

ปี 68 
2 คน

ปี 69
จ านวนบุคลากรประจ าสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย
โอน

ปี 69 
2 คน

ปี 70
จ านวนบุคลากรประจ าสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย
โอน

ปี 70 
2 คน

2
(งบเงินอุดหนุนน)

2
(งบเงินอุดหนุนน)

2
(งบเงินอุดหนุนน)

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้าง)

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรบริหำร
สนำมกีฬำถ่ำยโอน (ค่ำจ้ำง)

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

กศ. 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 5,280,000 ปี 66
จ ำนวนสนำมกีฬำที่ได้รับกำรถ่ำยโอน

ปี 66 
1 แหง่

4 3 11 9 1 4

ปี 67
จ านวนสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน

ปี 67 
1 แหง่

ปี 68
จ านวนสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน

ปี 68 
1 แหง่

ปี 69
จ านวนสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน

ปี 69 
1 แหง่

ปี 70
จ านวนสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน

ปี 70 
1 แหง่

กศ. 20,613,600 20,613,600 20,613,600 20,613,600 20,613,600 103,068,000 ปี 66
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ ำลดลง

ปี 66 
5,726 คน

4 3 11 9 1 4

ปี 67
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ ำลดลง

ปี 67 
5,726 คน

ปี 68
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ ำลดลง

ปี 68 
5,726 คน

ปี 69
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ ำลดลง

ปี 69 
5,726 คน

ปี 70
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ ำลดลง

ปี 70 
5,726 คน

ปี 66
จ านวน อปท. ที่ร่วมโครงการ

ปี 66 
จ านวน 111 อปท.

ปี 67
จ านวน อปท. ที่ร่วมโครงการ

ปี 67 
จ านวน 111 อปท.

ปี 68
จ านวน อปท. ที่ร่วมโครงการ

ปี 68 
จ านวน 111 อปท.

ปี 69
จ านวน อปท. ที่ร่วมโครงการ

ปี 69 
จ านวน 111 อปท.

ปี 70
จ านวน อปท. ที่ร่วมโครงการ

ปี 70 
จ านวน 111 อปท.

โครงกำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ

ปี 66
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.

ปี 66 
จ ำนวน 80,000 คน

ปี 67
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.

ปี 67
จ ำนวน 80,000 คน

ปี 68
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.

ปี 68 
จ ำนวน 80,000 คน

ปี 69
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.

ปี 69
จ ำนวน 80,000 คน

ปี 70
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.

ปี 70 
จ ำนวน 80,000 คน

2
(งบเงินอุดหนุนน)

2
(งบเงินอุดหนุนน)

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำรบริหำรสนำม
กีฬำถ่ำยโอน

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรแก้ไข
ปัญหำสุขภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ ำ
ของเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้

โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา

กศ. 4 11 9 3 2

กศ.

12,100,000 12,100,000 12,100,000 60,500,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

412,100,000 12,100,000 

9 3 25,000,000 25,000,000 1
(งบอ ำนวยกำร

กรม)

4 4 115,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
40



2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน 
ได้เข้ารับการอบรม  
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้ส่ือที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ใหก้ับเด็กปฐมวัยใหม้ีพฒันาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย

ปี 66
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
 อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 67
เชิงปริมาณ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน 
ได้เข้ารับการอบรม  
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้ส่ือที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ใหก้ับเด็กปฐมวัยใหม้ีพฒันาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย

ปี 67
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
 อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 68
เชิงปริมาณ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน 
ได้เข้ารับการอบรม  
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้ส่ือที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ใหก้ับเด็กปฐมวัยใหม้ีพฒันาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย

ปี 68
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
 อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 69
เชิงปริมาณ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน 
ได้เข้ารับการอบรม  
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้ส่ือที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ใหก้ับเด็กปฐมวัยใหม้ีพฒันาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย

ปี 69
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
 อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 70
เชิงปริมาณ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน 
ได้เข้ารับการอบรม  
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้ส่ือที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ใหก้ับเด็กปฐมวัยใหม้ีพฒันาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย

ปี70
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
 อปท. จ านวน 2,000 คน

โครงการส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ของ อปท.

กศ. 9 3 27,230,040 35,529,160 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 4 116,609,000 7,230,040 7,230,040 7,230,040

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
41



2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

โครงการประกวดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น

กศ. 20,012,000 20,012,000 20,012,000 20,012,000 20,012,000 100,060,000 ปี 66
มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับประเทศ

ปี 66 
ระดับจังหวัดจ านวน 684 แหง่ ระดับ
ประเทศ จ านวน 9 แหง่

4 3 12 12 1 4

ปี 67
มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับประเทศ

ปี 67
ระดับจังหวัดจ านวน 684 แหง่ ระดับ
ประเทศ จ านวน 9 แหง่

ปี 68
มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับประเทศ

ปี 68
ระดับจังหวัดจ านวน 684 แหง่ ระดับ
ประเทศ จ านวน 9 แหง่

ปี 69
มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับประเทศ

ปี 69
ระดับจังหวัดจ านวน 684 แหง่ ระดับ
ประเทศ จ านวน 9 แหง่

ปี 70
มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับประเทศ

ปี 70
ระดับจังหวัดจ านวน 684 แหง่ ระดับ
ประเทศ จ านวน 9 แหง่

กศ. 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,720,000 23,600,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

ปี 66 
1) ระดับจังหวัด 76 แหง่
2) ระดับอ าเภอ 878 แหง่

4 3 12 12 1 4

ปี 67
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ปี 67
1) ระดับจังหวัด 76 แหง่
2) ระดับอ าเภอ 878 แหง่

ปี 68
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ปี 68
1) ระดับจังหวัด 76 แหง่
2) ระดับอ าเภอ 878 แหง่

ปี 69
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ปี 69
1) ระดับจังหวัด 76 แหง่
2) ระดับอ าเภอ 878 แหง่

ปี 70
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ปี 70
1) ระดับจังหวัด 76 แหง่
2) ระดับอ าเภอ 878 แหง่

1
(งบอ านวยการ

กรม)

โครงการสนับสนุนการนิเทศติดตาม
การจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัย
แหง่ชาติ

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

กศ. 5,593,000 5,593,000 5,593,000 5,593,000 5,593,000 27,965,000 1
(งบอ ำนวยกำร

กรม)

ปี 66
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพฒันำ

ปี 66 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,200 แหง่

4 1 2 12 1 4

ปี 67
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพฒันำ

ปี 67
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,200 แหง่

ปี 68
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพฒันำ

ปี 68
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,200 แหง่

ปี 69
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพฒันำ

ปี 69
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,200 แหง่

ปี 70
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพฒันำ

ปี 70
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,200 แหง่

โครงกำรพฒันำระบบติดตำมและ
ช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบ
กำรศึกษำ

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต.ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Data

ปี 67
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Data

ปี 68
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Data

ปี 69
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Data

ปี 70
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Data

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟา้ฯ กรม
พระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

กสธ. 4 214,792,600                 14,792,600                  14,792,600                 73,963,000                   1
(งบอ านวยการ

กรม)

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าของ อปท. มี
ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า

14,792,600                14,792,600                3 4 17 7

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ไม่สามารถก าหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงินได้ 
เนื่องจาก สถานีอนามัยที่
ขอถ่ายโอนต้องได้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงินได้ 
เนื่องจาก สถานีอนามัยที่
ขอถ่ายโอนต้องได้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

ปี 66 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลต าบล และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ                   
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 67 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลต าบล และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ   
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 68 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลต าบล และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ    
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 69 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลต าบล และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ  
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 70 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลต าบลและ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ   
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

2
(งบเงินอุดหนุนน)

สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภทเทศบาลต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3 4 17 7 4โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนใหแ้ก่ อปท. 
เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง

กสธ. 2

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ไม่สามารถก าหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงินได้ 
เนื่องจาก สถานีอนามัยที่
ขอถ่ายโอนต้องได้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่สามารถก าหนดวงเงินได้ 
เนื่องจาก สถานีอนามัยที่
ขอถ่ายโอนต้องได้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

ปี 66 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
 และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 67
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
 และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 68
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
 และ อบต.ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 69
เชิงปริมาณ  สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
 และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 70 
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

2
(งบเงินอุดหนุนน)

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนใหแ้ก่ อปท.

กสธ. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต. และ อบต. 
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ

3 4 17 7 4 2

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Data
ปี 67
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Dataปี 68
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Dataปี 69
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
ปี 70 
เชิงปริมาณ  ทต. และ อบต. ที่ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจ านวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ  มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
 Data

217 7 43 466,000,000                66,000,000                66,000,000                 66,000,000                  66,000,000                 330,000,000                 2
(งบเงินอุดหนุนน)

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ฟา้ฯ กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติย
ราชนารี

กสธ. ทต. และ อบต. มีข้อมูลจ านวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน
ครบทุกพื้นที่

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ อปท. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้าใหสุ้นัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จ านวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพษิสุนัขบ้า

ปี 67
เชิงปริมาณ  อปท. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้าใหสุ้นัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จ านวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพษิสุนัขบ้า

ปี 68
เชิงปริมาณ อปท. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้าใหสุ้นัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จ านวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพษิสุนัขบ้า

ปี 69
เชิงปริมาณ อปท. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้าใหสุ้นัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จ านวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพษิสุนัขบ้า

ปี 70
เชิงปริมาณ อปท. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้าใหสุ้นัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จ านวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพษิสุนัขบ้า

ปี 66
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชด าริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
 โครงการ

ปี 67
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ  อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชด าริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
 โครงการ

ปี 68
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชด าริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
 โครงการ

ปี 69
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชด าริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
 โครงการ

ปี 70
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชด าริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
 โครงการ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการขับเคล่ือน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟา้ฯ กรม
พระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

กสธ. 17 7 4 2

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

กสธ.

330,000,000               1,650,000,000               2
(งบเงินอุดหนุนน)

ประชากรสุนัข/แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
จ านวน 11,000,000 ตัว (ตัวละ 30 บาท) ได้รับ
การฉีดวัคซีน

3 4330,000,000              330,000,000               330,000,000               330,000,000                 

17 7 4 21,599,600,000            7,998,000,000               2
(งบเงินอุดหนุนน)

ชุมชน/หมู่บ้านใน อปท. ได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ จ านวน 
79,980 หมู่บ้าน/ชุมชน (แหง่ละ 20,000 บาท)

3 41,599,600,000           1,599,600,000            1,599,600,000             1,599,600,000              

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ

ปี 68
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ

ปี 69
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ

ปี 70
เชิงปริมาณ จ านวน อปท. ประเภท ทต. และ 
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ

ปี 66 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
 และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
และปรับปรุงและพฒันาแหล่งกักเก็บน้ า

แหล่งน้ าในความรับผิดชอบของ อปท. 
จ านวน 1,500 แหง่

6 5 19 6 11 2

ปี 67
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
 และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
และปรับปรุงและพฒันาแหล่งกักเก็บน้ า

แหล่งน้ าในความรับผิดชอบของ อปท.
จ านวน 1,500 แหง่

ปี 68 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
 และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
และปรับปรุงและพฒันาแหล่งกักเก็บน้ า

แหล่งน้ าในความรับผิดชอบของ อปท.
จ านวน 1,500 แหง่

ปี 69 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
 และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
และปรับปรุงและพฒันาแหล่งกักเก็บน้ า

แหล่งน้ าในความรับผิดชอบของ อปท.
จ านวน 1,500 แหง่

ปี 70 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
 และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
และปรับปรุงและพฒันาแหล่งกักเก็บน้ า

แหล่งน้ าในความรับผิดชอบของ อปท. 
จ านวน 1,500 แหง่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ค่าตอบแทนส าหรับอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น

กสธ. 17 7 4 2อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนครบทุกคน

โครงการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุง
และพฒันาแหล่งกักเก็บน้ าใหแ้ก่ อปท.

กพส.

1,086,768,000            5,433,840,000               2
(งบเงินอุดหนุนน)

            2,500,000,000              12,500,000,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

           2,500,000,000             2,500,000,000              2,500,000,000               2,500,000,000

3 41,086,768,000           1,086,768,000            1,086,768,000             1,086,768,000              

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1,500 แหง่ 6 5 19 6 11 2

ปี 67
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1,500 แหง่

ปี 68 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1,500 แหง่

ปี 69 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1,500 แหง่

ปี 70 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1,500 แหง่

ปี 66 - เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพงึพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

สถานีสูบน้ าที่ได้รับถ่ายโอน จ านวน 2,806 แหง่

ปี 67 - เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพงึพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

สถานีสูบน้ าที่ได้รับถ่ายโอน จ านวน 2,806 แหง่

ปี 68 - เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพงึพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

สถานีสูบน้ าที่ได้รับถ่ายโอน จ านวน 2,806 แหง่

ปี 69 - เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพงึพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

สถานีสูบน้ าที่ได้รับถ่ายโอน จ านวน 2,806 แหง่

ปี 70 - เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพงึพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

สถานีสูบน้ าที่ได้รับถ่ายโอน จ านวน 2,806 แหง่

             15,000,000,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

           3,000,000,000             3,000,000,000              3,000,000,000               3,000,000,000             3,000,000,000

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
อุดหนุนส าหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

กพส.

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนส าหรับส าหรับการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)

กพส.

22
(งบเงินอุดหนุนน)

6 5 19 6 11              800,000,000                800,000,000                800,000,000                  800,000,000                800,000,000                4,000,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ 
(ค่ากระแสไฟฟา้) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพงึ
พอใจต่อการช าระค่ากระแสไฟฟา้สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ จ านวน 2,871 แหง่ 
ใน 63 จังหวัด

ปี 67 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ 
(ค่ากระแสไฟฟา้) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพงึ
พอใจต่อการช าระค่ากระแสไฟฟา้สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ จ านวน 2,871 แหง่ 
ใน 63 จังหวัด

ปี 68 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ 
(ค่ากระแสไฟฟา้) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพงึ
พอใจต่อการช าระค่ากระแสไฟฟา้สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ จ านวน 2,871 แหง่
ใน 63 จังหวัด

ปี 69 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ 
(ค่ากระแสไฟฟา้) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพงึ
พอใจต่อการช าระค่ากระแสไฟฟา้สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ จ านวน 2,871 แหง่
ใน 63 จังหวัด

ปี 70 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้
(ค่ากระแสไฟฟา้) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพงึ
พอใจต่อการช าระค่ากระแสไฟฟา้สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ จ านวน 2,871 แหง่ 
ใน 63 จังหวัด

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนส าหรับงบด าเนินงานสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟา้ (ค่ากระแสไฟฟา้)

กพส.            1,000,000,000 6 5 19 6 11 2            1,000,000,000              1,000,000,000               1,000,000,000             1,000,000,000                5,000,000,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
51



2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ : จ านวนลูกจ้างชั่วคราวประจ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้ จ านวน 300 คน

ปี 67
เชิงปริมาณ : จ านวนลูกจ้างชั่วคราวประจ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้ จ านวน 300 คน

ปี 68
เชิงปริมาณ : จ านวนลูกจ้างชั่วคราวประจ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้ จ านวน 300 คน

ปี 69 
เชิงปริมาณ : จ านวนลูกจ้างชั่วคราวประจ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้ จ านวน 300 คน

ปี 70 
เชิงปริมาณ : จ านวนลูกจ้างชั่วคราวประจ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟา้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้ จ านวน 300 คน

6 11                 45,000,000                  225,000,000                45,000,000                 45,000,000                  45,000,000                   45,000,000โครงการเงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ าดวยไฟฟา้

กพส. 22
(งบเงินอุดหนุนน)

6 5 19

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการด าเนินการจัดการน้ า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ

ปี 67
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการด าเนินการจัดการน้ า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ

ปี 68 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการด าเนินการจัดการน้ า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ

ปี 69 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการด าเนินการจัดการน้ า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ

ปี 70 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจต่อการด าเนินการจัดการน้ า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนส าหรับ
การบริหารจัดการน้ าเพื่อสนับสนุนงาน
ฎีกา

กพส.                  200,000,000                200,000,000              200,000,000                200,000,000                200,000,000                1,000,000,000 11 22
(งบเงินอุดหนุนน)

6 5 19 6

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
7,772 แหง่ (หน่วยนับ) 
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 76 
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 67 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
7,772 แหง่ (หน่วยนับ) 
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 76 
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 68 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
7,772 แหง่ (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 76 
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 69 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
7,772 แหง่ (หน่วยนับ)  
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 76 
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 70
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
7,772 แหง่ (หน่วยนับ) 
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 76 
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 66 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
98 แหง่ (หน่วยนับ)  
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 61 
จังหวัด (หน่วยนับ)

8 2 20 5 2 3

ปี 67 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
98 แหง่ (หน่วยนับ)  
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 61 
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 68 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
98 แหง่ (หน่วยนับ)  
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 61 
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 69
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
98 แหง่ (หน่วยนับ) 
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 61 
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 70 
เชิงปริมาณ : จ านวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพงึพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จ านวน 
98 แหง่ (หน่วยนับ)  
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จ านวน 61 
จังหวัด (หน่วยนับ)

2
(งบเงินอุดหนุนน)

2
(งบเงินอุดหนุนน)

117 1 1 1 2           1,300,000,000             1,300,000,000              1,300,000,000               1,300,000,000             1,300,000,000                6,500,000,000โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
(เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อปท.

กพส.

               100,000,000                100,000,000                  100,000,000โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนส าหรับปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอน
จากกรมการขนส่งทางบก

กพส.               100,000,000                100,000,000                  500,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 67
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 68 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 69 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 70 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 66 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้พกิารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 67
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้พกิารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 68 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้พกิารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 69 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้พกิารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 70 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้พกิารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

ปี 66 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอต่อการด ารงชีวิต

ปี 67
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอต่อการด ารงชีวิต

ปี 68 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอต่อการด ารงชีวิต

ปี 69 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอต่อการด ารงชีวิต

ปี 70 
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพยีงพอต่อการด ารงชีวิต

กพส.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

9 9 2

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่คนพกิารหรือ
ทุพพลภาพ (ผู้พกิาร)

กพส.

83,710,630,800 396,953,154,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

3 4 1775,070,630,800 77,230,630,800 79,390,630,800 81,550,630,800

9 2

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่คนพกิารหรือ
ทุพพลภาพ (ผู้ป่วยเอดส์)

กพส.

97,949,772,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

3 4 17 918,437,954,400 19,013,954,400 19,589,954,400 20,165,954,400 20,741,954,400

22
(งบเงินอุดหนุนน)

3 4 17 9 9490,464,000 496,464,000 502,464,000 508,464,000 514,464,000 2,512,320,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
55



2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 67
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 68 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 69 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 70 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 66 
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างย่ังยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปล่ียีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 67
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างย่ังยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปล่ียีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 68 
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างย่ังยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปล่ียีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 69 
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างย่ังยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปล่ียีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 70 
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างย่ังยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปล่ียีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา

กพส. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 ป ี66 
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นทีข่อง อปท.
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใหเ้ยาวชนกลุ่ม
เส่ียงมีสถานทีส่ าหรับออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

อปท. มีลานกฬีาและเกดิการบรูณาการร่วมกนัเพื่อลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

ป ี67
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นทีข่อง อปท.
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใหเ้ยาวชนกลุ่ม
เส่ียงมีสถานทีส่ าหรับออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

อปท. มีลานกฬีาและเกดิการบรูณาการร่วมกนัเพื่อลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

ป ี68 
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นทีข่อง อปท.
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใหเ้ยาวชนกลุ่ม
เส่ียงมีสถานทีส่ าหรับออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

อปท. มีลานกฬีาและเกดิการบรูณาการร่วมกนัเพื่อลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

ปี 69 
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นทีข่อง อปท.
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใหเ้ยาวชนกลุ่ม
เส่ียงมีสถานทีส่ าหรับออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

อปท. มีลานกฬีาและเกดิการบรูณาการร่วมกนัเพื่อลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

ป ี70 
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นทีข่อง อปท.
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใหเ้ยาวชนกลุ่ม
เส่ียงมีสถานทีส่ าหรับออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

อปท. มีลานกฬีาและเกดิการบรูณาการร่วมกนัเพื่อลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

2
(งบเงินอุดหนุนน)

3 3

5 5 2 32,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 8,152,000,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

500,000,000โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพฒันาการบริหาร
จัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน

กพส.

11 2โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงิน
อุดหนุนส าหรับการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กพส. 152,000,000

6 11 2

1 1 9 5

500,000,000 2,500,000,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

6 5 19500,000,000 500,000,000 500,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 67
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 68  
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 69  
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 70 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

กพส. 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2,500,000,000 ปี 66 
เพื่อน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงพฒันา 
อปท. ใหม้ีบริหารจัดการน้ าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน

พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
น้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

3 3

ปี 67
เพื่อน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงพฒันา 
อปท. ใหม้ีบริหารจัดการน้ าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน

พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
น้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ปี 68 
เพื่อน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงพฒันา 
อปท. ใหม้ีบริหารจัดการน้ าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน

พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
น้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ปี 69 
เพื่อน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงพฒันา 
อปท. ใหม้ีบริหารจัดการน้ าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน

พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
น้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ปี 70 
เพื่อน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงพฒันา 
อปท. ใหม้ีบริหารจัดการน้ าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน

พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
น้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ปี 66 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 67
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 68 - 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 69 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

ปี 70 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ในทุกมิติ

2
(งบเงินอุดหนุนน)

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) 
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 (CCTV System)

กพส.

กพส.

2 6 1

โครงการ เงินอุดหนุนใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินอุดหนุน
 รายการเงินอุดหนุนส าหรับพฒันา 
ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ

4 4.2 13 -

1,000,000,000 4,500,000,000 2
(งบเงินอุดหนุนน)

11 6 20500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

5 2 363,000,000 315,835,800 2
(งบเงินอุดหนุนน)

11 2 563,835,800 63,000,000 63,000,000 63,000,000โครงการพฒันาศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 ระดับความเข้าใจของ อปท. เกี่ยวกับเร่ือง
ความเสมอภาคชายหญิงหลังการเข้าร่วมโครงการ

ปี 67 ระดับความเข้าใจของ อปท. เกี่ยวกับเร่ือง
ความเสมอภาคชายหญิงหลังการเข้าร่วมโครงการ

ปี 68 ระดับความเข้าใจของ อปท. เกี่ยวกับเร่ือง
ความเสมอภาคชายหญิงหลังการเข้าร่วมโครงการ

ปี 66 - 
เชิงปริมาณ :  ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ด าเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม     
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพงึ
พอใจต่อการด าเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จ านวน 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

ปี 67 - 
เชิงปริมาณ :  ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ด าเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม     
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพงึ
พอใจต่อการด าเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จ านวน 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

ปี 68 - 
เชิงปริมาณ :  ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ด าเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม     
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพงึ
พอใจต่อการด าเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จ านวน 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

ปี 69 -
เชิงปริมาณ :  ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ด าเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม     
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพงึ
พอใจต่อการด าเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จ านวน 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

ปี 70 - 
เชิงปริมาณ :  ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ด าเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม     
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพงึ
พอใจต่อการด าเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จ านวน 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

การยกระดับการใหบ้ริการสาธารณะ
ของ อปท.เพื่อส่งเสริมความเสมอ
ภาคชายหญิง                   

กพส. 9 2

โครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

กพส.

78,000,000                   1
(งบอ านวยการ

กรม)

5 4 17 920,000,000                20,000,000                20,000,000                 38,000,000                   -

21
(งบอ านวยการ

กรม)

6 4 19 6 11                 1,000,000                   1,000,000                    1,000,000                     1,000,000                   1,000,000                      5,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

โครงการส่งเสริมการพฒันาที่ย่ังยืน 
(SDGs) ของ อปท. 
 

กพส.                 18,500,000   -   -  -  -                    18,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

เชิงปริมาณ
อปท.น าร่อง จ านวน 12 แหง่
เชิงคุณภาพ
ผลส าเร็จในการด าเนินการของ อปท. ต้นแบบทั้ง
 12 แหง่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด

อปท.ต้นแบบด้านการพฒันาที่ย่ังยืน   12 แหง่ 6 4 19 6 11 2

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
เมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กพส. 12,500,000                  -   -  -    - 12,500,000                   1
(งบอ านวยการ

กรม)

เชิงปริมาณ
อปท.น าร่อง จ านวน 12 แหง่
เชิงคุณภาพ
ผลส าเร็จในการด าเนินการของ อปท. ต้นแบบทั้ง
 12 แหง่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด

อปท.ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ 12 แหง่ 6 4 19 6 11 2

ปี 66
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย

จังหวัดที่ได้รับรางวัล

ปี 67 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย

จังหวัดที่ได้รับรางวัล

ปี 68 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย

จังหวัดที่ได้รับรางวัล

ปี 69 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย

จังหวัดที่ได้รับรางวัล

ปี 70 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย

จังหวัดที่ได้รับรางวัล

ปี 66 
จ านวนโครงการในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ 100

ปี 67 
จ านวนโครงการในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ 100

ปี 68 
จ านวนโครงการในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จ านวนโครงการในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ 100

ปี 70 
จ านวนโครงการในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ 100

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของ อปท.

กสว. 17,155,340                15 5 15 6 9 37,143,200                  7,143,200                   7,143,200                    7,143,200                  45,728,140                   1
(งบอ านวยการ

กรม)

 ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

 ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

 ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

 ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท.

กสว. 6 9 3 ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

 ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

2
(งบเงินอุดหนุนน)

15 5 15

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

ปี 66 - จ ำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ

1,843 คน

ปี 67 - จ ำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ

1,843 คน

ปี 68 - จ ำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ

1,843 คน

ปี 69 - จ ำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ

1,843 คน

ปี 70 - จ ำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ

1,843 คน

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำบุตร)

สน.บถ. 21,980,000 24,247,300 25,702,200 27,244,300 28,879,000 128,052,800 2
(งบเงินอุดหนุนน)

จ ำนวนพนักงำนครูที่มีสิทธิขอเบิกเงินค่ำ
กำรศึกษำของบุตร ได้รับเงินครบถ้วนตำม
สิทธิ

1560 คน 3 6 20 2 13 4

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)

สน.บถ. 66,000,000 101,329,600 110,985,800 150,940,600 165,324,400 594,580,400 2
(งบเงินอุดหนุนน)

จ ำนวนพนักงำนครูที่มีสิทธิขอเบิกเงินค่ำเช่ำ
บ้ำน ได้รับเงินครบถ้วนตำมสิทธิ

1,100 คน 3 6 20 2 13 4

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครูและค่ำจ้ำง
ประจ ำ)

สน.บถ. 3,087,577,500           3,243,458,900            3,438,066,400           3,644,350,400         3,863,011,400          17,276,464,600             2
(งบเงินอุดหนุนน)

จ ำนวนพนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
จ้ำง มำปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนได้รับ
เงินเดือนเงินวิทยฐำนะค่ำจ้ำงประจ ำ 
ค่ำตอบแทน ครบถ้วน

8,127 อัตรำ 3 6 20 2 13 4

เงินอุดหนุนส ำหรับสนันสนุนศูนย์พฒันำ
เด็กเล็ก (เงินเดือนค่ำตอบแทนเงินเพิ่มค่ำ
ครองชีพและสวัสดิกำร)

สน.บถ. 14,586,970,700          13,813,027,400          14,641,809,100          15,520,317,600        16,451,536,700         75,013,661,500              2
(งบเงินอุดหนุนน)

จ ำนวนพนักงำนครูลูกจ้ำงประจ ำพนักงำน
จ้ำงมำปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
ได้รับ
เงินเดือนเงินวิทยฐำนะค่ำตอบแทนครบถ้วน

51,011 อัตรำ 3 6 20 2 13 4

โครงกำรรับ-ส่งผลงำนทำงวิชำกำร 
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่นที่ขอเล่ือนวิทยฐำนะสูงขึ้น

สน.บถ. 1,000,000                 1,000,000                  1,000,000                 1,000,000               1,000,000                5,000,000                      1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

จ ำนวนพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำท้องถิ่น ได้รับกำรตรวจประเมินผลงำน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3,000 รำย ครบถ้วน

2,500 รำย 3 6 20 2 13 4

โครงกำรนิเทศงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ทำงกำรศึกษำท้องถิ่น

สน.บถ. 300,000                    300,000                    300,000                    300,000                  300,000                   1,500,000                      1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
งำนบุคคลทำงกำรศึกษำท้องถิ่น
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กำรบริหำรงำนบุคคลครู

 6 คร้ัง ผู้เข้ำร่วมกำรนิเทศฯ ไม่
ต่ ำกว่ำ 1,000 รำย

16 6 20 2 13 4

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ 1 : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธภิาพ และเป็นธรรม

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

640,187,800            

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันำ
ระบบบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ี
ประสิทธิภำพ

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอน
บุคลำกร (เงินเดือนและค่ำจ้ำงส ำหรับ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงถ่ำยโอน
สิทธิประโยชน์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ
ถ่ำยโอน)

สน.บถ. 534,650,000              569,764,500              603,950,800              2 13 4678,599,000             3,027,152,100               2
(งบเงินอุดหนุนน)

3 6 20

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ
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แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 - จัดสรรงบประมำณใหก้ับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 9,814  คน

9,814 คน

ปี 67 - จัดสรรงบประมำณใหก้ับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 9,914  คน

9,914 คน

ปี 68 - จัดสรรงบประมำณใหก้ับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 10,014  คน

10,014 คน

ปี 69 - จัดสรรงบประมำณใหก้ับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 10,114 คน

10,114 คน

ปี 70 - จัดสรรงบประมำณใหก้ับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 10,214  คน

10,214 คน

303,420,000            โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนส ำหรับ
ค่ำตอบแทนพเิศษรำยเดือนใหแ้ก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนของ อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

สน.บถ. 317,430,000              297,420,000              300,420,000              2 13 4306,420,000             1,525,110,000               2
(งบเงินอุดหนุนน)

3 6 20

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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(ร่าง)
แผน 13
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ปี 66 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ ทุกแหง่ มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
ส่ังการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และใหค้ าปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

250 คน

ปี 67 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ ทุกแหง่ มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
ส่ังการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และใหค้ าปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

250 คน

ปี 68 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ ทุกแหง่ มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
ส่ังการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และใหค้ าปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

250 คน

ปี 69 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ ทุกแหง่ มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
ส่ังการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และใหค้ าปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

250 คน

ปี 70 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ ทุกแหง่ มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
ส่ังการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และใหค้ าปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

250 คน

2 13 417 3 20

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ที ่2 : การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพและสอดคล้องการพัฒนาในยคุดิจทิัล

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

2,040,000                    9,350,000                          1
(งบอ านวยการ

กรม)

1,700,000                          1,785,000                          1,870,000                     1,955,000                    พฒันาความรู้ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องการ
พฒันาในยุคดิจิทัล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และเร่ืองร้องทุกข์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

กม.

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. น ามาเป็นแนวทางใน
การพจิารณาของ มท. รวมถึงใหค้วามรู้ความ
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8 จังหวัด

ปี 67
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. น ามาเป็นแนวทางใน
การพจิารณาของ มท. รวมถึงใหค้วามรู้ความ
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8 จังหวัด

ปี 68 
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. น ามาเป็นแนวทางใน
การพจิารณาของ มท. รวมถึงใหค้วามรู้ความ
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8 จังหวัด

ปี 69
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. น ามาเป็นแนวทางใน
การพจิารณาของ มท. รวมถึงใหค้วามรู้ความ
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8 จังหวัด

ปี 70 
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. น ามาเป็นแนวทางใน
การพจิารณาของ มท. รวมถึงใหค้วามรู้ความ
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8 จังหวัด

ปี 66
สถานศึกษาในสังกัด อปท. น าร่องการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 66
จ านวน 17 โรงเรียน

ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาที่สมัครใจใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

ปี 67 
จ านวน 200 โรงเรียน

ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่
สมัครใจใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 68 
จ านวน  400โรงเรียน

ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 69  
จ านวน 600 โรงเรียน

ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 70 
จ านวน 800 โรงเรียน

โครงการตรวจนิเทศปัญหาการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการ
พจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กม. 11 13 4

โครงการขับเคล่ือนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานฉบับใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

กศ.

1,600,000                    7,500,000                          1
(งบอ านวยการ

กรม)

16 6 211,400,000                          1,450,000                          1,500,000                     1,550,000                    

12 13 43,500,000 16,994,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 127,494,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
สถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น

ปี 66 
จ านวน 100 โรงเรียน

ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น

ปี 67
จ านวน 200 โรงเรียน

ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น

ปี 68
จ านวน  400 โรงเรียน

ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 69
จ านวน 400 โรงเรียน

ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น

ปี 70
จ านวน 600 โรงเรียน

ปี 66
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ปี 66 
จ านวน 300 โรงเรียน

ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาที่สมัครใจใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

ปี 67
จ านวน 500 โรงเรียน

ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่
สมัครใจใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 68
จ านวน  700 โรงเรียน

ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 69
จ านวน 900 โรงเรียน

ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 70
จ านวน 1100 โรงเรียน

โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

กศ. 12 13 4

โครงการพฒันาครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

กศ.

5,000,000 16,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 122,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

12 13 46,000,000 22,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 124,500,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ
จ านวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ปี 66
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 67
เชิงปริมาณ
จ านวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ปี 67
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 68
เชิงปริมาณ
จ านวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ปี 68
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 69
เชิงปริมาณ
จ านวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ปี 69
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 70
เชิงปริมาณ
จ านวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ปี 70
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กของ อปท. จ านวน 2,000 คน

ปี 66
จ านวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 66 
2,000 คน

ปี 67
จ านวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 67
2,000 คน

ปี 68
จ านวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 68
2,000 คน

ปี 69
จ านวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 69 
2,000 คน

ปี 70
จ านวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 70 
2,000 คน

โครงการพฒันาครูปฐมวัยเพื่อการพฒันา
สมรรถนะของเด็กปฐมวัย (Competency- 
Based Education) ในโรงเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกัด อปท.

กศ. 12 13 4

โครงการพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อ
พฒันาคุณภาพผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

กศ.

8,566,000 42,830,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 128,566,000 8,566,000 8,566,000 8,566,000

12 1 4 9,000,000 45,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 4 11 9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
65



2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ

ปี 66 
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จ านวน
10 แหง่

ปี 67
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ

ปี 67 
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จ านวน
10 แหง่

ปี 68
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ

ปี 68
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จ านวน
10 แหง่

ปี 69
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ

ปี 69
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จ านวน
10 แหง่

ปี 70
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ

ปี 70
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จ านวน
10 แหง่

ปี 66
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 66 
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จ านวน 600 คน

ปี 67
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 67 
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จ านวน 600 คน

ปี 68
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 68
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จ านวน 600 คน

ปี 69
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 69
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จ านวน 600 คน

ปี 70
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 70
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จ านวน 600 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา

กศ. 12 1 4

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Moral Development School :
MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

กศ.

1,900,000 9,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 121,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 

12 1 33,560,000 17,800,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 103,560,000 3,560,000 3,560,000 3,560,000 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
จ านวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ

ปี 66 
จ านวน 4,380 คน

ปี 67
จ านวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ

ปี 67 
จ านวน 4,380 คน

ปี 68
จ านวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ

ปี 68
จ านวน 4,380 คน

ปี 69
จ านวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ

ปี 69
จ านวน 4,380 คน

ปี 70
จ านวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ

ปี 70
จ านวน 4,380 คน

ปี 66
จ านวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 66 
จ านวน 600 คน

ปี 67
จ านวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 67
จ านวน 600 คน

ปี 68
จ านวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 68
จ านวน 600 คน

ปี 69
จ านวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 69
จ านวน 600 คน

ปี 70
จ านวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 70
จ านวน 600 คน

ปี 66
จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้ากลุ่ม
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ปี 66 
จ านวน 690 คน

ปี 67
จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้ากลุ่ม
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ปี 67
จ านวน 690 คน

ปี 68
จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้ากลุ่ม
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ปี 68
จ านวน 690 คน

ปี 69
จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้ากลุ่ม
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ปี 69
จ านวน 690 คน

ปี 70
จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้ากลุ่ม
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ปี 70
จ านวน 690 คน

โครงการประชุมคณะกรรมการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) "ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่น"และระดับส่วนกลาง

กศ. 12 1 4

โครงการพฒันาทักษะการสอบด้วย
คอมพวิเตอร์และการประเมินความฉลาดรู้ตาม
แนวทางการประเมิน PISA

กศ.

4,010,000 20,050,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 124,010,000 4,010,000 4,010,000 4,010,000 

12 1 4

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตืการการพฒันาและ
ยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห ์ประจ าปี 2566 ตามแนว 
Thinking School

กศ.

2,671,000 13,355,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 122,671,000 2,671,000 2,671,000 2,671,000 

12 1 43,034,300 15,171,500 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 4 113,034,300 3,034,300 3,034,300 3,034,300 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
จ านวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ

ปี 66 
จ านวน 213 คน

ปี 67
จ านวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ปี 67
จ านวน 213 คน

ปี 68
จ านวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ปี 68
จ านวน 213 คน

ปี 69
จ านวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ปี 69
จ านวน 213 คน

ปี 70
จ านวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ปี 70
จ านวน 213 คน

ปี 66
(1) จ านวนคณะท างานฯ 
(2) จ านวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม

ปี 66 
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

ปี 67
(1) จ านวนคณะท างานฯ 
(2) จ านวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ตามโครงการ

ปี 67
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

ปี 68
(1) จ านวนคณะท างานฯ 
(2) จ านวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ตามโครงการ

ปี 68
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

ปี 69
(1) จ านวนคณะท างานฯ 
(2) จ านวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ตามโครงการ

ปี 69
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

ปี 70
(1) จ านวนคณะท างานฯ 
(2) จ านวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ตามโครงการ

ปี 70
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครู
ดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2565

กศ. 12 1 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต  ากว่า 3 ปี (อายุ 2 – 
3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พทุธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น

กศ.

506,000 2,530,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 12506,000 506,000 506,000 506,000 

12 1 45,029,800 25,149,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 125,029,800 5,029,800 5,029,800 5,029,800 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ส าหรับตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ

ปี 66 จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่มีผู้
เข้ารับการอบรม แหง่ละ 1 คน

ปี 67
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 67
จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่มีผู้เข้ารับ
การอบรม แหง่ละ 1 คน

ปี 68
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 68
จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่มีผู้เข้ารับ
การอบรม แหง่ละ 1 คน

ปี 69
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 69
จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่มีผู้เข้ารับ
การอบรม แหง่ละ 1 คน

ปี 70
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 70
จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่มีผู้เข้ารับ
การอบรม แหง่ละ 1 คน

ปี 66
(1) จ านวนคณะท างานฯ
(2) จ านวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแหง่

ปี 66 
(1) จ านวนคณะท างานฯ 34 คน
(2) จ านวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แหง่

ปี 67
(1) จ านวนคณะท างานฯ
(2) จ านวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแหง่

ปี 67
(1) จ านวนคณะท างานฯ 34 คน
(2) จ านวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แหง่

ปี 68
(1) จ านวนคณะท างานฯ
(2) จ านวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแหง่

ปี 68
(1) จ านวนคณะท างานฯ 34 คน
(2) จ านวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แหง่

ปี 69
(1) จ านวนคณะท างานฯ
(2) จ านวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแหง่

ปี 69
(1) จ านวนคณะท างานฯ 34 คน
(2) จ านวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แหง่

ปี 70
(1) จ านวนคณะท างานฯ
(2) จ านวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแหง่

ปี 70
(1) จ านวนคณะท างานฯ 34 คน
(2) จ านวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แหง่

ปี 66
จ านวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จ านวน 800 คน

ปี 66 
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 800 คน

ปี 67
จ านวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จ านวน 800 คน

ปี 67
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 800 คน

ปี 68
จ านวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จ านวน 800 คน

ปี 68
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 800 คน

ปี 69
จ านวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จ านวน 800 คน

ปี 69
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 800 คน

ปี 70
จ านวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จ านวน 800 คน

ปี 70
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 800 คน

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ

กศ. 12 1 4

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น

กศ.

5,615,000 28,075,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 125,615,000 5,615,000 5,615,000 5,615,000 

12 1 4

โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น การส่งเสริมการ
กีฬาเพื อความเป็นเลิศต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

กศ.

4,664,000 23,320,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 3 124,664,000 4,664,000 4,664,000 4,664,000 

12 1 45,747,400 28,737,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 1 25,747,400 5,747,400 5,747,400 5,747,400 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 66 
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
240 คน

ปี 67
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 67
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
240 คน

ปี 68
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 68
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
240 คน

ปี 69
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 69
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
240 คน

ปี 70
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 70
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 800 คน

ปี 66
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา)

ปี 66 
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา)

ปี 67
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา)

ปี 68
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา)

ปี 69
จ านวน 1,762 โรงเรียน

ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา)

ปี 70
จ านวน 1,762 โรงเรียน

โครงการชี้แจงระบบคัดกรองเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื อส่งเสริมโอกาสและ
พฒันาการที สมวัยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา

กศ. 12 1 4

โครงการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ใหม่ด้วยเครื องมือดิจิทัล

กศ.

4,778,000 23,890,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 1 24,778,000 4,778,000 4,778,000 4,778,000 

12 1 43,500,000 17,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 1 23,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 67
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 68
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 69
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 70
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 66
เชิงปริมาณ จ านวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 67
เชิงปริมาณ จ านวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 68
เชิงปริมาณ จ านวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ 
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 69 
เชิงปริมาณ จ านวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ปี 70
เชิงปริมาณ จ านวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ  เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ที่ถ่ายโอนใหแ้ก่ อปท.

กสธ. 17 7 4 2

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ อปท. ตาม 
พรบ.ก าหนดแผนการกระจายอ านาจ และ 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กสธ.

3,000,000 15,000,000.0000                 1
(งบอ านวยการ

กรม)

เกิดเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ของ อปท. ในการด าเนินภารกิจด้าน
สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท.

3 43,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

4 17 7 4 22,500,000                    2,500,000                    12,500,000                        1
(งบอ านวยการ

กรม)

บุคลากรด้านสาธารณสุขของ อปท. 
จ านวน 500 คน

32,500,000                          2,500,000                          2,500,000                     

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม 
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ

ปี 67 
เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม 
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ

ปี 68 
เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม 
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ

ปี 69 
เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม 
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ

ปี 70 
เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม 
เชิงคุณภาพ  ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในของ อปท.

ตบ. 2,280,500                          2,280,500                          2,280,500                     2,280,500                    2,280,500                    11,402,500                        1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 2566 - 2570
เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้จาก
ผลการทดสอบหลังการอบรมเพิ่มขึ้น

ปี 2566 - 2570
จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของ 
อปท. ไม่น้อยกว่า 650 คน

4 3 20 11 6 4

ปี 66 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 50

ปี 67 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 50

ปี 68 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 60

ปี 69 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 70

ปี 70 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 70

4

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุของ อปท. ตามหลักสูตรของกรม
อนามัย

กสธ. 60,400,000                                                60,400,000

20 11 6

3 4 17 7 4

3,000,000                          3,000,000                     

260,400,000                   60,400,000                   60,400,000                  302,000,000                       1
(งบอ านวยการ

กรม)

บุคลากรด้านสาธารณสุขของ อปท. 
ประเภท ทต. และ อบต. จ านวน 7,550
 คน (คนละ 8,000 บาท)

3,000,000                    3,000,000                    1,300,000                          1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 33,000,000                          โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหา
บุคลากรท้องถิ่น

สน.บถ.

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 50

ปี 67 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 50

ปี 68 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 60

ปี 69 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 70

ปี 70 
จ านวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ร้อยละ 70

ปี 66 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

4,000 คน

ปี 67 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

6,000 คน

ปี 68 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

10,000 คน

ปี 69 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

15,000 คน

ปี 70 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

20,000 คน

โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบการเรียนรู้
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

สน.บถ. 20 11 6 4

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะ
และความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (Digital 
Literacy)

สบ.พถ.

1,300,000                    1,300,000                    1,300,000                          1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 31,300,000                          1,300,000                          1,300,000                     

20 11 6 440,000,000                   60,000,000                  165,000,000                       1
(งบอ านวยการ

กรม)

4 315,000,000                        20,000,000                        30,000,000                   

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

1,000 คน

ปี 67 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

2,000 คน

ปี 68 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

2,000 คน

ปี 69 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

4,000 คน

ปี 70 
จ านวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพฒันา

4,000 คน

ปี 66
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จ านวน 3,000 คน

ปี 67
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จ านวน 3,000 คน

ปี 68
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จ านวน 3,000 คน

ปี 69
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จ านวน 3,000 คน

ปี 70
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จ านวน 3,000 คน

โครงการพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านการปกครองท้องถิ่นไทย

สบ.พถ. 20 11 6 44 3

โครงการอบรมสัมมนาการจัดท างบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561

กพส.

20,000,000                   20,000,000                  65,000,000                        1
(งบอ านวยการ

กรม)

5,000,000                          10,000,000                        10,000,000                   

20 11 6 44 314,700,000                   14,700,000                  73,500,000                        3 (แหล่งอื่น)14,700,000                        14,700,000                        14,700,000                   

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66  
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
 ละ 4 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม
 310 คน

ปี 67  
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
 ละ 4 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม
 310 คน

ปี 68 
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
 ละ 4 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม
 310 คน

ปี 69 
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
 ละ 4 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม
 310 คน

ปี 70 
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
 ละ 4 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม
 310 คน

โครงการต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของ อปท.

กพส. 20 2 8 3                    2,000,000                     2,000,000                         10,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

11 3                          2,000,000                           2,000,000                      2,000,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ :  ร้อยละของจ านวนเป้าหมาย
ได้รับการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ด าเนินงาน
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม 310 
คน

ปี 67
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนเป้าหมาย
ได้รับการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ด าเนินงาน
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม 310 
คน

ปี 68
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนเป้าหมาย
ได้รับการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท. 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ด าเนินงาน
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม 310 
คน

ปี 69
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนเป้าหมาย
ได้รับการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ด าเนินงาน
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม 310 
คน

ปี 70
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนเป้าหมาย
ได้รับการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ด าเนินงาน
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
 แหง่ และบุคลากรส่วนกลางรวม 310 
คน

โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าของ อปท.

กพส. 20                   41,500,000                   41,500,000                        207,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

                        41,500,000                         41,500,000                    41,500,000 44 3 11 6

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หวัหน้าส านักปลัด, หวัหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัด ๆ ละ 4 คน รวม 304
 คน

ปี 67
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หวัหน้าส านักปลัด, หวัหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัดๆละ 4 คน รวม 304 
คน

ปี 68
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หวัหน้าส านักปลัด, หวัหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัดๆละ 4 คน รวม 304 
คน

ปี 69
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หวัหน้าส านักปลัด, หวัหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัดๆละ 4 คน รวม 304 
คน

ปี 70
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หวัหน้าส านักปลัด, หวัหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัดๆละ 4 คน รวม 304 
คน

                          1,222,000                      1,222,000 44 3 20 11 6โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

กพส.                     1,222,000                     1,222,000                           6,110,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

                          1,222,000

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จ านวน 400 คน

ปี 67
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จ านวน 400 คน

ปี 68
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จ านวน 400 คน

ปี 69
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีอปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จ านวน 400 คน

ปี 70
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จ านวน 400 คน

ปี 66 
มีรูปแบบและระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบ One Day Care ที่สามารถ
ด าเนินการได้ใน อปท. ตามศักยภาพของแต่
ละ อปท.

อปท. มีรูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

3 4 4.2 13 6 3

ปี 67
มีรูปแบบและระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบ One Day Care ที่สามารถ
ด าเนินการได้ใน อปท. ตามศักยภาพของแต่
ละ อปท.

อปท. มีรูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

ปี 68 
มีรูปแบบและระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบ One Day Care ที่สามารถ
ด าเนินการได้ใน อปท. ตามศักยภาพของแต่
ละ อปท.

อปท. มีรูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

ปี 69 
มีรูปแบบและระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบ One Day Care ที่สามารถ
ด าเนินการได้ใน อปท. ตามศักยภาพของแต่
ละ อปท.

อปท. มีรูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

ปี 70
มีรูปแบบและระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบ One Day Care ที่สามารถ
ด าเนินการได้ใน อปท. ตามศักยภาพของแต่
ละ อปท.

อปท. มีรูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

20 11 6

3,500,000 3,500,000 17,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

3,500,000 3,500,000

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

กพส.

3,500,000

4

โครงการพฒันาระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบ One Day Care

กพส.

1,960,000                    1,960,000                    9,800,000                          1
(งบอ านวยการ

กรม) 

4 31,960,000                          1,960,000                          1,960,000                     

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 
อปท. สามารถจัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรู้การ
จัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และน าไปขยายผลใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 67
อปท. สามารถจัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรู้การ
จัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และน าไปขยายผลใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 68 
อปท. สามารถจัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรู้การ
จัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และน าไปขยายผลใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 69 
อปท. สามารถจัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรู้การ
จัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และน าไปขยายผลใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 70 
อปท. สามารถจัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรู้การ
จัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และน าไปขยายผลใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 66 
จัดอบรมสัมมนาใหม้ีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ

ร้อยละ 100

ปี 67 
จัดอบรมสัมมนาใหม้ีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ

ร้อยละ 100

ปี 68 
จัดอบรมสัมมนาใหม้ีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จัดอบรมสัมมนาใหม้ีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ

ร้อยละ 100

ปี 70 
จัดอบรมสัมมนาใหม้ีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ

ร้อยละ 100

โครงการสัมมนาขับเคล่ือนนโยบายการ
รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
 ของ อปท.

กสว.

15,000,000 15,000,000 75,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

15,000,000 15,000,000 15,000,000

709,000                             709,000                            709,000                       

โครงการส่งเสริม อปท. ในการขับเคล่ือน
แผนพฒันาสังคมสูงวัยระดับท้องถิ่น

กพส. 4.2 13 -

 - 5 3 2709,000                       709,000                      3,545,000                          1
(งบอ านวยการ

กรม)

12 5

33 4

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
79



2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

ปี 66 
เชิงปริมาณ : จ านวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการด าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข

76 จังหวัด

ปี 67 
เชิงปริมาณ : จ านวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการด าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข

76 จังหวัด

ปี 68 
เชิงปริมาณ : จ านวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการด าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข

76 จังหวัด

ปี 69 
เชิงปริมาณ : จ านวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการด าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข

76 จังหวัด

ปี 70 
เชิงปริมาณ : จ านวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการด าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข

76 จังหวัด

                15,376,320                    76,881,600 1
(งบอ านวยการ

กรม)

                  15,376,320                 15,376,320                  15,376,320                  15,376,320โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ านวยการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. ระดับจังหวัด

กพส.

4

2 13 4

คณะกรรมการภาษีที่ดินประจ าจังหวัด
และคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์
ภาษีประจ าจังหวัด 76 จังหวัด รวม 
152 คณะ 1,824 คน ได้รับการฝึกอบรม

คณะกรรมการภาษีที่ดินประจ าจังหวัด
และคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์
ภาษีประจ าจังหวัด 76 จังหวัด รวม 152
 คณะ 1,824 คน ได้รับการฝึกอบรม

17                 5,500,000                                -                                -                    4,384,800 6 20 2 13

17 6 20

โครงการฝึกอบรมข้าราชการ สถ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

สน.คท.

6 20 244,524,800 44,524,800 44,524,800 44,524,800โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตาม
กฎหมายภาษีที่ดินฯ

สน.คท.

                               -                      9,884,800 1
(งบอ านวยการ

กรม)

13 444,524,800                  222,624,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

คกก. ระดับจังหวัดทั้ง 2 คณะ ได้รับ
จัดสรรค่าเบี้ยประชุมอย่างเหมาะสม 
ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด

คกก. ระดับจังหวัดทั้ง 2 คณะ ได้รับ
จัดสรรค่าเบี้ยประชุมอย่างเหมาะสม 
ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด

17

6 20 2 13 4                  500,000                      2,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

อปท. 7,774 แหง่ ได้รับโอนเงินภาษี
จัดสรรอย่างครบถ้วน

สามารถโอนเงินภาษีจัดสรรเป็นราย
เดือนและรายงวด ให ้อปท. ได้ครบถ้วน
และรวดเร็ว

17                   500,000                   500,000                   500,000                   500,000โครงการค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร

สน.คท.

6 20 2 13 4                  1,500,000                      7,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

เพื่อจัดท าฐานข้อมุลรายได้ของ อปท. 
ใหม้ีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

หนังสือรายได้ อปท. 15,000 เล่ม 171. พฒันาระบบการเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการจัดพมิพห์นังสือข้อมูลรายได้ อปท. สน.คท.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พร้อมรับการเปลีย่นแปลง
เป้าประสงค์ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบการเงินการคลังทีม่ีประสิทธภิาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

                    1,500,000                   1,500,000                    1,500,000                    1,500,000

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ปี 66 จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 67 จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 68 จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 69 -จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 70 จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 66 จดัประชุมคณะกรรมการหอพกัตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 67 จดัประชุมคณะกรรมการหอพกัตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 68 จดัประชุมคณะกรรมการหอพกัตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 69 -จดัประชุมคณะกรรมการหอพกัตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 70 จดัประชุมคณะกรรมการหอพกัตาม
วัตถุประสงค์

12 คร้ัง

ปี 66 
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ร้อยละ 100

ปี 67 
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ร้อยละ 100

ปี 68 
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ร้อยละ 100

ปี 69 
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ร้อยละ 100

ปี 70 
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ร้อยละ 100

4 6 4850,000                    1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20170,000                     ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส่วนราชการ

กม. 170,000                     170,000                      170,000                     170,000                     

6,039,600                    6,039,600                  6,039,600                   417 3 20 26,039,600                  30,198,000                   1
(งบอ านวยการ

กรม)

13โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการ
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

กสว. 6,039,600                   

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพกัและคณะอนุกรรมการออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการ
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศ
ก าหนดแบบัตรประจ าตัวนายทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติหอพกั พ.ศ. 2558

กม. (ศปท.) 7,515,200                    7,515,200                  13 47,515,200                   7,515,200                   7,515,200                  37,576,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

17 6 20 2

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภทของงบ

ประมาณ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง) 
แผน 13

แผน
มท.

ปี 66  
บุคลากรของ สถ. มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการ
ต่าง ๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน

10,000 เล่ม

ปี 67   
บุคลากรของ สถ. ได้มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการ
ต่าง ๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน

10,000 เล่ม

ปี 68  
บุคลากรของ สถ. ได้มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการ
ต่าง ๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน

10,000 เล่ม

ปี 69  
บุคลากรของ สถ. ได้มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการ
ต่าง ๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน

10,000 เล่ม

ปี 70  บุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการ
ต่างๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน

10,000 เล่ม

ปี 66 
จ านวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลค าแปล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ.

7,000 คน

ปี 67 
ร้อยละของอปท.ที่เข้าถึงข้อมูลค าแปล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ.

ร้อยละ 100

ปี 68 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าถึง
ข้อมูลค าแปลกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ สถ.

ร้อยละ 80

ปี 69 
จ านวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลค าแปล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ

7,000 คน

ปี 70 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าถึง
ข้อมูลค าแปลกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ สถ.

ร้อยละ 80

2 13 4500,000               2,500,000            1
(งบอ านวยการกรม)

17 6 20500,000               500,000            500,000             500,000               โครงการแปลกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ. เป็นภาษาต่างประเทศ

กม.

1,700,000             8,000,000            1
(งบอ านวยการกรม)

1,500,000             1,550,000          1,600,000           1,650,000            

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

2. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ
กฏหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.

กม.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระเบียบกฏหมายในการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

2 13 417 6 20

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภทของงบ

ประมาณ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง) 
แผน 13

แผน
มท.

ความสอดคล้องเช่ือมโยงแผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ปี 66 
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 
ฉบับสมบูรณ์

1 ชิ้นงาน

ปี 67 
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 
ฉบับสมบูรณ์

1 ชิ้นงาน

ปี 68 
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 
ฉบับสมบูรณ์

1 ชิ้นงาน

ปี 69 
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 
ฉบับสมบูรณ์

1 ชิ้นงาน

ปี 70 
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 
ฉบับสมบูรณ์

1 ชิ้นงาน

ปี 66 -มีรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบร่างกฎหมายฯ

1 เล่ม

ปี 67 จ านวนอปท ที่ได้รับทราบถึงสภาพ
ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย-

7,850 แห่ง

ปี 68 - จ านวนอปท ที่ได้รับทราบถึง
สภาพปัญหาและการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย

7850 แห่ง

ปี 69 - มีรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบร่างกฎหมายฯ

1 เล่ม

ปี 70 - จ านวนอปท ที่ได้รับทราบถึง
สภาพปัญหาและการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย

7850 แห่ง

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อขับเคล่ือนการ
จัดท าร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอปท. 
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายอปท.

กม. 6,416,000             6,416,000          6,416,000           6,416,000            6,416,000             

13 417 6 20 2

42 1332,080,000         1
(งบอ านวยการกรม)

17 6 20

2,929,400             2,929,400          2,929,400           2,929,400            2,929,400             14,647,000           1
(งบอ านวยการกรม)

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์
แนวทางการตีความกฎหมายและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายจัดต้ัง อปท.

กม.

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
83



กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภทของงบ

ประมาณ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง) 
แผน 13

แผน
มท.

ความสอดคล้องเช่ือมโยงแผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ปี 66 
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
 อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

10,000 เล่ม

ปี 67 
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
 อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

10,000 เล่ม

ปี 68 
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
 อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

10,000 เล่ม

ปี 69 
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
 อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

10,000 เล่ม

ปี 70 
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
 อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

10,000 เล่ม

ปี 66  
ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค

ร้อยละ 80

ปี 67  
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 80

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จ านวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ

ประชาชน 7,000 คน

ปี 70 
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ร้อยละ 100

13

417 6 20821,900               4,109,500            1
(งบอ านวยการกรม)

821,900            821,900             821,900               

417 6 20

2 13

2

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

กม.

1,700,000             8,000,000            1
(งบอ านวยการกรม)

1,500,000             1,550,000          1,600,000           1,650,000            โครงการจัดท าคู่มือการจัดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงฐานะ อปท.

กม.

821,900               

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภทของงบ

ประมาณ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง) 
แผน 13

แผน
มท.

ความสอดคล้องเช่ือมโยงแผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ปี 66  
ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการทะเบียนและ
อนุญาต

ร้อยละ 80

ปี 67 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 80

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จ านวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ

ประชาชน 7,000 คน

ปี 70 
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ร้อยละ 100

ปี 66  
ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ

ร้อยละ 80

ปี 67 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 80

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จ านวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ

ประชาชน 7,000 คน

ปี 70 
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ร้อยละ 100

ปี 66  
ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานหอพัก

ร้อยละ 80

ปี 67 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 80

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จ านวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ

ประชาชน 7,000 คน

ปี 70 
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ร้อยละ 100

2 136 20

417 6 20 2 13

417โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
เปรียบเทียบปรับ

กม.

กม. 821,900               4,109,500            1
(งบอ านวยการกรม)

821,900               821,900            821,900             821,900               โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านหอพัก

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการทะเบียน
และอนุญาต

กม. 821,900               

821,900             821,900               

2 13 417 6 20

821,900               821,900            821,900               4,109,500            1
(งบอ านวยการกรม)

821,900               821,900            821,900             821,900               4,109,500            1
(งบอ านวยการกรม)

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภทของงบ

ประมาณ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง) 
แผน 13

แผน
มท.

ความสอดคล้องเช่ือมโยงแผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ปี 66  
ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมอาคาร

ร้อยละ 80

ปี 67 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 80

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จ านวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ

ประชาชน 7,000 คน

ปี 70 
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ร้อยละ 100

ปี 66 
ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลโรงงาน

ร้อยละ 80

ปี 67 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 80

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จ านวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ

ประชาชน 7,000 คน

ปี 70 
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ร้อยละ 100

ปี 66  
ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลที่
สาธารณประโยชน์

ร้อยละ 80

ปี 67 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 80

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ร้อยละ 100

ปี 69 
จ านวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ

ประชาชน 7,000 คน

ปี 70 
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ร้อยละ 100

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการดูแล
ที่สาธารณประโยชน์

กม. 46 2017 2 13821,900               4,109,500            1
(งบอ านวยการกรม)

821,900               821,900            821,900             821,900               

20821,900               821,900            821,900             821,900               

2 13

17 6 2

821,900             821,900               417 6 20กม.

13 4

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการก ากับ
ดูแลโรงงาน

821,900               4,109,500            1
(งบอ านวยการกรม)

821,900               4,109,500            1
(งบอ านวยการกรม)

821,900               821,900            

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการควบคุม
อาคาร

กม.

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภทของงบ

ประมาณ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง) 
แผน 13

แผน
มท.

ความสอดคล้องเช่ือมโยงแผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

ปี 66 
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.

3 ฉบับ

ปี 67 
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.

3 ฉบับ

ปี 68 
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.

3 ฉบับ

ปี 69 
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.

3 ฉบับ

ปี 70 
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.

3 ฉบับ

2 13 4 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 1
(งบอ านวยการกรม)

17 6 20การจัดท า และปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สน.คท.  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

ปี 66 -  มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 67 -  มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 68 -  มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 69 -  มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 70 -  มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 66 - ระดับความส าเร็จของการพฒันา
ฐานข้อมูลระเบียบกฎหมายเพื่อยกระดับ
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ระดับ 5

ปี 67 - ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 80

ปี 68 - ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 85

ปี 69 - ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 90

ปี 70 - ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 95

ปี 66 - อปท. ทุกแหง่ใช้งานระบบได้ 7,848 แหง่
ปี 67 - อปท. ทุกแหง่ใช้งานระบบได้ 7,848 แหง่
ปี 68 - อปท. ทุกแหง่ใช้งานระบบได้ 7,848 แหง่
ปี 69 - อปท. ทุกแหง่ใช้งานระบบได้ 7,848 แหง่
ปี 70 - อปท. ทุกแหง่ใช้งานระบบได้ 7,848 แหง่

4

4 6 46 2091,000,000                 250,000                250,000               250,000               250,000                  2,000,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

4

โครงการบ ารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแหง่ชาติ ระยะที่ 1 -3

สน.บถ. 1,320,600                 1,320,600             1,320,600            1,320,600             1,320,600               6,603,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20 4 6

โครงการพฒันาฐานข้อมูลระเบียบกฎหมาย
เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
(e-HR Regulatory)

สน.บถ. 

6 4

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

สน.บถ. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  1
(งบอ านวยการ

กรม)

ร้อยละของการด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับจ านวนการสืบค้น
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงง่าย

ร้อยละ85 9 6 20 4 6

4 6 4

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศการประเมิน
ผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น (PA)

สน.บถ. 500,000                   500,000                500,000               500,000               500,000                  2,500,000                   1
(งบอ านวยการ

กรม)

ร้อยละของการด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับจ านวนผู้เข้ารับการ
ประเมินผลงานที่มีระสารสนเทศที่
ประสิทธิผลรองรับกระบวนการประเมิน

ร้อยละ 85 9 6 20 4

ร้อยละของการด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป้น
ระบบถูกต้อง ครบถ้วนสะดวก รวดเร็วใน
การสืบค้น

ร้อยละ 85 9โครงการจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่เข้ารับการ
พฒันาตามหลักสูตรที่ ก.กลาง รับรอง 
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพฒันาข้าราชการ
หรือพนักงานครู

สน.บถ. 200,000

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ 1 ที่ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการพัฒนา Apptication เพ่ือยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

1. สร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อรองรับการพฒันาดิจิทัล และสอดคล้อง
ตามแนวทาง Thailand 4.0

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล Smart law กม. 6,450,000               32,250,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

96,450,000             4 6 46,450,000                 6,450,000             6,450,000            6 20

200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000  1
(งบอ านวยการ

กรม)

6 20

ประเภทของงบ
ประมาณ

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยงประเภทของงบ
ประมาณ

โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66 
จ านวน 400 คน

ปี 67
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66 
จ านวน 400 คน

ปี 68
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66 
จ านวน 400 คน

ปี 69
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66 
จ านวน 400 คน

ปี 70
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66 
จ านวน 400 คน

ปี 66
คณะกรรมการประสานการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
 และผู้สังเกตการณ์

ปี 66 
จ านวน 260 คน

4 6 12 12 12 5

ปี 67
คณะกรรมการประสานการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
 และผู้สังเกตการณ์

ปี 67
จ านวน 260 คน

4 6 12 12 12 5

ปี 68
คณะกรรมการประสานการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
 และผู้สังเกตการณ์

ปี 68
จ านวน 260 คน

ปี 69
คณะกรรมการประสานการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
 และผู้สังเกตการณ์

ปี 69
จ านวน 4026

ปี 70
คณะกรรมการประสานการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
 และผู้สังเกตการณ์

ปี 70 
จ านวน 260 คน

4

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

โครงการทบทวนและประสานแผนพฒันาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการด าเนินงาน/ขออนุมัติ
โครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประสาน
การจัดท าแผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ประสานแผนพฒันาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570)
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงาน

กศ.

กศ. 5,460,000 5,460,000 5,460,000 5,460,000 5,460,000 27,300,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20 4 6

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยงประเภทของงบ
ประมาณ

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 67 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 68 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 69 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 70 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 10,000 คน

ปี 66  ส่ือวีดีทัศน์ จ านวน 1 ชุด
ปี 67  ส่ือวีดีทัศน์ จ านวน 1 ชุด
ปี 68  ส่ือวีดีทัศน์ จ านวน 1 ชุด
ปี 69  ส่ือวีดีทัศน์ จ านวน 1 ชุด
ปี70 ส่ือวีดีทัศน์ จ านวน 1 ชุด

2,400,000

4 6 4

4

6 20 4 6 4

6 20 4

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 12,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

9

9

146,000 146,000 146,000 146,000 730,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

9โครงการขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระหว่างอาคาร
1 และ อาคาร2

สบ.พถ 146,000

จัดท าระบบ Application ในการติดตามการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กพส.   -   - 1,000,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

1,000,000                   - 4ปี 66 สามารถทดสอบระบบในการ
ตรวจสอบการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น

ทดสอบระบบการจัดท า 
Application

9 6 20  - 

6

4 6

 โครงการจัดท าวีดีทัศน์กระบวนการฝึกอบรมของ 
สบ.พถ.

โครงการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wifi) 
ระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2 เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานบนระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรมฯ

สบ.พถ.

สบ.พถ. 100,000                   100,000                100,000               100,000               100,000                  500,000                     1
(งบอ านวยการ

กรม)

6 20

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยงประเภทของงบ
ประมาณ

กพส. 1,413,600 1,413,600 1,413,600 1,413,600 1,413,600 7,068,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66 
เพื่อสนับสนุนในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
 แก้ไข หรือ เปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ปัญหา ส าหรับระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

อปท.ที่ด าเนินการในระบบฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3 6 4.2 13 - 3

ปี 67
เพื่อสนับสนุนในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
 แก้ไข หรือ เปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ปัญหา ส าหรับระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

อปท.ที่ด าเนินการในระบบฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 68 
เพื่อสนับสนุนในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
 แก้ไข หรือ เปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ปัญหา ส าหรับระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

อปท.ที่ด าเนินการในระบบฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 66 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ 
หอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
 ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

ปี 67 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ 
หอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
 ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

ปี 68 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ 
หอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
 ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

ปี 69 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ 
หอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
 ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

ปี 70 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ 
หอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
 ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

2,000,000            2,000,000             2,000,000               

โครงการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล และโปรแกรม
หอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows) 

กพส. 43,200

6 4

6 4

6

โครงการบ ารุงรักษาระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กพส. -                          2,000,000             8,000,000                  

9

43,200                  43,200                43,200                 9

2,000,000             2,000,000            2,000,000             46 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศในการ
ใหบ้ริการประชาชน

กพส. 2,000,000                 

20 41
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 67 - 70  1. ระบบ อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ 
ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา ใหส้ามารถใช้
งานได้ จ านวน 12 เดือน
2. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ครบทุก
แหง่

1. ระบบ อุปกรณ์คอมพวิเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้รับการ
ดูแลบ ารุงรักษา ใหส้ามารถใช้งาน
ได้ จ านวน 12 เดือน
2. จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลใน
ระบบได้ครบทุกแหง่

9 6

20 4

6 20 4

1
(งบอ านวยการ

กรม)  

ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ 
หอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for 
Windows)

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ชศูนย์วิชาการ สถ. กพส. 120,000 -                      -                     

6

-                      -                        120,000                     1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66 ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม TOR ที่
ก าหนด

เว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

9

6

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 42,000,000               10,000,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66-70
เชิงปริมาณ
 ระบบ อุปกรณ์คอมพวิเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์อื่น ๆ ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา 
ใหส้ามารถใช้งานได้ จ านวน 12 เดือน
เชิงคุณภาพ
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลและมีการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ท างานได้
อย่างต่อเนื่อง

ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูล
และมีการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ท างานได้อย่างต่อเนื่อง

43,200                   216,000                     

4

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยงประเภทของงบ
ประมาณ

ปี 66 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ระบบ

ปี 67 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 68 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 69 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 70 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ระบบ

ปี 66 - จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแหง่ (ยกเว้น อบจ.)

ร้อยละ 100

ปี 67 - จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแหง่ (ยกเว้น อบจ.)

ร้อยละ 100

ปี 68 - จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแหง่ (ยกเว้น อบจ.)

ร้อยละ 100

ปี 69 - จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแหง่ (ยกเว้น อบจ.)

ร้อยละ 100

ปี 70 - จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแหง่ (ยกเว้น อบจ.)

ร้อยละ 100

โครงการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)

สน.คท.                69,348,000 - - - -                 69,348,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 67 - องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

อปท. 7,848 แหง่ และหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด 22,000 แหง่

9 6 20 4 6 4

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)

สน.คท. 9,954,000                 - - - -                   9,954,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66 -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

อปท. 7,848 แหง่ 9 6 20 4 6 4

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแม่ข่ายของระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(New e-LAAS) เพื่อทดแทนของเดิม

สน.คท. - 30,000,000 - - -                 30,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 68 - องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

อปท.
7,848 แหง่ 
และหน่วยงานภายใต้สังกัด 
22,000 แหง่

9 6 20 4 6 4

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai) กับ ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (New e-LAAS)

สน.คท. - 20,000,000 - - -                 20,000,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 69 - องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

อปท.
7,848 แหง่ 
และหน่วยงานภายใต้สังกัด 
22,000 แหง่

9 6 20 4 6 4

4,896,430             

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.

กสว. 627,600                   

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

กสว. 4,896,430                 

6 20 4

4

627,600                627,600               627,600               627,600                  3,138,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 4

4 64,896,430            4,896,430             4,896,430               24,482,150                1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยงประเภทของงบ
ประมาณ

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (New e-LAAS)

สน.คท. - - 8,668,500            8,668,500             8,668,500                               26,005,500 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 70 - องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

อปท.
7,848 แหง่ 
และหน่วยงานภายใต้สังกัด 
22,000 แหง่

9 6 20 4 6 4

ปี 66 - ระบบสารบรรณที่ได้มีการ
ปรับปรุง พฒันาจากเดิม ใหม้ีความ
ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
ปัจจุบัน

ส านัก/กอง จ านวน 18 แหง่ สถจ.
 จ านวน 76 แหง่ สถอ. จ านวน 
878  แหง่

ปี 67 - ระบบสารบรรณที่ได้มีการ
ปรับปรุง พฒันาจากเดิม ใหม้ีความ
ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
ปัจจุบัน และเพิ่มเติมเคร่ืองแม่ข่ายให้
รองรับผู้ใช้งาน

ส านัก/กอง จ านวน 18 แหง่ สถจ.
 จ านวน 76 แหง่  สถอ. จ านวน 
878  แหง่ อปท. จ านวน 7,850 
แหง่

ปี 66 - ระบบฯ มีการรองรับจ านวน
ผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และมีความ
ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น

จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ใน
ระบบ มีจ านวนเพิ่มขึ้นรวมแล้วไม่
น้อยกว่า 200,000 คน

ปี 68 - ระบบฯ มีการรองรับจ านวน
ผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และมีความ
ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น และ เสริมศักยภาพ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ใน
ระบบ มีจ านวนเพิ่มขึ้นรวมแล้วไม่
น้อยกว่า 400,000 คน

ปี 66 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถใหบ้ริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จ านวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ท างานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

ปี 67 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถใหบ้ริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จ านวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ท างานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

ปี 68 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถใหบ้ริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จ านวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ท างานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

ปี 69 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถใหบ้ริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จ านวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ท างานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

ปี 70 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถใหบ้ริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จ านวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ท างานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

8,000,000             -                     -                      

4,500,000                 -                      10,000,000           

9,800,000                 

-                      

4โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศส. 5,000,000                 

14,500,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20 4 6

-                        13,000,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20 4

โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบ
รวมศูนย์ (DLA SSO)

ศส.

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 12 เดือน

ศส.

6

4-                        

49,000,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20 4 6 49,800,000             9,800,000            9,800,000             9,800,000               

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยงประเภทของงบ
ประมาณ

โครงการปรับปรุงการใหบ้ริการระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านเครือข่ายแบบไร้สายภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ศส. 5,590,000 -                      -                     -                      -                        5,590,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66 - บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และผู้มาติดต่อราชการ สามารถ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่าย
แบบไร้สายได้ทั้งภายในและภายนอก
อาคารบริเวณกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตได้ ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร 
จ านวน 6 อาคาร ของ  สถ.

9 6 20 4 6 4

โครงการปรับปรุงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศส. 9,859,000 -                      -                     -                      -                        9,859,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 66 - ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สถ.
 มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มพื้นที่ e-mail
 Addresss ใช้รับส่งหนังสืออิแล็กทรอ
นิกส์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
 ภาคผนวก 7 (saraban_xxx@dla.go.th)
 มีพื้นที่ใน Mail box เหมาะสมกับการใช้
งาน

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สถ.
 ได้รับการจัดหาทดแทน และ
สามารถเพิ่มพื้นที่ใน Mail box 
ของอีเมล์กลางของ สถ. และ 
อปท. (saraban_xxx@ 
dla.go.th) ได้ไม่น้อยกว่า 1024 
Mb ต่อ Mail box

9 6 20 4 6 4

ปี 66 - เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

ปี 67 - เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

ปี 68 - เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

ปี 69 - เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

ปี 70 - เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

ปี 66 - เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

ปี 67 - เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายภายในของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพร้อมระบบ Antivirus

ศส. 70,561,500 1
(งบอ านวยการ

กรม)

20 4 6 4

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ศส. 8,280,000 8,280,000 -                     -                      -                        16,560,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

11,520,500

9

11,520,500 6911,520,500 18,000,000 18,000,000

46 20 4 6

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยงประเภทของงบ
ประมาณ

ปี 66 - ขยายผลการน าข้อมูล BIG DATA 
ลงสู่ระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการ 
ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการ
พฒันาท้องถิ่น และ Data Mart

1. อบจ. จ านวน  8 แหง่ คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของ  อบจ. ทั่วประเทศ
2. ทน. จ านวน 5 แหง่ คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของ  ทน. ทั่วประเทศ
3. ทม. จ านวน 20 แหง่ คิดเป็น
ร้อยละ 20 ของ  ทม. ทั่วประเทศ
4. ทต. จ านวน 50 แหง่ คิดเป็น
ร้ายละ 2 ของ ทต. ทั่วประเทศ
5. อบต. จ านวน 75 แหง่ คิดเป็น
ร้อยละ 1 ของ อบต. ทั่วประเทศ

ปี 68 - ปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์้อมูล BIG DATA  และพฒันา
รายงานใหส้อดคล้องกับการใช้ข้อมูลใน
ระดับพื้นที่

พฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ไม่น้อยกว่า  1 ระบบ

ปี 70 - ปรับระบบ BIG DATA ใหร้องรับ
การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ และการใช้
งานจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ พฒันาการ
ประมวลผลใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

จ านวนรายงานเชิงวิเคราะห ์ ไม่
น้อยกว่า  10 รายงาน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฯอื่น ไม่
น้อยกว่า 2 ระบบ

ศส. -                          5,000,000             -                     7,500,000             -                        12,500,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 67 - มีข้อมูลในการรองรับกับการใช้
งานในปัจจุบัน เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
รายงานในการวิเคราะหข์้อมูลเพิ่มขึ้น

จ านวนข้อมูลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3
 ประเภท  และรายงานเชิง
วิเคราะหไ์ม่น้อยกว่า 5 รายงาน

9 6 20 4 6 4

ปี 69 - มีข้อมูลในการรองรับกับการใช้
งานในปัจจุบัน เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
รายงานในการวิเคราะหข์้อมูลเพิ่มขึ้น

จ านวนผู้ใช้งานระบบ BIG DATA 
 ร้อยละ 75 จากจ านวน อปท. 
ทั่วประเทศ

ปี 67 - มีระบบในการช่วยค าแนะน า หรือ
ค าตอบ แบบอัตโนมัติ แก่ผู้ที่สนใจเร่ือง
ของท้องถิ่น

จ านวนผู้เข้ามาใช้งาน ไม่น้อยกว่า
 10,000 คน

ปี 69 - มีระบบในการช่วยค าแนะน า หรือ
ค าตอบ แบบอัตโนมัติ แก่ผู้ที่สนใจเร่ือง
ของท้องถิ่น

จ านวนผู้เข้ามาใช้งาน ไม่น้อยกว่า
 20,000 คน

โครงการพฒันาระบบ Website ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ศส. -                          6,200,000             -                     -                      -                        6,200,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 67 - Website ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มีการท างานที่เสถียร 
รวดเร็ว และมีความทันสมัยในการท างาน

จ านวนผู้เข้ามาใช้งาน website 
ไม่น้อยกว่า 500,000 คนต่อปี

9 6 20 4 6 4

 โครงการจัดท า Data Catalog และระบบ PDPA ที่
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

ศส. -                          5,000,000             -                     -                      -                        5,000,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 67 - มี Data Catalog และระบบ 
PDPA ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data Catalog ที่มีรายละเอียด
ข้อมูลในระบบฯ ไม่น้อยกว่า 500
 ข้อมูล

9 6 20 4 6 4

ปี 68 - ผลการศึกษา วิเคราะห ์ และ
ออกแบบ การพฒันาการบริหารจัดการ
ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมแนวทางในการข้อมูล ใหเ้ป็น Data
 Government

กรอบแนวทางในการบริหาร
จัดการข้อมูล Data Government

ปี 70 - รองรับและปรับปรุงข้อมูลของ
ระบบฯ ภายในกรมฯ ใหเ้ป็นไปตาม Data
 Government

ทบทวนกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการข้อมูล Data 
Government

9,200,000                 -                      7,000,000            -                      

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูล
กลางท้องถิ่น (INFO)

พฒันาศูนย์ข้อมูล (Big Data) เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจและวิเคราะหก์ารบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบบูรณการ ระยะที่ 2

ศส.

โครงการพฒันาระบบใหบ้ริการข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
(Chat Bot)

ศส. -                          4,200,000             -                     3,500,000             -                        7,700,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20 4 6 4

4

7,000,000               23,200,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20 4 6 4

โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล Data 
Government ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เป็นองค์กรดิจิทัล

ศส. -                          69 6 20 4-                      4,500,000            -                      4,500,000               9,000,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
95



กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยงประเภทของงบ
ประมาณ

โครงการจัดท าระบบในการจัดเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อประเมินความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการดิจิทัลของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ศส. -                          5,000,000             -                     -                      -                        5,000,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 67 - จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน
ดิจิทัลตามหลักธรรมภิบาลการบริหาร
จัดการดิจิทัล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ระบบจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน
ด้านดิจิทัล 1 ระบบ

9 6 20 4 6 4

โครงการจัดท าระบบวัดผลตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ศส. -                          -                      5,000,000            -                      -                        5,000,000                  1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 68 - ติดตามและวัดผล ตรวจสอบ 
ประเมิน และรายงานผลข้อมูล

ระบบติดตามและวัดผล 
ตรวจสอบ ประเมิน และรายงาน
ผลข้อมูล 1 ระบบ

9 6 20 4 6 4

ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่น

ศส. -                          9,500,000 -                     -                      -                        9,500,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 67 - เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบส ารอง
และจัดเก็บข้อมูลของระบบเว็บไซต์ ระบบ
เบี้ยยังชีพ

เคร่ืองแม่ข่ายระบบเว็บไซต์ สถ. 
ระบบอินทราเน็ต ฯ จ านวน 4 
ระบบ สามารถใหบ้ริการได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

9 6 20 4 6 4

ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ศส. -                          -                      8,700,000 -                      -                        8,700,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 68 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ระบบเครือข่ายภายในที่สามารถใหบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทดแทนอุปกรณ์เดิม มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบงานต่าง ๆ 
และการปฏิบัติงาน

ระบบเครือข่ายภายใน สถ. 
จ านวน 1 ระบบ สามารถ
ใหบ้ริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมึความปลอดภัย

9 6 20 4 6 4

ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

ศส. -                          -                      -                     9,300,000 -                        9,300,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 69 - สถจ. 75 จังหวัด มีอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเพื่อใช้ในการกระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในส านักงาน 
และ สถจ. บึงกาฬ มีอุปกรณ์ป้องกันการ
บุกรุกเครือข่ายทดแทนอุปกรณ์เดิม

สถจ. 75 จังหวัด มีอุปกรณ์
กระจายสัญญาณทดแทนและ 
สถจ. บึงกาฬมีอุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุกเครือข่ายที่ทันสมัย
ทดแทนอุปกรณ์เดิม

9 6 20 4 6 4

ปรับปรุงเคร่ืองคอมพงิเตอร์แม่ข่ายระบบ
สารสนเทศภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศส. -                          -                      -                     -                      4,900,000 4,900,000 1
(งบอ านวยการ

กรม)

ปี 70 - เครือข่ายคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที่
ใหบ้ริการระบบสารสนเทศภายใน สถ. มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทดแทนอุปกรณ์เดิม

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายได้รับ
การจัดหาทดแทน เพื่อใหร้ะบบ
สารสนเทศที่ใช้งานภายใน สถ. 
จ านวน 3 ระบบ สามารถ
ใหบ้ริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 6 20 4 6 4

ปี 67 - ผลการศึกษา วิเคราะห ์ และ
ออกแบบ การพฒันาการบริหารจัดการ
ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมแนวทางในการข้อมูล ใหเ้ป็น Data
 Government

แนวทางหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการข้อมูล Data Government

ปี 69 - รองรับและปรับปรุงข้อมูลของ
ระบบฯ ภายในกรมฯ ใหเ้ป็นไปตาม Data
 Government

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการข้อมูล Data Government

4 6 45,000,000             -                     5,000,000             -                        10,000,000                1
(งบอ านวยการ

กรม)

9 6 20โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ศส. -                          

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

ปี 66 จัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำร
รับรู้ด้ำนจริยธรรม

10 ชิ้น

ปี 67 จัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำร
รับรู้ด้ำนจริยธรรม

10 ชิ้น

ปี 68 จัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำร
รับรู้ด้ำนจริยธรรม

10 ชิ้น

ปี 69-จัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำร
รับรู้ด้ำนจริยธรรม

10 ชิ้น

ปี 70 จัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำร
รับรู้ด้ำนจริยธรรม

10 ชิ้น

ปี 66 
จ ำนวน สถจ./สถอ. และ อปท. ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ด ำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
 1,080 แหง่
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
 แหง่ รวม 1,000 แหง่

ปี 67 
จ ำนวน สถจ./สถอ. และ อปท.ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ด ำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
 1,080 แหง่
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
 แหง่ รวม 1,000 แหง่

ปี 68 
จ ำนวน สถจ./สถอ. และ อปท.ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ด ำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
 1,080 แหง่
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
 แหง่ รวม 1,000 แหง่

ปี 69 
จ ำนวน สถจ./สถอ. และ อปท.ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ด ำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
 1,080 แหง่
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
 แหง่ รวม 1,000 แหง่

ปี 70 
จ ำนวน สถจ./สถอ. และ อปท. ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ด ำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
 1,080 แหง่
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แหง่ 
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
 แหง่ รวม 1,000 แหง่

1,337,840                     1,337,840                  1,337,840                     1,337,840                     6,101,360                       13 41
(งบอ ำนวยกำรกรม)

16 6 21 11โครงกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
กำรด ำเนินงำนของ สถจ และ อปท. ร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น ๆ

กยผ. 750,000                     

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

5,500,000                       1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

1,000,000                  1,050,000                     2. พฒันำตุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

โครงกำรส่ือประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำรรับรู้ด้ำน
จริยธรรม สถ.

กม. 41317 6 20 21,100,000                  1,150,000                     1,200,000                     

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

ประเภทของงบ
ประมาณ

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 -  จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห ์ฯ 
ส ำหรับจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จ ำนวน 8 คน

จ ำนวน 8 คน

ปี 67 -  จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห ์ฯ 
ส ำหรับจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จ ำนวน 8 คน

จ ำนวน 8 คน

ปี 68 -  จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห ์ฯ 
ส ำหรับจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จ ำนวน 8 คน

จ ำนวน 8 คน

ปี 69 -  จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห ์ฯ 
ส ำหรับจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จ ำนวน 8 คน

จ ำนวน 8 คน

ปี 70 -  จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห ์ฯ 
ส ำหรับจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จ ำนวน 8 คน

จ ำนวน 8 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
 (1) จ ำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำงของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ร่วม
ทบทวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 
ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

60 คน                                  
                                           
                                           
                                           
                                           
                                   

ปี 67 -จ ำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำงของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ร่วม
ทบทวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 
ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

     60 คน

ปี 68 - จ ำนวนข้ำรำชกำร              ใน
ส่วนกลำงของกรมส่งเสริม        กำร
ปกครองท้องถิ่น ร่วมทบทวน      กำร
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปีและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

        60  คน

ปี 69 - จ ำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ร่วม
ทบทวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 
ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

        60 คน

ปี 70 - จ ำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ร่วม
ทบทวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 
ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

       60 คน

ปี 66 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)

3 คน

ปี 67 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)

3 คน

ปี 68 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)

3 คน

ปี 69 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)

3 คน

ปี 70 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)

3 คน

2

20 2 13 4

250,000                       250,000                     250,000                       250,000                       1,250,000                       1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

17 6 20 13 4

540,000                       540,000                     540,000                       540,000                       2,700,000                       1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

8 6

โครงกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร  ๕ ปี  
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป.ี

กยผ. 250,000                     

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
นโยบำยและแผนส ำหรับจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี

กยผ. 1,440,000                  1,440,000                     1,440,000                  1,440,000                     1,440,000                     7,200,000                       1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

8 6 20 2 13 4

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)

กยผ. 540,000                     

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะหแ์ละติดตำม
ประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น

196 คน

ปี 67 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะหแ์ละติดตำม
ประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น

196 คน

ปี 68 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะหแ์ละติดตำม
ประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น

196 คน

ปี 69 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะหแ์ละติดตำม
ประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น

196 คน

ปี 70 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะหแ์ละติดตำม
ประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น

196 คน

ปี 66 
จ ำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นมีควำมเข้ำใจ
ในวิสัยทัศน์ พนัธกิจและยุทธศำสตร์กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด สถจ. 
จังหวัดละ 10 คน
และผู้บริหำรองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 7,850 คน

ปี 68 
จ ำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นมีควำมเข้ำใจ
ในวิสัยทัศน์ พนัธกิจและยุทธศำสตร์กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด สถจ. 
จังหวัดละ 10 คน
และผู้บริหำรองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 7,850 คน

ปี 70 
จ ำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นมีควำมเข้ำใจ
ในวิสัยทัศน์ พนัธกิจและยุทธศำสตร์กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด สถจ. 
จังหวัดละ 10 คน
และผู้บริหำรองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 7,850 คน

2

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์พนัธกิจ
 และยุทธศำสตร์ สถ.สู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน
ในสังกัด

กยผ. 10,175,000                - 11,000,000                 - 12,000,000                   33,175,000                     1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

17 3 12 1 6 4

กยผ. 35,280,000                โครงกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan)

13 435,280,000                   35,280,000                 35,280,000                   35,280,000                   176,400,000                   1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

8 6 20

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 - จัดพมิพร์ำยงำนประจ ำปี 10,211 เล่ม
ปี 67 - จัดพมิพร์ำยงำนประจ ำปี 10,211 เล่ม
ปี 68 - จัดพมิพร์ำยงำนประจ ำปี 10,211 เล่ม
ปี 69 - จัดพมิพร์ำยงำนประจ ำปี 10,211 เล่ม
ปี 70 - จัดพมิพร์ำยงำนประจ ำปี 10,211 เล่ม
ปี 66 - 
เชิงปริมาณ
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จ ำนวน 120 คน

ปี 67 - 
เชิงปริมาณ
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จ ำนวน 120 คน

ปี 68 - 
เชิงปริมาณ
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จ ำนวน 120 คน

ปี 69 - 
เชิงปริมาณ
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จ ำนวน 120 คน

ปี 70 - 
เชิงปริมาณ
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จ ำนวน 120 คน

2017 61,100,000                     1,100,000                  1,100,000                     

                       475,100                      475,100                        475,100                        475,100

1,100,000                     

โครงกำรกำรพฒันำประสิทธิภำพองค์กำรของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นไปสู่ระบบรำชกำร
 4.0

ก.พ.ร.สถ.  475,100

5,500,000                       1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

1 6 4                       1,900,400 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

17 3 12

2 13 4โครงกำรจัดท ำหนังสือรำยงำนประจ ำปี กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

กยผ. 1,100,000                  

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 - 
เชิงปริมาณ
ร้อยละของส ำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดส ำเร็จกำรศึกษำตำมเง่ือนไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอ ำนำจ
หน้ำที่

บุคลำกรส ำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
 และประชำชนทั่วไป

ปี 67 - 
เชิงปริมาณ
ร้อยละของส ำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดส ำเร็จกำรศึกษำตำมเง่ือนไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอ ำนำจ
หน้ำที่

บุคลำกรส ำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
 และประชำชนทั่วไป

ปี 68 - 
เชิงปริมาณ
ร้อยละของส ำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดส ำเร็จกำรศึกษำตำมเง่ือนไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอ ำนำจ
หน้ำที่

บุคลำกรส ำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
 และประชำชนทั่วไป

ปี 69 -
เชิงปริมาณ
ร้อยละของส ำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดส ำเร็จกำรศึกษำตำมเง่ือนไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอ ำนำจ
หน้ำที่

บุคลำกรส ำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
 และประชำชนทั่วไป

ปี 70 - 
เชิงปริมาณ
ร้อยละของส ำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดส ำเร็จกำรศึกษำตำมเง่ือนไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอ ำนำจ
หน้ำที่

บุคลำกรส ำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
 และประชำชนทั่วไป

                         60,000                          60,000                          240,000 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

                      60,000 9 6 12 2 6 4ค่ำบริกำรรำยปีระบบกำรเรียนออนไลน์ 
Local MOOC

ก.พ.ร.สถ.  60,000                          60,000

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 
จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
จัดเก็บ และวิเครำะหข์้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น

ปี 66 
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จ ำนวน 
4 คน

ปี 67 
จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
จัดเก็บ และวิเครำะหข์้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น

ปี 67 
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จ ำนวน 
4 คน

ปี 68 
จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
จัดเก็บ และวิเครำะหข์้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น

ปี 68 
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จ ำนวน 
4 คน

ปี 69 
จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
จัดเก็บ และวิเครำะหข์้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น

ปี 69 
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จ ำนวน 
4 คน

ปี 70
จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
จัดเก็บ และวิเครำะหข์้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น

ปี 70 
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จ ำนวน 
4 คน

8900,000 6 20 2 13 4โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพื่อปฏิบัติงำน
สนับสนุนด้ำนกำรจัดเก็บและวิเครำะหข์้อมูล
ทำงกำรศึกษำท้องถิ่น

กศ.

                     783,160                        783,160                        783,160785,520                                            707,280โครงกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรงำน กำรเงิน 
และกำรบัญชีของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

กตภ. 4

เชิงคุณภาพ : หน่วยรับตรวจน ำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันำกำร
ปฏิบัติงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพ

เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่
ได้รับกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำร
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กำรบริหำร และ
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน กำรตรวจสอบ
ประจ ำปีงบประมำณ

ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ทุกหน่วยรับตรวจตำม
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
ได้รับกำรตรวจสอบด้ำน
กำรเงิน กำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด กำรบริหำร 
และกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพฒันำกำร
ปฏิบัติงำนใหเ้กิด
ประสิทธิภำพ

16 6 21                       3,842,280 13111
(งบอ ำนวยกำรกรม)

4,500,000 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

900,000 900,000 900,000 900,000 

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 
เชิงปริมำณ  มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรด ำเนินงำนเพื่อใหโ้ครงกำรมี
ประสิทธิภำพ               
เชิงคุณภำพ  ร้อยละกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
ส ำเร็จตำมขอบเขตที่ก ำหนด

ปี 67 
เชิงปริมำณ  มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรด ำเนินงำนเพื่อใหโ้ครงกำรมี
ประสิทธิภำพ               
เชิงคุณภำพ  ร้อยละกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
ส ำเร็จตำมขอบเขตที่ก ำหนด

ปี 68 
เชิงปริมำณ  มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรด ำเนินงำนเพื่อใหโ้ครงกำรมี
ประสิทธิภำพ               
เชิงคุณภำพ  ร้อยละกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
ส ำเร็จตำมขอบเขตที่ก ำหนด

ปี 69 
เชิงปริมำณ  มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรด ำเนินงำนเพื่อใหโ้ครงกำรมี
ประสิทธิภำพ              
เชิงคุณภำพ  ร้อยละกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
ส ำเร็จตำมขอบเขตที่ก ำหนด

ปี 70
เชิงปริมำณ  มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรด ำเนินงำนเพื่อใหโ้ครงกำรมี
ประสิทธิภำพ              
เชิงคุณภำพ  ร้อยละกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
ส ำเร็จตำมขอบเขตที่ก ำหนด

ปี 66 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด

บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 10,000 คน

ปี 67 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด

บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 10,000 คน

ปี 68 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด

บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 10,000 คน

ปี 69 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด

บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 10,000 คน

ปี 70 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด

บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 10,000 คน

20

13 4

4 6 4573,800                       573,800                     573,800                     573,800                       1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

20 2

573,800                       

1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

พนักงำนจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
วิเครำะหข์้อมูลและขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรค จ ำนวน 3 คน

8 6

2,869,000                       โครงกำรบ ำรุง (Mainternce รำยเดือน) ระบบ
ลงทะเบียนและบริหำรจัดกำรหลักสูตรฝึกอบรม

สบ.พถ

โครงกำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะหข์้อมูล
และขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

กสธ.

9 6

2,700,000                       540,000                     540,000                       540,000                     540,000                       540,000                       

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน อปท. เป็นไปตำม
เป้ำหมำย   

จ ำนวน 50 คร้ัง ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ของ อปท.

ปี 67 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน อปท. เป็นไปตำม
เป้ำหมำย   

จ ำนวน 50 คร้ัง ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ของ อปท.

ปี 68 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน อปท. เป็นไปตำม
เป้ำหมำย   

จ ำนวน 50 คร้ัง ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ของ อปท.

ปี 69 :  ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำน อปท. เป็นไปตำม
เป้ำหมำย   

จ ำนวน 50 คร้ัง ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ของ อปท.

ปี 70 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน อปท. เป็นไปตำมเป้ำหมำย

จ ำนวน 50 คร้ัง ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ของ อปท.

ปี 66 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 คร้ัง/ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)  
80 คน

ปี 67 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 คร้ัง/ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)  
80 คน

ปี 68 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 คร้ัง/ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)  
80 คน

ปี 69 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 คร้ัง/ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)  
80 คน

ปี 70 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 คร้ัง/ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)  
80 คน

4

2 13 4100,000                       100,000                     100,000                       100,000                       500,000                         1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

17 6 20

6 21 11 13

โครงกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

สล.  100,000                     

โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหำรกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

สล.                   1,000,580                      1,000,580                   1,000,580                      1,000,580                      1,000,580                        5,002,900 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

16

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 - จ ำนวนกำรผลิตส่ือ จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.ส่ือโทรทัศน์ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
2.ส่ือวิทยุ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3.ส่ือส่ิงพมิพ์
  จ ำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ปี 67 - จ ำนวนกำรผลิตส่ือ จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.ส่ือโทรทัศน์ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
2.ส่ือวิทยุ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3.ส่ือส่ิงพมิพ์
  จ ำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ปี 68 - จ ำนวนกำรผลิตส่ือ จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.ส่ือโทรทัศน์ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
2.ส่ือวิทยุ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3.ส่ือส่ิงพมิพ์
  จ ำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ปี 69 - จ ำนวนกำรผลิตส่ือ จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.ส่ือโทรทัศน์ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
2.ส่ือวิทยุ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3.ส่ือส่ิงพมิพ์
  จ ำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ปี 70 - จ ำนวนกำรผลิตส่ือ จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.ส่ือโทรทัศน์ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
2.ส่ือวิทยุ 
  จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3.ส่ือส่ิงพมิพ์
  จ ำนวน 500 แผ่น ต่อปี

17 6 20 2 13โครงกำรพฒันำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันหลักของชำติ

สล.                   1,320,000 4                     1,320,000                   1,320,000                      1,320,000                      1,320,000                        6,600,000 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1. ส่ือโทรทัศน์ จ ำนวน 2 คร้ัง ต่อปี
2. ส่ือวิทยุ จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3. ส่ือส่ิงพมิพ ์จ ำนวน 1,000 แผ่น
 ต่อปี

ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1. ส่ือโทรทัศน์ จ ำนวน 2 คร้ัง ต่อปี
2. ส่ือวิทยุ จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3. ส่ือส่ิงพมิพ ์จ ำนวน 1,000 แผ่น
 ต่อปี

ปี 68 
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1. ส่ือโทรทัศน์ จ ำนวน 2 คร้ัง ต่อปี
2. ส่ือวิทยุ จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3. ส่ือส่ิงพมิพ ์จ ำนวน 1,000 แผ่น
 ต่อปี

ปี 69
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1. ส่ือโทรทัศน์ จ ำนวน 2 คร้ัง ต่อปี
2. ส่ือวิทยุ จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3. ส่ือส่ิงพมิพ ์จ ำนวน 1,000 แผ่น
 ต่อปี

ปี 70 
ร้อยละของมำตรฐำนกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของ อปท. ที่ได้รับกำรปรับปรุง
พฒันำใหเ้ป็นมำตรฐำนในระดับสำกล

จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1. ส่ือโทรทัศน์ จ ำนวน 2 คร้ัง ต่อปี
2. ส่ือวิทยุ จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี
3. ส่ือส่ิงพมิพ ์จ ำนวน 1,000 แผ่น
 ต่อปี

ปี 66 - ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพนัธ์ฯ
ส ำหรับจัดท ำแผนกำรประชำสัมพนัธ์
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จ ำนวน 2 คน

จ ำนวน 2 คน

ปี 67 -  ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพนัธ์ฯ
ส ำหรับจัดท ำแผนกำรประชำสัมพนัธ์
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จ ำนวน 2 คน

จ ำนวน 2 คน

ปี 68 -  ร้อยละของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของบุคลำกรสังกัดกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

จ ำนวน 2 คน

ปี 69 -  ร้อยละของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของบุคลำกรสังกัดกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

จ ำนวน 2 คน

ปี 70 -  ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพนัธ์ฯ
ส ำหรับจัดท ำแผนกำรประชำสัมพนัธ์
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จ ำนวน 2 คน

จ ำนวน 2 คน

                     22,540,000 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

11 6โครงกำรวันท้องถิ่นไทย สล.                   4,508,000                   4,508,000                      4,508,000                      4,508,000

6 20 2 13 1 4

20 2 13 4

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ เป็น
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพนัธ์ จ ำนวน 2 อัตรำ

สล.                        1,800,000 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

                     360,000                        360,000                      360,000                        360,000                        360,000

                     4,508,000

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห ์และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

จ ำนวน 10 คน

ปี 67 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห ์และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

จ ำนวน 10 คน

ปี 68 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห ์และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

จ ำนวน 10 คน

ปี 69 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห ์และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

จ ำนวน 10 คน

ปี 70 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห ์และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

จ ำนวน 10 คน

ปี 66 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ น ส ำหรับ
วิเครำะหข์้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 67 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ น ส ำหรับ
วิเครำะหข์้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 68 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ น ส ำหรับ
วิเครำะหข์้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 69 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ น ส ำหรับ
วิเครำะหข์้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 70 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ น ส ำหรับ
วิเครำะหข์้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 66 จ ำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร 

ปี 67  จ ำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร
ปี 68 จ ำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร
ปี 69 จ ำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร
ปี 70 จ ำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร

ปี 66 จัดซ้ือหนังสือ หนังสือพมิพ ์นิตยสำร
 และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ต้ังไว้

ปี 67 จัดซ้ือหนังสือ หนังสือพมิพ ์นิตยสำร
 และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ต้ังไว้

ปี 68 จัดซ้ือหนังสือ หนังสือพมิพ ์นิตยสำร
 และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ต้ังไว้

ปี 69 จัดซ้ือหนังสือ หนังสือพมิพ ์นิตยสำร
 และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ต้ังไว้

ปี 70 จัดซ้ือหนังสือ หนังสือพมิพ ์นิตยสำร
 และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ต้ังไว้

จัดซ้ือหนังสือ 150 เล่มจัดซ้ือ
หนังสือพมิพ ์นิตยสำร และวำรสำร
 1500 ฉบับ

6 6 20 2 13 4

2 13 4

180,000                       180,000                     180,000                       180,000                       900,000                         1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

จ ำนวนบุคลำกร ที่จ้ำงเหมำบริกำร
    1 คน มีผลกำรปฏิบัติงำนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 80
เปอร์เซ็นต์

8

โครงกำรจัดซ้ือหนังสือของหอ้งสมุดกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

กพส. 100,000                     

 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำหอ้งสมุด
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

กพส. 180,000                     

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล
วิเครำะหแ์ละประมวลผลข้อมูลโครงกำรเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ

กพส.

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่วิเครำะหข์้อมูล 
เพื่อขับเคล่ือนกำรจัดท ำงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมำณตรง

กพส.                   1,080,000

6 20 2

                     1,080,000                   1,080,000                      1,080,000                      1,080,000                        5,400,000 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

8 6 20

100,000                       

20 2 13 4

13 4

500,000                         1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

8 6                       9,000,000 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

                     1,800,000                   1,800,000                      1,800,000                      1,800,000                  1,800,000

100,000                       100,000                     100,000                       

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะหผ์ล
กำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment: 
LPA)

กพส. 495,000                     495,000                       495,000                     495,000                       495,000                       2,475,000                       1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

เชิงปริมาณ
มีรำยงำนผลกำรประเมินประสิทธิภำพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท วิเครำะหใ์น
ประเด็นส ำคัญเพื่อเป็นแนวทำงในกำร
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กำรปฏิบัติรำชกำร

เชิงปริมาณ 
มีรำยงำนผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับสมบูรณ์) 
เชิงคุณภาพ 
มีข้อเสนอแนะและบท วิเครำะห์
ในประเด็นส ำคัญเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรปฏิบัติรำชกำร

17 6 20 2 13 4

ปี 66 - หนังสือเผยแพร่ผลงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

12,730 เล่ม

ปี 67 -  หนังสือเผยแพร่ผลงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

12,730 เล่ม

ปี 68 -  หนังสือเผยแพร่ผลงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

12,730 เล่ม

ปี 69 -  หนังสือเผยแพร่ผลงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

12,730 เล่ม

ปี 70 - หนังสือเผยแพร่ผลงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

12,730 เล่ม

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำวิเครำะหท์ิศทำง
และแนวนโยบำยของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กพส.                      700,000  -  -  -  -                          700,000 1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

ปี 66 - 
เชิงปริมำณ : 
(1) รำยงำนผลกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
พร้อมตีพมิพ์
ในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน 
10 เล่ม และไฟล์ข้อมูลรูปแบบ 
Electronic Book
เชิงคุณภำพ : กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นก ำหนดทิศทำง
และแนวนโยบำยในกำรด ำเนินกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบที่เหมำะสม 
และเป็นไปตำมบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

(1) รำยงำนผลกำรศึกษำฉบับ
สมบูรณ์
(2) กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นก ำหนดนโยบำย
ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
กระจำยอ ำนำจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่
เหมำะสมและเป็นไปตำมบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

17 6 20 2 13 4

6 20 22,546,000                  2,546,000                     2,546,000                  2,546,000                     2,546,000                     12,730,000                     1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

17โครงกำรเผยแพร่ผลงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบที่มีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

กพส. 6 4

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยุทธ

ศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูป

(ร่าง)แผน
13

แผน
มท.

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ประเภทของงบ

ประมาณ

ปี 66 - ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 67 - ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 68 - ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 69 - ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 70 - ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 66  แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565 – 2570 
และกรอบแนวทำงกำรเป็นองค์กรดิจิทัล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 - 
2570

 แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
 2565 – 2570  และกรอบแนว
ทำงกำรเป็นองค์กรดิจิทัล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 -
 2570

ปี 68 มีกระบวนกำรทบทวนแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2568 – 2570

 แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
 2568 – 2570

5,000,000                  17 6 20 2-                              5,000,000                  -                              -                              10,000,000                     1
(งบอ ำนวยกำรกรม)

โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น และจัดท ำกรอบแนวทำงกำร
เป็นองค์กรดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2570

ศส.

โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของ อปท.

กสว.

13 4

33,840,000                433,840,000                   33,840,000                 33,840,000                   33,840,000                   169,200,000                   131
(งบอ ำนวยกำรกรม)

8 6 20 2

แผนปฏิบติัรำชกำร 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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กลยทุธ์ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท แผนปฏิรปู

(รา่ง)แผน
13

แผน
มท.

ป ี66 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.

1 คร้ัง

ป ี67 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.

1 คร้ัง

ป ี68 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.

1 คร้ัง

ป ี69 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.

1 คร้ัง

ป ี70 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.

1 คร้ัง

ป ี66 จดัโครงการสัมมนาอบรมขับเคล่ือน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 คร้ัง

ป ี67 จดัโครงการสัมมนาอบรมขับเคล่ือน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 คร้ัง

ป ี68 จดัโครงการสัมมนาอบรมขับเคล่ือน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 คร้ัง

ป ี69 -จดัโครงการสัมมนาอบรมขับเคล่ือน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 คร้ัง

ป ี70 จดัโครงการสัมมนาอบรมขับเคล่ือน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 คร้ัง

ป ี66 - จ านวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศฯ

จ านวน 140 คน
(ขรก. 114 คน
พรก. 26 คน)

ป ี67 - จ านวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศฯ

จ านวน 140 คน
(ขรก. 115 คน
พรก. 25 คน)

ป ี68 - จ านวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศฯ

จ านวน 140 คน
(ขรก. 116 คน
พรก. 24 คน)

ป ี69 - จ านวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศฯ

จ านวน 140 คน
(ขรก. 115 คน
พรก. 25 คน)

ป ี70 - จ านวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศฯ

จ านวน 140 คน
(ขรก. 102 คน
พรก. 38 คน)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินให้เป็นองค์กรที่มขีีดสมรรถนะสูงและทันสมยั
เป้าประสงค์ที่ 3 : ระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลและการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินมปีระสิทธิภาพ

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

3,600,000            1
(งบอ านวยการกรม)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

17 3720,000               720,000            20 2720,000             โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงาน
ราชการบรรจใุหม่

กจ. 413720,000               720,000               

2 13 4พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล
และการพฒันาทรัพยากรบคุคลของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการประกวดคนต้นแบบจริยธรรม สถ. 
(DLA ethics)

กม. 1,000,000             

โครงการสัมมนาอบรมขับเคล่ือนงานด้าน
จริยธรรม สถ.

กม. 3,000,000             3,150,000          3,300,000           3,450,000            

5,500,000            1
(งบอ านวยการกรม)

17 3 20

20

1,050,000          1,100,000           1,150,000            1,200,000             

2 13 43,600,000             16,500,000           1
(งบอ านวยการกรม)

17 3

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยทุธ์ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท แผนปฏิรปู

(รา่ง)แผน
13

แผน
มท.

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ป ี66 - ข้าราชการกลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 100

ป ี67 - ข้าราชการกลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 100

ป ี68 -ข้าราชการกลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 100

ป ี69 - ข้าราชการกลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 100

ป ี70 -ข้าราชการกลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 100

ป ี66 - จ านวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ท่ีเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก

จ านวน
ขรก. 124 คน

ป ี67 - จ านวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ท่ีเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก

จ านวน
ขรก. 125 คน

ป ี68 - จ านวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ท่ีเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก

จ านวน
ขรก. 126 คน

ป ี69 - จ านวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ท่ีเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก

จ านวน
ขรก. 125 คน

ป ี70 - จ านวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ท่ีเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก

จ านวน
ขรก. 112 คน

ป ี66 - ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานราชการ กลุ่มเปา้หมายได้รับ
ประกาศเกยีรติคุณ

ร้อยละ 100

ป ี67 - ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานราชการ กลุ่มเปา้หมายได้รับ
ประกาศเกยีรติคุณ

ร้อยละ 100

ป ี68 -ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานราชการ กลุ่มเปา้หมายได้รับ
ประกาศเกยีรติคุณ

ร้อยละ 100

ป ี69 - ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานราชการ กลุ่มเปา้หมายได้รับ
ประกาศเกยีรติคุณ

ร้อยละ 100

ป ี70 - ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานราชการ กลุ่มเปา้หมายได้รับ
ประกาศเกยีรติคุณ

ร้อยละ 100

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรปจัฉมินิเทศข้าราชการตามท่ีส านักงาน
 ก.พ. ก าหนด

กจ.              1,138,500           1,148,400            1,138,500             1,009,800              1,059,300             5,494,500

4

13

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก

กจ. 3,559,500             

โครงการมอบประกาศเกยีรติคุณแกข่้าราชการ 
ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ ประจ าปี

กจ.                150,000             150,000              150,000                150,000

17,697,500           1
(งบอ านวยการกรม)

17 3 20

20

3,572,000          3,584,500           3,572,000            3,409,500             

2 13 4               150,000                750,000 1
(งบอ านวยการกรม)

17 3

41
(งบอ านวยการกรม)

17 3 20 2

2 13

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยทุธ์ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท แผนปฏิรปู

(รา่ง)แผน
13

แผน
มท.

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ป ี66 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามท่ี
ก าหนด

ประมาณ 31 ราย

ป ี67 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯมี
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามท่ี
ก าหนด

ประมาณ 25 ราย

ป ี68 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามท่ี
ก าหนด

ประมาณ 23 ราย

ป ี69 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามท่ี
ก าหนด

ประมาณ 18 ราย

ป ี70 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามท่ี
ก าหนด

ประมาณ 15 ราย

ป ี66 - บคุลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท าและ
บริหารงบประมาณของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจงัหวัด และส านัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน 270 คน

ป ี67 - บคุลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท าและ
บริหารงบประมาณของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจงัหวัด และส านัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน 270 คน

ป ี68 - บคุลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท าและ
บริหารงบประมาณของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจงัหวัด และส านัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน 270 คน

ป ี69 - บคุลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท าและ
บริหารงบประมาณของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจงัหวัด และส านัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน 270 คน

ป ี70 - บคุลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท าและ
บริหารงบประมาณของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจงัหวัด และส านัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน 270 คน

โครงการฝึกอบรมการจดัท าและการบริหาร
งบประมาณของ สถ.

กยผ. 990,500               990,500            990,500             990,500               990,500               4,952,500            1
(งบอ านวยการกรม)

17 3 20 2 13 4

500,000               500,000            โครงการคัดเลือกข้าราชการเพือ่เล่ือนและ
แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพเิศษ

กจ. 17 3 20 2500,000             500,000               500,000               2,500,000            1
(งบอ านวยการกรม)

413

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยทุธ์ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท แผนปฏิรปู

(รา่ง)แผน
13

แผน
มท.

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ป ี66 - บคุลากรผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท า
และการบริหารงบประมาณ ของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด ส านัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม

จ านวน 1,200 คน

ป ี67 - บคุลากรผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท า
และการบริหารงบประมาณ ของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด ส านัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม

จ านวน 1,200 คน

ป ี68 - บคุลากรผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท า
และการบริหารงบประมาณ ของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด ส านัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม

จ านวน 1,200 คน

ป ี69 - บคุลากรผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท า
และการบริหารงบประมาณ ของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด ส านัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม

จ านวน 1,200 คน

ป ี70 - บคุลากรผู้ปฏิบติังานด้านการจดัท า
และการบริหารงบประมาณ ของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด ส านัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม

จ านวน 1,200 คน

ป ี66 - จ านวนบคุลากรของ สถ. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี67 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี68 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี69 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี70 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

3,240,000            3,240,000             16,200,000           1
(งบอ านวยการกรม)

17 3 20กยผ. 3,240,000             3,240,000          3,240,000           โครงการฝึกอบรมการปฏิบติังานเบือ้งต้น
เกีย่วกบัระบบงบประมาณและระบบจดัซ้ือจดั
จา้งในระบบ GFMIS

20 2 13 4โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบญัชี และ
การพสัดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
งานการเงินบญัชีและการตรวจสอบ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

ตบ.                922,400             4,702,400 1
(งบอ านวยการกรม)

ป ี2566 -2570                       เชิง
ปริมาณ
บคุลากรกลุ่มงานการเงินบญัชีและการ
ตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจงัหวัด ได้เข้ารับการอบรมและ
ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึ้นเชิงคุณภาพ
 1. จดัโครงการฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด                                      2.
 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการตรวจสอบด้านการคลังการบญัชี 
และการพสัดุ ของ อปท.เพิม่ขึ้น

ป ี2566 - 2570ปลีะ 76 แหง่   
ไม่น้อยกว่า    250 คน

17 3            930,000              940,000                950,000                960,000

5,000,000             25,000,000           1
(งบอ านวยการกรม)

17 35,000,000          5,000,000           โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะและ
ความสามารถด้านการ
ใช้ดิจทัิลส าหรับข้าราชการและ
พนักงานราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
(Digital Literacy)

สบ.พถ. 5,000,000             5,000,000            

2 13 4

20 2 13 4

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยทุธ์ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท แผนปฏิรปู

(รา่ง)แผน
13

แผน
มท.

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ป ี66 - จ านวนบคุลากรของ สถ. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี67 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี68 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี69 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี70 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

1,000 คน

ป ี66 - จ านวนบคุลากรของ สถ. ท่ีได้รับ
การพฒันา

120 คน

ป ี67 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

120 คน

ป ี68 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

120 คน

ป ี69 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

120 คน

ป ี70 - จ านวนบคุลากรของ อปท. ท่ีได้รับ
การพฒันา

120 คน

ป ี66 - จ านวนผู้อ านวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจงัหวัดท่ีได้รับการพฒันา

50 คน

ป ี67 - จ านวนผู้อ านวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจงัหวัดท่ีได้รับการพฒันา

50 คน

ป ี68 - จ านวนผู้อ านวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจงัหวัดท่ีได้รับการพฒันา

50 คน

ป ี69 - จ านวนผู้อ านวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจงัหวัดท่ีได้รับการพฒันา

50 คน

ป ี70 - จ านวนผู้อ านวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจงัหวัดท่ีได้รับการพฒันา

50 คน

ป ี66 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี67 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี68- กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี69  กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี70  กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

20 2 13 4โครงการพฒันาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ระดับสูง

สบ.พถ. 10,000,000           

13 4

โครงการพฒันาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ระดับกลาง

สบ.พถ. 3,000,000             3,000,000          3,000,000           3,000,000            3,000,000             15,000,000           1
(งบอ านวยการกรม)

17 3 20 2 13 4

โครงการพฒันาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

สบ.พถ. 4,000,000             

2600,000 600,000 600,000โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบคุลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด 
กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาท้องถิ่น

สบ.พถ. 600,000 600,000 3,000,000 1
(งบอ านวยการกรม)

17 3

10,000,000        -                    -                     -                     20,000,000           1
(งบอ านวยการกรม)

4,000,000          4,000,000           4,000,000            4,000,000             20,000,000           1
(งบอ านวยการกรม)

17 3

17 3 20 2

13 420

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยทุธ์ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท แผนปฏิรปู

(รา่ง)แผน
13

แผน
มท.

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ป ี66 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี67 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี68- กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี69  กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี70  กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี66 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี67 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี68- กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี69  กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี70  กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี66 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี67 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี68- กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี69  กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี70  กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกดั สถจ. หรือ ขรก. 
สถ.ส่วนกลางท่ีปฏิบติังานระดับ
เดียวกนั. จ านวน 400 คน

ป ี66 จ านวน ผู้เข้ารับการอบรม   42 คน
ป ี67 จ านวน ผู้เข้ารับการอบรม   42 คน
ป ี68 จ านวน ผู้เข้ารับการอบรม   42 คน
ป ี69 จ านวน ผู้เข้ารับการอบรม   42 คน
ป ี70 จ านวน ผู้เข้ารับการอบรม   42 คน

4โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้าน
กระบวนการฝึกอบรม

สบ.พถ. 110,540               110,540            110,540             110,540               110,540               552,700               1
(งบอ านวยการกรม)

17 3 20 2 13

2 13600,000600,000 3,000,000 1
(งบอ านวยการกรม)

17 3600,000 600,000โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบคุลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบคุคลท้องถิ่น

สบ.พถ. 600,000

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบคุลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบยีบ และเร่ืองร้องทุกข์

สบ.พถ. 600,000

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบคุลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด
กลุ่มงานการเงิน บญัชี และการตรวจสอบ

สบ.พถ 600,000 600,000 600,000 600,000

2 13 4

600,000 3,000,000 1
(งบอ านวยการกรม)

17 3 20 2 13 4

3,000,000 1
(งบอ านวยการกรม)

17600,000 600,000 600,000 600,000 3 20

20 4

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยทุธ์ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท แผนปฏิรปู

(รา่ง)แผน
13

แผน
มท.

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ป ี66 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน
ได้รับการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ

ป ี67 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน
ได้รับการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ

ป ี68 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน
ได้รับการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ

ป ี69 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน
ได้รับการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ

ป ี70 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน
ได้รับการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ

โครงการอบรมวิทยากรระดับจงัหวัดเพือ่
ผลักดันเปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยืน (SDGs) สู่
การด าเนินการในระดับท้องถิ่น

กพส. 450,000  -  -  -  - 450,000 1
(งบอ านวยการกรม)

ป ี66 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบั SDGsมากขึ้นและมีวิธีการ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีแนวทางและ
สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไป
ถ่ายทอดใหก้บับคุลากรในสังกดั 
สถจ. และ อปท. เพือ่ปรับใช้ใน
การปฏิบติังานใหม้ีความสอดคล้อง
กบัเปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยืน 
(SDGs)

17 3 20 2 13 4

โครงการอบรมสัมมนาเพือ่ซักซ้อมท าความ
เข้าใจเกีย่วกบัการจดัท าความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. 

กพส. 450,000  -  -  -  - 600,000               1
(งบอ านวยการกรม)

ป ี66 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกีย่วกบัการจดัท าความตก
ลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความเข้าใจ
และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับ
ไปถ่ายทอด/ใหค้ าแนะน ากบั
บคุลากรในสังกดั สถจ. และ อปท. 
เพือ่ใหก้ารจดัท าความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเปน็ไป
อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายแล
ระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง

17 3 20 2 13 4

โครงการฝึกอบรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส าหรับ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

สน.คท. 1,254,000             1,254,000          1,254,000           1,254,000            1,254,000                         6,270,000 1
(งบอ านวยการกรม)

ป ี66 - ร้อยละบคุลากรท่ีเข้ารับการอบรม 
ท่ีได้รับการพฒันา

ร้อยละ 80

ป ี67 - ร้อยละบคุลากรท่ีเข้ารับการอบรม 
ท่ีได้รับการพฒันา

ร้อยละ 80

ป ี68 - ร้อยละบคุลากรท่ีเข้ารับการอบรม 
ท่ีได้รับการพฒันา

ร้อยละ 80

ป ี69 - ร้อยละบคุลากรท่ีเข้ารับการอบรม 
ท่ีได้รับการพฒันา

ร้อยละ 80

ป ี70 - ร้อยละบคุลากรท่ีเข้ารับการอบรม 
ท่ีได้รับการพฒันา

ร้อยละ 80

โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาองักฤษผ่าน
การเรียนออนไลน์และ English Camp  

กพส. 450,000 450,000            450,000             450,000               450,000               

2,000,000            1
(งบอ านวยการกรม)

2 13 4ป ี66
เชิงปริมาณ
จ านวนผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรม ใช้งานระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ การ
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 
และผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังเรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

เจา้หน้าท่ีส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด จ านวน 76
 จงัหวัด ๆ ละ 5 คน รวมท้ังหมด 
380 คน

17 3 202,000,000             -โครงการฝึกอบรมระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จงัหวัด

กพส. - - -

42,250,000            1
(งบอ านวยการกรม)

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันา
ทักษะการภาษาองักฤษตาม
มาตรฐาน เปน็ไปตามระดับทักษะ
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด

17 3 20 2 13

17 3 20 2 13 4

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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กลยทุธ์ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวม SDGs
ยทุธ

ศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท แผนปฏิรปู

(รา่ง)แผน
13

แผน
มท.

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ป ี66 - จ านวนบคุลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้ 
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บคุลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติังาน

ป ี67 - จ านวนบคุลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้ 
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บคุลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติังาน

ป ี68- จ านวนบคุลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้ 
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บคุลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติังาน

ป ี69 - จ านวนบคุลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้ 
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บคุลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติังาน

ป ี70 - จ านวนบคุลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้ 
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บคุลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติังาน

โครงการพฒันาเจา้หน้าท่ี
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กตภ. 50,000                 6 21 16 6 4              50,000                50,000                 50,000                  50,000                250,000  1
(งบอ านวยการกรม)

16

แผนปฏิบติัราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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