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

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ และสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย และยุ ท ธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้ ง นี้ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความสาเร็จ
ของการด าเนิ น งาน อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านสามารถตอบสนองต่ อ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงในมิ ติ
ต่า ง ๆ ในปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ง เนื้อ หาของ แผนปฏิ บั ติร าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาส าคั ญ 4 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย โครงสร้ า งของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
อ านาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกส่วนที่ 3 ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่ า นิ ย มหลั ก ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ และกลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทางกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2566 - 2570 แผนผังความเชื่อมโยง และส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) งบอานวยการ (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
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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1.1 โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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1.2 อานาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสาคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา แนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุค คล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อานาจหน้าที่
และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
1. ดาเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบ
ในการติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ดาเนินการจัดทา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้ ง ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. กาหนดแนวทางและจัดทามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดาเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจั ดเก็บ รายได้ และการประกอบกิจ การพาณิ ช ย์ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รวมทั้ งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการจั ด การบริ การสาธารณะและการศึ กษาในอานาจหน้ า ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. กาหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
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1.2 อานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
11. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็น อ านาจหน้ าที่ ข องกรมหรือ ตามที่ กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 โดยกาหนดให้มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจัดตั้งสานักงาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น จั ง หวั ด ขึ้น ในกรมส่ งเสริม การปกครองท้อ งถิ่ น เพื่ อท าหน้ าที่ ประสานงาน
และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะตั ว แทนของกรม ในราชการส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ล
และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติง านขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็นไปอย่ างคล่ องตั ว และมีประสิ ท ธิภ าพ
และจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ตรวจสอบภายในและกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารขึ้ น ในกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานภายในส่วนราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาการบริ ห ารของส่ ว นราชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยแยกภารกิ จ ด้ า นแผนงานและการจั ด ท างบประมาณของกรมของส านั ก งาน
เลขานุการกรมออกมาดาเนินการ และแก้ไขอานาจหน้าที่ของสานักงานเลขานุการกรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งจัดตั้งกองส่ งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยแยกภารกิจด้านการศึกษาของสานักพั ฒนา
และส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ออกมาด าเนิ น การและเปลี่ ย นชื่ อ ส านั ก พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น เป็ น กองพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น และแก้ ไ ขอ านาจหน้ า ที่
ของส่วนราชการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้ องถิ่น
โดยก าหนดให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการประสาน รวมรวม วิ เ คราะห์ และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกรม
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวม W1 ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของกรมส่ ง เสริ ม การ
ข้ อ มู ล และมี ฐ านข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของแต่ ล ะองค์ ก ร
ปกครองท้อ งถิ่น ยั งมีข้อ จากัด เช่น อัตรากาลั ง
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทั่ ว
ไม่ ส มดุล กั บภารกิ จ โครงสร้า งบุค ลากรยั งไม่ มี
ประเทศ
ความชั ด เจนโดยเฉพาะต าแหน่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้อง บุคลากรบางตาแหน่ง
ไม่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ ขาดขวั ญ ก าลั ง ใจ
และความทุ่มเทในการดาเนินภารกิจตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
S2 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี โ ครงสร้ า ง W2 การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ของส านั ก /กอง ที่ ร องรั บ ภารกิ จ ที่ ห ลากหลาย
ท้ อ ง ถิ่ น ข า ด ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง ไ ม่ ทั น ต่ อ ก า ร
มีกรอบการดาเนินงานที่ชัดเจนภายใต้กรอบพันธกิจ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังไม่มีการพัฒนา
ของกระทรวงมหาดไทย
S3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจในลักษณะ W3 ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
1 กรม 2 ระบบ ได้ แ ก่ ร ะบบของกรมและระบบ
มีโครงสร้างองค์กรที่ยังไม่เหมาะสมกับการรองรับ
ในการส่ ง เสริ มองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภารกิจงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี ห น่ ว ยงานระดั บ ภู มิ ภ าค ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เป็ น กลไกในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
S4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีระบบเทคโนโลยี W4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขาดงบประมาณ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอัตรากาลังที่เพียงพอต่อภารกิจการส่งเสริม
ครอบคลุมทั่วประเทศ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง มี ก าร
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ
S5 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ส ถาบั น พั ฒ นา W5 ระบบฐานข้ อ มู ล ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
บุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ที่ มี ห น้ า ที่ แ ละบทบาทที่ ชั ด เจน
ท้องถิ่น ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง
ในการฝึ ก อบรมพั ฒ นาและให้ ค วามรู้ กั บ องค์ ก ร
ขาดการสื่ อสารองค์กรที่ครอบคลุ มทั่ว ประเทศ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดต่อสื่อสาร
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีน้อย
S6 กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มี W6 ก า ร ถ่ า ย ท อ ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ภารกิ จ ในการก าหนดมาตรฐานบริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น และมาตรฐานการ
ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพไม่ ชั ด เจน ขาดความ
ดาเนินงานของท้องถิ่นทั่วประเทศ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับยุทธศาสตร์
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงสู่ ภ าคปฏิ บั ติ
ในพื้นที่
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จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีระบบการติดตาม W7 กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขาดกลไกการ
และประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ประสานงานระดับอาเภอโดยไม่มีโครงสร้างระดับ
ส่ ว นท้องถิ่น ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพและมีก ารบู รณาการ
อาเภอที่กฎหมายรองรับ
ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นเป็น
ที่เชื่อถือของหน่วยงานภายนอก
S8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผล LPA ที่มีความ W8 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ หลั ก
น่ า เชื่ อ ถื อ และหน่ ว ยงานอื่ น มี ก ารน าผลไปใช้
ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น เอกเทศต้ อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น
ประโยชน์
จากหน่ว ยงานอื่นอยู่เป็นจานวนมากทาให้ การ
บริหารงานท้องถิ่นมีความอ่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ง่าย
S9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการประสานงาน W9 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ส ายงาน
ทั้งหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่หลากหลาย ความสามารถในการทางานแบบ
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี เ ครื อ ข่ า ย
1 กรม 2 ระบบ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ในการทางานร่ว มกับองค์กรที่เป็ นตัวแทนองค์การ
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน
S10 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ งาน
ที่ชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การทางาน
ขององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น อย่ า งดี
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
S11 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีความรู้
หลากหลายในการน าไปปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
และหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบมีก ารปรั บตั ว ให้ ทันต่ อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
S12 กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น มีก ารปฏิบั ติ ง าน
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ได้ รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานอื่ น
เช่น ได้รับรางวัล PMQA การบริหารงานคลัง รวมทั้ง
มีการจัดทาประมวลกฎหมายท้องถิ่น ทาให้ท้องถิ่น
มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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๒.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

O1

O2

O3

O4

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

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

T1

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

T2

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

T3

ความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น กระแสการเกิด
Fake News

T4

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

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

T6

ภัยคุกคาม (Threat)
ภัยคุมคามทางไซเบอร์สูงขึ้น

T7

การก าหนดนโยบายด้ า นการกระจายอ านาจ
ของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง

T8

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

T9

โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น การเติ บโตของแรงงานนอกระบบ
กา รย้ าย ถิ่ น ข อง แร งง าน กร ะท บต่ อก า ร
ดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
T10 นโยบายรั ฐ บาลมี ผ ลกระทบต่ อ ท าให้ ก าร
บริหารงานท้องถิ่นอ่อนไหว
T11 ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลน้อยลง

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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– ๒๕๖๔
ส่วนที่ 3
ทิศทางของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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3.1 วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการ
จัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น”
3.2 พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา
แนะน าในด้ านการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การคลั ง
และการบริหารจัดการเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานสากล

3.3 ค่านิยมหลัก

มืออาชีพ

คิดสร้างสรรค์

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ก้าวทันยุคดิจิทัล

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

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

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

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

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒ นากรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น องค์ กรที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง
และทันสมัย
เป้าประสงค์ 1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และการอานวย
ความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา Application เพื่อยกระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2) โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
3) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) สร้างนวัต กรรมทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและระบบฐานข้อ มูล สารสนเทศเพื่อ รองรับ
การพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0
2) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
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ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น”
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คิดสร้างสรรค์

มืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

การส่งเสริมและพัฒนา
การจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเป็นมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง และระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

ก้าวทันยุคดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กร
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

-15- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน SDGs

แผนที่ความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล กับแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.ยุติความ
ยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกที่

2. ยุติความหิวโหย บรรลุเป้า
ความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น
และส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืน

3. สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพสาหรับทุกคน
ในทุกวัย

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่ได้คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

7. สร้างหลักประกัน
ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่ย่อมเยา เชื่อถือได้และ
ยั่งยืน

10. ลดความ
ไม่เสมอภาคภายใน
และระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

1. การปกป้อง
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์

6. สร้างหลักประกันให้มี
น้าใช้และมีการบริหารจัดการ
น้าและการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนสาหรับทุกคน

11. ทาให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และยั่งยืน

12. สร้าง
หลักประกัน
ให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิตที่
ยั่งยืน

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน

13. ดาเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
ผลกระทบ

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน
การต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้
ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล
รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาล

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

0

1. เกษตร
และเกษตร
แปร
รูปมูลค่า
สูง

5. บรรลุความเสมอภาคระหว่าง
เพศและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้หญิง
และเด็กหญิงทุกคน

2. การ
ท่องเที่ยว
เน้นคุณค่า

3. ฐานการ
ผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้า

2. การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ
และการ
ต่างประเทศ

4. การแพทย์
และสุขภาพ
แบบครบวงจร

3. การลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐ

1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล

5. ประตูการค้า
การลงทุนและ
โลจิติกส์

4. การศึกษาและ
เรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

6. อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและบริการ
ดิจิทัล

7. SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน

2. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

๘. พื้นที่และ
เมืองมีความ
เจริญทันสมัย
และน่าอยู่

6. การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

5. การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

7. การส่งเสริม
บทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคม
อาเซียน

๙. ความยากจนข้าม
รุ่นลดลงและความ
คุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ เหมาะสม

๑๐. เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอน
ต่า

8. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและการพัฒนา และ
นวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จา่ ยในการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ

3. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑๑. การลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

9. การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑๒. กาลังคนที่มี
สมรรถนะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

10. การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

๑๓. ภาครัฐ
สมรรถนะ
สูง

11. การปรับปรุง
กฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม

4. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเสริ มสร้ า งสมรรถนะบุค ลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ

การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง

การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

-16-

ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
17

บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ที่

ยุทธศาสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปี2566
ปี2567
ปี2568
ปี2569
ปี2570
รวม 5 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ
จานวนโครงการ
งบประมาณ
จานวนโครงการ
งบประมาณ
จานวนโครงการ
งบประมาณ
จานวนโครงการ
งบประมาณ
จานวนโครงการ
งบประมาณ
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
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

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

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

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 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

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

204 181,477,945,710

1,059

863,731,517,890

222 163,354,271,830

215 168,776,270,430

211 172,905,223,110

แผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
18

207 177,217,806,810

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่
ลำดับ

ยุทธศำสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงกำร
งบอำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน
17
-

รวม
17

งบอำนวยกำรกรม
64,783,800

จำนวนงบประมำณ
งบเงินอุดหนุน
-

รวม
64,783,800

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

16

44

60

131,881,940

143,864,712,900

143,996,594,840

37

6

43

254,047,000

18,614,608,200

18,868,655,200

21

-

21

99,724,620

-

99,724,620

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

81

-

81

324,513,370

-

324,513,370

172

50

222

874,950,730

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19

162,479,321,100

163,354,271,830

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2567
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่
ลำดับ

ยุทธศำสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงกำร
งบอำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน
17
-

รวม
17

งบอำนวยกำรกรม
64,873,800

จำนวนงบประมำณ
งบเงินอุดหนุน
-

รวม
64,873,800

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

14

44

58

91,490,840

149,928,538,500

150,020,029,340

37

6

43

256,688,000

18,049,247,700

18,305,935,700

20

-

20

94,324,620

-

94,324,620

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

77

-

77

291,106,970

-

291,106,970

165

50

215

798,484,230

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20

167,977,786,200

168,776,270,430

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2568
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่
ลำดับ

ยุทธศำสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงกำร
งบอำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน
17
-

รวม
17

งบอำนวยกำรกรม
64,963,800

จำนวนงบประมำณ
งบเงินอุดหนุน
-

รวม
64,963,800

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

14

44

58

91,490,840

153,028,952,600

153,120,443,440

37

6

43

269,323,000

19,120,934,300

19,390,257,300

20

-

20

94,424,620

-

94,424,620

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

73

-

73

235,133,950

-

235,133,950

161

50

211

755,336,210

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
21

172,149,886,900

172,905,223,110

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2569
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่
ลำดับ

ยุทธศำสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงกำร
งบอำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน
17
-

รวม
17

งบอำนวยกำรกรม
84,207,800

จำนวนงบประมำณ
งบเงินอุดหนุน
-

รวม
84,207,800

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

12

44

56

107,490,840

156,132,947,800

156,240,438,640

37

6

43

291,958,000

20,286,460,700

20,578,418,700

21

-

21

98,909,420

-

98,909,420

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

70

-

70

215,832,250

-

215,832,250

157

50

207

798,398,310

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22

176,419,408,500

177,217,806,810

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (2566-2570) พ.ศ. 2570
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่
ลำดับ

ยุทธศำสตร์

1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงกำร
งบอำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน
16
-

รวม
16

งบอำนวยกำรกรม
45,327,800

จำนวนงบประมำณ
งบเงินอุดหนุน
-

รวม
45,327,800

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มีความเป็นมืออาชีพ
4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

11

44

55

69,490,840

159,240,559,700

159,310,050,540

37

6

43

315,093,000

21,493,770,500

21,808,863,500

20

-

20

94,624,620

-

94,624,620

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
รวม

70

-

70

219,079,250

-

219,079,250

154

50

204

743,615,510

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
23

180,734,330,200

181,477,945,710

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

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

โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานด้านการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภทของงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
2566

ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครอง โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ ท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนา
ตามหลักธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน : ITA

งบประมาณ (ล้านบาท)

กม.

กปต.สถ.

กศ.

2567

2568

2569

2570

2566
1,400,000

2,736,000

3,288,000

2567
1,470,000

2,736,000

3,288,000

2568
1,540,000

2,736,000

3,288,000

2569
1,610,000

2,880,000

3,288,000

2570
1,680,000

2,880,000

3,288,000

รวม
7,700,000

13,968,000.00

16,440,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
กรม)
ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 80
(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)

ยุทธ
ศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

16

6

21

11

13

4

16

6

21

11

13

4

4

3

12

12

5

ร้อยละ 85
(85 คะแนนขึ้นไป)

1
ปี 66
(งบอานวยการ 1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
กรม)
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในกาหนด

1. 1,200 แห่งต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
กาหนด

ปี 67
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในกาหนด

1. 1,200 แห่งต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
กาหนด

ปี 68
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในกาหนด

1. 1,200 แห่งต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
กาหนด

ปี 69
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในกาหนด

1. 1,200 แห่งต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
กาหนด

ปี 70
1. ร้อยละของหน่วยรับตรวจ
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการภายในกาหนด

1. 1,200 แห่งต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจภายใน
กาหนด

1
ปี 66
ปี 66
(งบอานวยการ ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน
กรม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินการสอดคล้อง 250 แห่ง
กับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
ปี 67
ปี 67
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินการสอดคล้อง 250 แห่ง
กับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
ปี 68
ปี 68
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินการสอดคล้อง 250 แห่ง
กับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
ปี 69
ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาในระดับ
โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 250 แห่ง
ตอนปลายที่สมัครใจใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปี 70
ปี 70
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินการสอดคล้อง 250 แห่ง
กับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
24

SDGs

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภทของงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
2566

โครงการอบรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุ
วัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

งบประมาณ (ล้านบาท)

กศ.

2567

2568

2569

2570

2566
2,740,000

2567
2,740,000

2568
2,740,000

2569
2,740,000

2570
2,740,000

รวม
13,700,000

1

ตัวชี้วัด

ปี 66
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ จานวน 615 คน

ปี 67
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ จานวน 615 คน

ปี 68
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ จานวน 615 คน

ปี 69
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ จานวน 615 คน

ปี 70
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ จานวน 615 คน

(3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การ
บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอน จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น

กศ.

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

8,000,000

1

ปี 66
จานวน 1,762 โรงเรียน

ปี 67
จานวน 1,762 โรงเรียน

ปี 68
จานวน 1,762 โรงเรียน

ปี 69
จานวน 1,762 โรงเรียน

ปี 70
จานวน 1,762 โรงเรียน

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ยุทธ
ศาสตร์ชาติ

SDGs

ปี 66
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ

4

แผนแม่บท
1

(ร่าง)
แผน 13

แผนปฏิรูป
2

12

แผน
มท.
1

4

ปี 67
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ
ปี 68
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ
ปี 69
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 70
จานวน บุคลากร ทีเ่ ข้ารับการอบรมตามโครงการ

ปี 66
ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนาองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคดิ
ปลูกจิตสานึกให้มวี ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ปี 67
ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนาองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคดิ
ปลูกจิตสานึกให้มวี ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ปี 68
ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนาองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคดิ
ปลูกจิตสานึกให้มวี ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ปี 69
ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนาองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคดิ
ปลูกจิตสานึกให้มวี ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ปี 70
ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนาองค์ความรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิธีคดิ
ปลูกจิตสานึกให้มวี ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพร

4

1

21

11

12

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภทของงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
2566

โครงการตรวจนิเทศภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขของ อปท.

งบประมาณ (ล้านบาท)

กสธ.

2567

2568

2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

-

-

-

-

-

รวม
0

1
(งบอานวยการ
กรม)

ตัวชี้วัด

ปี 66
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิ
ปี 67 เทศตามที่กาหนด
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับคาแนะนา
และแนวทางการดาเนินงาน/การบริหารจัดการสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

SDGs

ยุทธ
ศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท.
ได้รับการตรวจนิเทศตามกาหนด

16

6

21

11

13

4

ปี2566 - 2570
1. อปท. ได้รับการตรวจสอบด้านการ
คลังการเงินการบัญชีและการพัสดุไม่
น้อยกว่า 100 แห่ง
2. สถานศึกษาสังกัด อปท. ได้รับการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การ
บัญชีและการพัสดุไม่น้อยกว่า 300
แห่ง
3. อปท. จานวน 23 จังหวัดได้รับการ
นิเทศการบริหารงานและ การ
ปฏิบัติงานจากผล การตรวจสอบด้าน
การคลัง การเงินการบัญชี และการ
พัสดุ
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินการบัญชี
และการตรวจสอบ สถจ. ตรวจสอบ
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของ อปท. เป็นแนวทาง
เดียวกัน จานวน 76 แห่ง

16

6

21

11

13

4

ปี 68
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับคาแนะนา
และแนวทางการดาเนินงาน/การบริหารจัดการสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
ปี 69
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับคาแนะนา
และแนวทางการดาเนินงาน/การบริหารจัดการสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
ปี 70
เชิงปริมาณ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ได้รับ
การตรวจนิเทศตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับคาแนะนา
และแนวทางการดาเนินงาน/การบริหารจัดการสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
โครงการตรวจสอบการคลังการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุของ อปท. ประจาปีงบประมาณ

ตบ.

1,780,000

1,800,000

1,820,000

1,850,000

1,900,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26

9,150,000

1
ปี2566 - 2570
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ
กรม)
1. อปท. ได้รับการตรวจสอบการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงินการบัญชีและการพัสดุ
2. สถานศึกษาสังกัด อปท. ได้รับการตรวจสอบการ
ดาเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
3. อปท. ได้รับการนิเทศการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุ
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
สถจ. ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการ
พัสดุของ อปท. เป็นแนวทางเดียวกัน
เชิงคุณภาพ
1. อปท. และสถานศึกษาสังกัด อปท. ได้รับการ
ตรวจสอบและคาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานด้านการ
คลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภทของงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
2566

2567

2568

2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

SDGs

ยุทธ
ศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

โครงการนิเทศการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในของ อปท.

ตบ.

303,400

303,400

303,400

303,400

303,400

1,517,000

1
ปี 2566 - 2570
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ
กรม)
จานวนผู้เข้ารับการนิเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปี 2566 - 2570
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของ
อปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
อปท. จานวน 1,200 คน

17

6

20

11

6

4

โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปท. ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

กพส.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

1
ปี 66 - 70
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ
กรม)
จานวนของ อปท. ที่ได้รับการอบรม สัมมนา

อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ
จานวน 100 แห่ง

17

3

12

2

6

4

โครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local
Performance Assessment : LPA)

กพส.

23,000,000

23,000,000

23,000,000

23,000,000

23,000,000

115,000,000

1
ปี 67 - 70
บทสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ
ของ อปท. จานวน 7,849 แห่ง (รวม
กรม)
ร้อยละ อปท. ได้รับการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. เมืองพัทยา)
ทุกแห่ง

16

6

21

11

13

4

โครงการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน นิเทศงาน
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของ อปท.

กพส.

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

1,750,000

1
ปี 66
อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ : จานวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม
พื้นที่ 4 ภาค จานวน 32 แห่ง
กรม)
จานวน 32 แห่ง
เชิงคุณภาพ : จานวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

16

6

21

11

13

4

ปี 67
อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
เชิงปริมาณ : จานวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม
พื้นที่ 4 ภาค จานวน 32 แห่ง
จานวน 32 แห่ง
เชิงคุณภาพ : จานวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ปี 68
อปท. ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
เชิงปริมาณ : จานวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม
พื้นที่ 4ภาค จานวน 32 แห่ง
จานวน 32 แห่ง
เชิงคุณภาพ : จานวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ปี 69
อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
เชิงปริมาณ : จานวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม
พื้นที่ 4 ภาค จานวน 32 แห่ง
จานวน 32 แห่ง
เชิงคุณภาพ : จานวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ปี 70
อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ ใน
เชิงปริมาณ : จานวน อปท. ได้รับการตรวจติดตาม
พื้นที่ 4 ภาค จานวน 32 แห่ง
จานวน 32 แห่ง
เชิงคุณภาพ : จานวน อปท. ที่ได้รับการตรวจติดตามฯ
มีความรูความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภทของงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
2566

โครงการตรวจนิเทศการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
และการจัดทางบประมาณของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับ
งบประมาณตรง

งบประมาณ (ล้านบาท)

กพส.

2567

2568

2569

2570

2566
550,000

2567
550,000

2568
550,000

2569
550,000

2570
550,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
28

รวม
2,750,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ :
กรม)
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด)
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงดาเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงดาเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด

ปี 67
เชิงปริมาณ :
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด)
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงดาเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงดาเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด

ปี 68
เชิงปริมาณ :
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด)
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงดาเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงดาเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด

ปี 69
เชิงปริมาณ :
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด)
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงดาเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงดาเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด

ปี 70
เชิงปริมาณ :
(1) อปท. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด)
ได้รับการตรวจนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
อปท. ในพื้นที่จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงดาเนินการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

(1) ร้อยละ 80 ของ อปท. ในพื้นที่
จังหวัด
(2) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงดาเนินโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด

SDGs

ยุทธ
ศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

16

6

21

11

13

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

การประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับการทางานของ
อปท. ประเทศไทย

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภทของงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
2566

โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

งบประมาณ (ล้านบาท)

กพส.

กพส.

2567

2568

2569

2570

2566

2567

1,338,400

20,000,000

1,338,400

20,000,000

2568
1,338,400

20,000,000

2569
1,338,400

39,000,000

2570
1,338,400

-

รวม
6,692,000

99,000,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
กรม)
ปี 67
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ปี 68
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ปี 69
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ปี 70
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
1
ปี 66
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ ระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
กรม)
ในพื้นที่ สถาบันการศึกษา
สถาบันวิชาการในสังกัด อปท.
เชิงคุณภาพ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ยกระดับการ
ทางานของ อปท.

608 แห่ง

SDGs

ยุทธ
ศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนปฏิรูป

(ร่าง)
แผน 13

แผน
มท.

16

6

21

11

13

4

16

6

21

11

13

4

16

6

21

11

13

4

16

6

21

11

13

4

4

3

20

11

6

4

608 แห่ง
608 แห่ง
608 แห่ง
608 แห่ง

ปี 67
เชิงปริมาณ ระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนใน
พื้นที่สถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการในสังกัด อปท.
เชิงคุณภาพ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ยกระดับการ
ทางานของ อปท.
ปี 68
เชิงปริมาณ ระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ในพื้นที่สถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการในสังกัด อปท.
เชิงคุณภาพ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ยกระดับการ
ทางานของ อปท.

โครงการตรวจติดตามโครงการจัดทาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)

โครงการตรวจนิเทศและประเมินผลการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อปท.

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาของ อปท. และ
ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นของจังหวัด

กยผ.

กต.

สน.บถ.

480,000

718,000

2,500,000

480,000

718,000

2,500,000

480,000

718,000

2,500,000

480,000

718,000

2,500,000

480,000

718,000

2,500,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29

ปี 69
จานวน สถจ./สถอ. และ อปท.ที่ได้รับการตรวจนิเทศฯ
ปี 70 2,400,000
1
ปี 66
(งบอานวยการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค
กรม)
ปี 67
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค
ปี 68
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค
ปี 69
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค
ปี 70
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในทุกภูมิภาค
16,090,000
1
ปี 66 - 70
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ : ร้อยละ 60 ของ อปท. เป้าหมายที่ได้รับ
กรม)
การตรวจนิเทศ
เชิงคุณภาพ : อปท มีข้อมูลฯ
ที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
12,500,000

1
ปี 66
(งบอานวยการ ระดับความสาเร็จของผู้เข้ารับการอบรม
กรม)
ปี 67
ร้อยละของความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ปี 68
ร้อยละของความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ปี 69
ร้อยละของความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ปี 70
ร้อยละของความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาวิชา

6 ครัง้
6 ครัง้
6 ครัง้
6 ครัง้
6 ครัง้

'- สถจ./สถอ. จานวน 15 แห่ง
- อปท. จานวน 470 แห่ง
ระดับ 5
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95

รายละเอียดแผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปากครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 1 : การกาหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

1. ปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานการ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
บริการสาธารณะเพื่อยกระดับ ดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัยของ
การจัดบริการสาธารณะของ
อปท.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หน่วยงาน
กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
30

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการดาเนินงาน

ปี 66
จานวน อปท. 6,483 แห่ง

ปี 67
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการดาเนินงาน

ปี 67
จานวน อปท. 6,483 แห่ง

ปี 68
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการดาเนินงาน

ปี 68
จานวน อปท. 6,483 แห่ง

ปี 69
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการดาเนินงาน

ปี 69
จานวน อปท. 6,483 แห่ง

ปี 70
เชิงปริมาณ อปท. ที่มี ศพด. มี
การ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการดาเนินงาน

ปี 70
จานวน อปท. 6,483 แห่ง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
11
9
12

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
สาธารณะของ อปท.

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
1,000,000

2567

2568

1,000,000

1,000,000

2569
1,000,000

2570
1,000,000

รวม
5,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
มาตรฐานบริการสาธารณะของ
(งบอานวยการกรม) เชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐาน อปท. จานวน 2 มาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท.
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท.
มีแนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ อานาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจุบัน
ปี 67
มาตรฐานบริการสาธารณะของ
เชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐาน อปท. จานวน 2 มาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท.
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท.
มีแนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ อานาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจุบัน
ปี 68
มาตรฐานบริการสาธารณะของ
เชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐาน อปท. จานวน 2 มาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท.
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท.
มีแนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ อานาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจุบัน
ปี 69
มาตรฐานบริการสาธารณะของ
เชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐาน อปท. จานวน 2 มาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท.
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท.
มีแนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ อานาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจุบัน
ปี 70
มาตรฐานบริการสาธารณะของ
เชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐาน อปท. จานวน 2 มาตรฐาน
การบริการสาธารณะของ อปท.
ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท.
มีแนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ อานาจ
หน้าที่และการถ่ายโอนที่
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
และความทันสมัยปัจจุบัน

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
11

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
20
9
9

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการทบทวน ปรับปรุง มาตรฐาน และ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
อปท. สามารถนาข้อมูลจากการ
(งบอานวยการกรม) เพือ่ ปรับปรุงการดาเนินงานใน อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
4.2
13
-

แผน
มท.
3

ปี 67
อปท. สามารถนาข้อมูลจากการ
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานใน อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 68
อปท. สามารถนาข้อมูลจากการ
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานใน อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 69
อปท. สามารถนาข้อมูลจากการ
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานใน อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 70
อปท. สามารถนาข้อมูลจากการ
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานใน อบรมไปปฏิบัติและใช้ได้จริงตาม
ด้านต่างๆ ในครอบคลุมและ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงาน
"ท้องถิน่ ดิจทิ ัล" ร่วมกับ สานักงานรัฐบาลดิจทิ ัล

กพส.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

3,000,000

1
ปี 66 จัดทาคู่มือแนวทางการ
(งบอานวยการกรม) ดาเนินงานเมือง"ท้องถิน่ ดิจทิ ัล"
ปี 67 เผยแพร่และให้ความรูใ้ น
การดาเนินงาน"ท้องถิน่ ดิจทิ ัล"
ให้แก่ อปท.

คู่มือ จานวน 1 เล่ม

11

4

20

9

9

2

11

4

20

9

9

2

อปท.เป้าหมาย 500 แห่ง

ปี 68 คัดเลือก อปท. ที่มีผลการ อปท.เป้าหมาย 50 แห่ง
ดาเนินงาน"ท้องถิน่ ดิจทิ ัล" ดีเด่น
ถอดบทเรียน และเผยแพร่
การจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานเมือง
อัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city) ร่วมกับสานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล

กพส.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

3,000,000

1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) จัดทาคู่มือแนวทางการ
ดาเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city)
ปี 67
เผยแพร่และให้ความรูใ้ นการ
ดาเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city) ให้แก่ อปท.

คู่มือ จานวน 1 เล่ม

อปท. เป้าหมาย 500 แห่ง

ปี 68
อปท. เป้าหมาย 50 แห่ง
คัดเลือก อปท. ที่มีผลการ
ดาเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city) ดีเด่น ถอดบทเรียน
และเผยแพร่

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปากครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปากครองส่วนท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
บริหารจัดการภารกิจและ การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การจัดบริการสาธารณะของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)

หน่วยงาน
กศ.

กศ.

กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
886,160,600

1,636,303,600

8,407,232,700

2567
895,022,200

1,652,666,600

8,491,305,000

2568

2569

903,972,400

1,669,193,300

8,576,218,000

913,012,100

1,685,885,200

8,661,980,300

2570
922,142,200

1,702,744,100

8,748,600,000

รวม
4,520,309,500

8,346,792,800

42,885,336,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 66
จานวน 160,512 คน

ปี 67
จานวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 67
จานวน 162,117 คน

ปี 68
จานวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 68
จานวน 163,738 คน

ปี 69
จานวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 69
จานวน 165,375 คน

ปี 70
จานวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 70
จานวน 167,029 คน

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 66
จานวน 687,818 คน

ปี 67
จานวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 67
จานวน 694,696 คน

ปี 68
จานวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 68
จานวน 701,643 คน

ปี 69
จานวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 69
จานวน 708,660 คน

ปี 70
จานวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
อปท.

ปี 70
จานวน 715,746 คน

2
ปี 66
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,463,789 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)
ปี 67
ปี 67
จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,508,427 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)
ปี 68
ปี 68
จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,553,511 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)
ปี 69
ปี 69
จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,599,046 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)
ปี 70
ปี 70
จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,645,037 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารเสริม (นม)

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
11
9
3

แผน
มท.
2

4

4

11

9

3

2

4

4

11

9

3

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

หน่วยงาน
กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
18,926,366,800

2567
19,115,630,400

2568

2569

19,306,786,700

19,499,854,600

2570
19,694,853,100

รวม
96,543,491,600

ประเภทของงบ
ประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,436,501 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
11
9
3

แผน
มท.
2

ปี 67
ปี 67
จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,480,866 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน
ปี 68
ปี 68
จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,525,675 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน
ปี 69
ปี 69
จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,570,931 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน
ปี 70
ปี 70
จานวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น จานวน 4,616,641 คน
ป.1 - ป.6 ทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น

กศ.

3,091,967,200

3,122,886,800

3,154,115,700

3,185,656,900

3,217,513,400

15,772,140,000

2
ปี 66
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 750 แห่ง
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

4

4

11

9

3

2

4

4

11

9

3

2

ปี 67
ปี 67
จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 750 แห่ง
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ปี 68
ปี 68
จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 750 แห่ง
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ปี 69
ปี 69
จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 750 แห่ง
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ปี 70
ปี 70
จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 750 แห่ง
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)

กศ.

21,626,000

21,842,200

22,060,700

22,281,300

22,504,100

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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110,314,300

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต

ปี 66
จานวน 12,822 คน

ปี 67
จานวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต

ปี 67
จานวน 12,950 คน

ปี 68
จานวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต

ปี 68
จานวน 13,080 คน

ปี 69
จานวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต

ปี 69
จานวน 13,211 คน

ปี 70
จานวนนักเรียนยากจนที่ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต

ปี 70
จานวน 13,343 คน

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
825,005,000

2567

2568

2569

2570

รวม

1,124,888,700

1,136,137,600

1,147,498,900

1,158,973,900

5,392,504,100

ประเภทของงบ
ประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ปี 66
จานวน 300 หลัง

ปี 67
จานวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ปี 67
จานวน 300 หลัง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
11
9
3

แผน
มท.
2

ปี 68
ปี 68
จานวน อปท.ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่า จานวน 300 หลัง
ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

กศ.

871,472,700

1,139,846,100

1,151,244,500

1,162,757,000

1,174,384,500

5,499,704,800

ปี 69
จานวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ปี 69
จานวน 300 หลัง

ปี 70
จานวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ปี 70
จานวน 300 หลัง

2
ปี 66
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการ
จานวน 100 หลัง
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

4

4

11

9

3

2

4

4

11

9

3

2

ปี 67
ปี 67
จานวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการ
จานวน 100 หลัง
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
ปี 68
จานวนโรงเรียนในสังกัด อปท. รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

ปี 68
จานวน 100 หลัง

ปี 69
ปี 69
จานวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการ
จานวน 100 หลัง
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
ปี 70
ปี 70
จานวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการ
จานวน 100 หลัง
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
สระว่ายน้าในโรงเรียนสังกัด อปท.

กศ.

188,099,500

247,317,700

249,790,900

252,288,700

254,811,600

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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1,192,308,400

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้า

ปี 66
จานวน 38 แห่ง

ปี 67
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้า

ปี 67
จานวน 38 แห่ง

ปี 68
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้า

ปี 68
จานวน 38 แห่ง

ปี 69
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้า

ปี 69
จานวน 38 แห่ง

ปี 70
โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสระว่ายน้า

ปี 70
จานวน 38 แห่ง

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสาหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
33,513,000

2567
50,000,000

2568

2569

50,000,000

50,000,000

2570
50,000,000

รวม
233,513,000

กศ.

กศ.

2,268,000

2,268,000

2,268,000

2,268,000

2,268,000

11,340,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 66
จานวน 100 แห่ง

ปี 67
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 67
จานวน 100 แห่ง

ปี 68
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 68
จานวน 100 แห่ง

ปี 69
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 69
จานวน 100 แห่ง

ปี 70
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

ปี 70
จานวน 100 แห่ง

2
ปี 66
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
จานวน 3 โรงเรียน
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)
ปี 67
ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
จานวน 5 โรงเรียน
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)
ปี 68
ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
จานวน 8 โรงเรียน
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)
ปี 69
ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
จานวน 10 โรงเรียน
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)
ปี 70
ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
จานวน 12 โรงเรียน
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา)

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
11
9
1

4

11

9

3

แผน
มท.
4

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู)

เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการที่
อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน

หน่วยงาน
กศ.

กศ.

กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
3,297,200

150,940,000

41,600,000

2567
4,300,000

150,940,000

41,600,000

2568

2569

4,600,000

150,940,000

41,600,000

4,900,000

150,940,000

41,600,000

2570
5,200,000

150,940,000

41,600,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รวม
22,297,200

754,700,000

208,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) ครูสอนศาสนา ครูโภชนาการฯสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรผสมผสาน
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา)

ปี 66
จานวน 22 คน

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

ปี 67
จานวน 25 คน

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

ปี 68
จานวน 28 คน

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

ปี 69
จานวน 31 คน

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

ปี 70
จานวน 34 คน

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวน อปท. ที่จัดให้มีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 66
จานวน 7,848 อปท.

ปี 67
จานวน อปท. ที่จัดให้มีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 67
จานวน 7,848 อปท.

ปี 68
จานวน อปท. ที่จัดให้มีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 68
จานวน 7,848 อปท.

ปี 69
จานวน อปท. ที่จัดให้มีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 69
จานวน 7,848 อปท.

ปี 70
จานวน อปท. ที่จัดให้มีสถานที่อ่ามหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

ปี 70
จานวน 7,848 อปท.

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน
ปี 67
จานวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน
ปี 68
จานวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน
ปี 69
จานวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน
ปี 70
จานวน อปท. ที่มีศูนย์เยาวชน

ปี 66
จานวน 208 อปท.
ปี 67
จานวน 208 อปท.
ปี 68
จานวน 208 อปท.
ปี 69
จานวน 208 อปท.
ปี 70
จานวน 208 อปท.

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
11
9
3

แผน
มท.
2

4

4

11

9

3

2

4

4

11

9

3

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้าง)

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรบริหำร
สนำมกีฬำถ่ำยโอน (ค่ำจ้ำง)

หน่วยงาน
กศ.

กศ.

กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2,268,000

192,000

378,000

2568

2,268,000

192,000

378,000

2569

2,268,000

192,000

378,000

2570

2,268,000

192,000

378,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม

2,268,000

192,000

378,000

11,340,000

960,000

1,890,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66
12 คน

ปี 67
จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 67
12 คน

ปี 68
จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 68
12 คน

ปี 69
จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 69
12 คน

ปี 70
จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 70
12 คน

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จำนวนครูสอนเด็กด้อยโอกำสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66
12 แห่ง

ปี 67
จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 67
12 แห่ง

ปี 68
จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 68
12 แห่ง

ปี 69
จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 69
12 แห่ง

ปี 70
จานวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 70
12 แห่ง

2
ปี 66
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จำนวนบุคลำกรประจำสนำมกีฬำที่ได้รับกำรถ่ำย 2 คน
โอน
ปี 67
ปี 67
จานวนบุคลากรประจาสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย 2 คน
โอน
ปี 68
ปี 68
จานวนบุคลากรประจาสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย 2 คน
โอน
ปี 69
ปี 69
จานวนบุคลากรประจาสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย 2 คน
โอน
ปี 70
ปี 70
จานวนบุคลากรประจาสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย 2 คน
โอน

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
11
9
1

แผน
มท.
4

4

3

11

9

1

4

4

3

11

9

1

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
เงินอุดหนุนสนับสนุนกำรบริหำรสนำม
กีฬำถ่ำยโอน

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรแก้ไข
ปัญหำสุขภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ำ
ของเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้

หน่วยงาน
กศ.

กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
1,056,000

20,613,600

2567
1,056,000

20,613,600

2568

2569

1,056,000

20,613,600

1,056,000

20,613,600

2570
1,056,000

20,613,600

โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา

กศ.

12,100,000

12,100,000

12,100,000

12,100,000

12,100,000

โครงกำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ

กศ.

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
5,280,000

103,068,000

60,500,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จำนวนสนำมกีฬำที่ได้รับกำรถ่ำยโอน

ปี 66
1 แห่ง

ปี 67
จานวนสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน

ปี 67
1 แห่ง

ปี 68
จานวนสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน

ปี 68
1 แห่ง

ปี 69
จานวนสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน

ปี 69
1 แห่ง

ปี 70
จานวนสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน

ปี 70
1 แห่ง

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ำลดลง

ปี 66
5,726 คน

ปี 67
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ำลดลง

ปี 67
5,726 คน

ปี 68
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ำลดลง

ปี 68
5,726 คน

ปี 69
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ำลดลง

ปี 69
5,726 คน

ปี 70
แก้ปัญหำเด็กเล็กช่วงอำยุ 2-5 ปี ที่มีปัญหำสุข
ภำวะและภำวะโภชนำกำรต่ำลดลง

ปี 70
5,726 คน

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวน อปท. ที่ร่วมโครงการ
ปี 67
จานวน อปท. ที่ร่วมโครงการ
ปี 68
จานวน อปท. ที่ร่วมโครงการ
ปี 69
จานวน อปท. ที่ร่วมโครงการ
ปี 70
จานวน อปท. ที่ร่วมโครงการ
25,000,000
1
ปี 66
(งบอำนวยกำร นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.
กรม)
ปี 67
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.
ปี 68
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.
ปี 69
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.
ปี 70
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 สังกัด อปท.

ปี 66
จานวน 111 อปท.
ปี 67
จานวน 111 อปท.
ปี 68
จานวน 111 อปท.
ปี 69
จานวน 111 อปท.
ปี 70
จานวน 111 อปท.
ปี 66
จำนวน 80,000 คน
ปี 67
จำนวน 80,000 คน
ปี 68
จำนวน 80,000 คน
ปี 69
จำนวน 80,000 คน
ปี 70
จำนวน 80,000 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
11
9
1

แผน
มท.
4

4

3

11

9

1

4

4

4

11

9

3

2

4

4

11

9

3

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ของ อปท.

หน่วยงาน
กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
6,609,000

2567
7,230,040

2568

2569

7,230,040

2570
7,230,040

7,230,040

รวม
35,529,160

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
ปี 66
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
กรม)
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
อปท. จานวน 2,000 คน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
ได้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย
ปี 67
ปี 67
เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
อปท. จานวน 2,000 คน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
ได้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย
ปี 68
ปี 68
เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
อปท. จานวน 2,000 คน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
ได้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย
ปี 69
ปี 69
เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
อปท. จานวน 2,000 คน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
ได้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย
ปี 70
ปี70
เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
อปท. จานวน 2,000 คน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
ได้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อปท. สามารถใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการทางด้านภาษาที่
สมบูรณ์ตามวัย

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
40

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
11
9
3

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการประกวดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น

หน่วยงาน
กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
20,012,000

2567
20,012,000

2568

2569

20,012,000

20,012,000

2570
20,012,000

รวม
100,060,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
ปี 66
(งบอานวยการ มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับจังหวัดจานวน 684 แห่ง ระดับ
กรม)
1) ระดับจังหวัด
ประเทศ จานวน 9 แห่ง
2) ระดับประเทศ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
12
12
1

แผน
มท.
4

ปี 67
ปี 67
มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับจังหวัดจานวน 684 แห่ง ระดับ
1) ระดับจังหวัด
ประเทศ จานวน 9 แห่ง
2) ระดับประเทศ
ปี 68
ปี 68
มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับจังหวัดจานวน 684 แห่ง ระดับ
1) ระดับจังหวัด
ประเทศ จานวน 9 แห่ง
2) ระดับประเทศ
ปี 69
ปี 69
มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับจังหวัดจานวน 684 แห่ง ระดับ
1) ระดับจังหวัด
ประเทศ จานวน 9 แห่ง
2) ระดับประเทศ
ปี 70
ปี 70
มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับจังหวัดจานวน 684 แห่ง ระดับ
1) ระดับจังหวัด
ประเทศ จานวน 9 แห่ง
2) ระดับประเทศ
โครงการสนับสนุนการนิเทศติดตาม
การจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

กศ.

4,720,000

4,720,000

4,720,000

4,720,000

4,720,000

23,600,000

1
ปี 66
ปี 66
(งบอานวยการ รายงานผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ 1) ระดับจังหวัด 76 แห่ง
กรม)
2) ระดับอาเภอ 878 แห่ง
ปี 67
ปี 67
รายงานผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ 1) ระดับจังหวัด 76 แห่ง
2) ระดับอาเภอ 878 แห่ง
ปี 68
ปี 68
รายงานผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ 1) ระดับจังหวัด 76 แห่ง
2) ระดับอาเภอ 878 แห่ง
ปี 69
ปี 69
รายงานผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ 1) ระดับจังหวัด 76 แห่ง
2) ระดับอาเภอ 878 แห่ง
ปี 70
ปี 70
รายงานผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ 1) ระดับจังหวัด 76 แห่ง
2) ระดับอาเภอ 878 แห่ง
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4

3

12

12

1

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมและ
ช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบ
กำรศึกษำ

หน่วยงาน
กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
5,593,000

2567
5,593,000

2568

2569

5,593,000

5,593,000

2570
5,593,000

รวม
27,965,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
ปี 66
(งบอำนวยกำร เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,200 แห่ง
กรม)
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพัฒนำ
ปี 67
ปี 67
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,200 แห่ง
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพัฒนำ
ปี 68
ปี 68
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,200 แห่ง
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพัฒนำ
ปี 69
ปี 69
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,200 แห่ง
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพัฒนำ
ปี 70
ปี 70
เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ อย่ำงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,200 แห่ง
ร้อยละ 20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ มีช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและช่องทำงกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือเข้ำสู่อำชีพหรือกำรศึกษำตำมที่ได้รับ
กำรพัฒนำ
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
1
2
12
1

แผน
มท.
4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

กสธ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
14,792,600

2567
14,792,600

2568

2569

14,792,600

14,792,600

2570
14,792,600

รวม
73,963,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการ
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ ทต. และ อบต.ที่ดาเนินการสารวจ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. มี
กรม)
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี ความรูใ้ นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
Data
ปี 67
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
Data
ปี 68
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
Data
ปี 69
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
Data
ปี 70
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
Data
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
7
4

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.
เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

กสธ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

ไม่สามารถกาหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ไม่สามารถกาหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

2568
ไม่สามารถกาหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

2569

2570

รวม

ไม่สามารถกาหนดวงเงินได้
เนื่องจาก สถานีอนามัยที่
ขอถ่ายโอนต้องได้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

ไม่สามารถกาหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ไม่สามารถกาหนดวงเงินได้
เนื่องจาก สถานีอนามัยที่
ขอถ่ายโอนต้องได้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลตาบล และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 67
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลตาบล และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 68
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลตาบล และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 69
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลตาบล และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 70
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท
เทศบาลตาบลและ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภทเทศบาลตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบลที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
7
4

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน
กสธ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

ไม่สามารถกาหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ไม่สามารถกาหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

2568
ไม่สามารถกาหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

2569

2570

รวม

ไม่สามารถกาหนดวงเงินได้
เนื่องจาก สถานีอนามัยที่
ขอถ่ายโอนต้องได้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

ไม่สามารถกาหนดวงเงิน
ได้ เนื่องจาก สถานี
อนามัยที่ขอถ่ายโอนต้อง
ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ไม่สามารถกาหนดวงเงินได้
เนื่องจาก สถานีอนามัยที่
ขอถ่ายโอนต้องได้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 67
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 68
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
และ อบต.ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 69
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 70
เชิงปริมาณ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต.
และ อบต. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ประเภท ทต. และ อบต.
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
7
4

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติย
ราชนารี

กสธ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
66,000,000

2567
66,000,000

2568

2569

66,000,000

66,000,000

2570
66,000,000

รวม
330,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
ทต. และ อบต. มีข้อมูลจานวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ ครบทุกพื้นที่
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
Data
ปี 67
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
ปีData
68
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
ปีData
69
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
ปี 70
เชิงปริมาณ ทต. และ อบต. ที่ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของครบทุกพื้นที่และมีฐานข้อมูลจานวนสัตว์
ในพื้นที่
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในพื้นที่
และมีการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies One
Data
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
7
4

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

กสธ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
330,000,000

2567
330,000,000

2568

2569

330,000,000

330,000,000

2570
330,000,000

รวม
1,650,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
ประชากรสุนัข/แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ อปท. ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
จานวน 11,000,000 ตัว (ตัวละ 30 บาท) ได้รับ
โรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี การฉีดวัคซีน
เจ้าของทั่วประเทศ จานวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
7
4

แผน
มท.
2

ปี 67
เชิงปริมาณ อปท. ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จานวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ปี 68
เชิงปริมาณ อปท. ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จานวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ปี 69
เชิงปริมาณ อปท. ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จานวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ปี 70
เชิงปริมาณ อปท. ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของทั่วประเทศ จานวน 11,000,000 ตัว
เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

กสธ.

1,599,600,000

1,599,600,000

1,599,600,000

1,599,600,000

1,599,600,000

7,998,000,000

2
ปี 66
ชุมชน/หมู่บ้านใน อปท. ได้รับการสนับสนุนการ
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
ดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ จานวน
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
79,980 หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่งละ 20,000 บาท)
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชดาริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
โครงการ
ปี 67
เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชดาริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
โครงการ
ปี 68
เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชดาริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
โครงการ
ปี 69
เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชดาริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
โครงการ
ปี 70
เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ อปท. สามารถสนองงานตาม
โครงการพระราชดาริและพระปณิธานอย่างน้อย 3
โครงการ
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3

4

17

7

4

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ค่าตอบแทนสาหรับอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
กสธ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

1,086,768,000

1,086,768,000

1,086,768,000

1,086,768,000

1,086,768,000

5,433,840,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
ค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนครบทุกคน
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
7
4

แผน
มท.
2

ปี 68
เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ
ปี 69
เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ
ปี 70
เชิงปริมาณ จานวน อปท. ประเภท ทต. และ
อบต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ
โครงการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าให้แก่ อปท.

กพส.

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

12,500,000,000

2
ปี 66
แหล่งน้าในความรับผิดชอบของ อปท.
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้าง บารุงรักษา จานวน 1,500 แห่ง
และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการก่อสร้าง บารุงรักษา
และปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
ปี 67
แหล่งน้าในความรับผิดชอบของ อปท.
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้าง บารุงรักษา จานวน 1,500 แห่ง
และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการก่อสร้าง บารุงรักษา
และปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
ปี 68
แหล่งน้าในความรับผิดชอบของ อปท.
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้าง บารุงรักษา จานวน 1,500 แห่ง
และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการก่อสร้าง บารุงรักษา
และปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
ปี 69
แหล่งน้าในความรับผิดชอบของ อปท.
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้าง บารุงรักษา จานวน 1,500 แห่ง
และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการก่อสร้าง บารุงรักษา
และปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
ปี 70
แหล่งน้าในความรับผิดชอบของ อปท.
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้าง บารุงรักษา จานวน 1,500 แห่ง
และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการก่อสร้าง บารุงรักษา
และปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
48

6

5

19

6

11

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสาหรับสาหรับการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

2570
3,000,000,000

รวม
15,000,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
ประปาหมู่บ้าน จานวน 1,500 แห่ง
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
6

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
5
19
6
11

แผน
มท.
2

ปี 67
ประปาหมู่บ้าน จานวน 1,500 แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง
ปี 68
ประปาหมู่บ้าน จานวน 1,500 แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง
ปี 69
ประปาหมู่บ้าน จานวน 1,500 แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง
ปี 70
ประปาหมู่บ้าน จานวน 1,500 แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
อุดหนุนสาหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

กพส.

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

4,000,000,000

2
ปี 66 - เชิงปริมาณ : จานวนโครงการการ
สถานีสูบน้าที่ได้รับถ่ายโอน จานวน 2,806 แห่ง
(งบเงินอุดหนุนน) ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพึงพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปี 67 - เชิงปริมาณ : จานวนโครงการการ
สถานีสูบน้าที่ได้รับถ่ายโอน จานวน 2,806 แห่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพึงพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปี 68 - เชิงปริมาณ : จานวนโครงการการ
สถานีสูบน้าที่ได้รับถ่ายโอน จานวน 2,806 แห่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพึงพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปี 69 - เชิงปริมาณ : จานวนโครงการการ
สถานีสูบน้าที่ได้รับถ่ายโอน จานวน 2,806 แห่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพึงพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปี 70 - เชิงปริมาณ : จานวนโครงการการ
สถานีสูบน้าที่ได้รับถ่ายโอน จานวน 2,806 แห่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนเป้าหมายพึงพอใจต่อการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
49

6

5

19

6

11

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสาหรับงบดาเนินงานสถานี
สูบน้าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2570

รวม

1,000,000,000

5,000,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
50

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ : จานวนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(ค่ากระแสไฟฟ้า) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพึง
พอใจต่อการชาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้า
ปี 67
เชิงปริมาณ : จานวนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(ค่ากระแสไฟฟ้า) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพึง
พอใจต่อการชาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้า
ปี 68
เชิงปริมาณ : จานวนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(ค่ากระแสไฟฟ้า) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพึง
พอใจต่อการชาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้า
ปี 69
เชิงปริมาณ : จานวนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(ค่ากระแสไฟฟ้า) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพึง
พอใจต่อการชาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้า
ปี 70
เชิงปริมาณ : จานวนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(ค่ากระแสไฟฟ้า) ใน อปท. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. เป้าหมายพึง
พอใจต่อการชาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้า

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 2,871 แห่ง
ใน 63 จังหวัด

สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 2,871 แห่ง
ใน 63 จังหวัด

สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 2,871 แห่ง
ใน 63 จังหวัด

สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 2,871 แห่ง
ใน 63 จังหวัด

สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 2,871 แห่ง
ใน 63 จังหวัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
6

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
5
19
6
11

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการเงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้าดวยไฟฟ้า

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
45,000,000

2567
45,000,000

2568

2569

45,000,000

45,000,000

2570
45,000,000

รวม
225,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้าด้วย
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ : จานวนลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานี ไฟฟ้า จานวน 300 คน
สูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปี 67
อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้าด้วย
เชิงปริมาณ : จานวนลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานี ไฟฟ้า จานวน 300 คน
สูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปี 68
อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้าด้วย
เชิงปริมาณ : จานวนลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานี ไฟฟ้า จานวน 300 คน
สูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปี 69
อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้าด้วย
เชิงปริมาณ : จานวนลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานี ไฟฟ้า จานวน 300 คน
สูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปี 70
อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้าด้วย
เชิงปริมาณ : จานวนลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานี ไฟฟ้า จานวน 300 คน
สูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
51

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
6

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
5
19
6
11

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสาหรับ
การบริหารจัดการน้าเพื่อสนับสนุนงาน
ฎีกา

กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
200,000,000

2567
200,000,000

2568

2569

200,000,000

200,000,000

2570
200,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รวม
1,000,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ : จานวนโครงการบริหารจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ

ปี 67
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการบริหารจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ

ปี 68
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการบริหารจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ

ปี 69
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการบริหารจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ

ปี 70
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการบริหารจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกาาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

อปท. เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
6

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
5
19
6
11

แผน
มท.
2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสาหรับการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
(เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อปท.

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสาหรับปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอน
จากกรมการขนส่งทางบก

หน่วยงาน
กพส.

กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

100,000,000

100,000,000

2569

100,000,000

1,300,000,000

100,000,000

2570

รวม

1,300,000,000

6,500,000,000

100,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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500,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจได้รับรูข้ ่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
7,772 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 76
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 67
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจได้รับรูข้ ่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
7,772 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 76
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 68
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจได้รับรูข้ ่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
7,772 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 76
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 69
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจได้รับรูข้ ่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
7,772 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 76
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 70
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าย (เสียงตามสาย/
ไร้สาย) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจได้รับรูข้ ่าวสารของทางราชการ

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
7,772 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 76
จังหวัด (หน่วยนับ)

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) เชิงปริมาณ : จานวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
98 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 61
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 67
เชิงปริมาณ : จานวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
98 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 61
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 68
เชิงปริมาณ : จานวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
98 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 61
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 69
เชิงปริมาณ : จานวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
98 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 61
จังหวัด (หน่วยนับ)

ปี 70
เชิงปริมาณ : จานวนสถานีขนส่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายพึงพอใจที่ใช้บริการสถานีขนส่ง

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พื้นที่ของ อปท. จานวน
98 แห่ง (หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง พื้นที่จังหวัด จานวน 61
จังหวัด (หน่วยนับ)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
17

8

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
1
1
1
2

2

20

5

2

แผน
มท.
1

3

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ (ผู้พกิ าร)

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ (ผู้ป่วยเอดส์)

หน่วยงาน
กพส.

กพส.

กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
75,070,630,800

18,437,954,400

490,464,000

2567
77,230,630,800

19,013,954,400

496,464,000

2568

2569

79,390,630,800

19,589,954,400

502,464,000

81,550,630,800

20,165,954,400

508,464,000

2570
83,710,630,800

20,741,954,400

514,464,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
54

รวม
396,953,154,000

97,949,772,000

2,512,320,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ปี 67
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ปี 68
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ปี 69
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ปี 70
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้พกิ ารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ปี 67
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้พกิ ารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ปี 68
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้พกิ ารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ปี 69
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้พกิ ารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ปี 70
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้พกิ ารได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิต

ปี 67
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิต

ปี 68
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิต

ปี 69
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิต

ปี 70
ประชาชนทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิต

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
9
9

แผน
มท.
2

3

4

17

9

9

2

3

4

17

9

9

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงิน
อุดหนุนสาหรับการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
152,000,000

2567

2568

2569

2570

รวม

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

8,152,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
(งบเงินอุดหนุนน) แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
11

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
2
5
5
2

แผน
มท.
3

ปี 67
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 68
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 69
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 70
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา

กพส.

กพส.

500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

1,000,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 67
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 68
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 69
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 70
สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยีนแปลงสภาพภูมิภาคลดลง

ปี 66
อปท. มีลานกีฬาและเกิดการบูรณาการร่วมกันเพื่อลด
2
(งบเงินอุดหนุนน) เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีข่ อง อปท. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงมีสถานทีส่ าหรับออกกาลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ปี 67
อปท. มีลานกีฬาและเกิดการบูรณาการร่วมกันเพื่อลด
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีข่ อง อปท. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงมีสถานทีส่ าหรับออกกาลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ปี 68
อปท. มีลานกีฬาและเกิดการบูรณาการร่วมกันเพื่อลด
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีข่ อง อปท. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงมีสถานทีส่ าหรับออกกาลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ปี 69

อปท. มีลานกีฬาและเกิดการบูรณาการร่วมกันเพื่อลด
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีข่ อง อปท. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงมีสถานทีส่ าหรับออกกาลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ปี 70
อปท. มีลานกีฬาและเกิดการบูรณาการร่วมกันเพื่อลด
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีข่ อง อปท. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงมีสถานทีส่ าหรับออกกาลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
55

6

5

19

6

11

2

3

1

1

9

5

3

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม)
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV System)

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
500,000,000

2567

2568

2569

2570

รวม

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

4,500,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2
ปี 66
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
(งบเงินอุดหนุนน) แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
11

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
6

แผน
มท.
1

ปี 67
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 68
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 69
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 70
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

โครงการ เงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินอุดหนุน
รายการเงินอุดหนุนสาหรับพัฒนา
ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรูก้ ารบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบ

กพส.

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

2,500,000,000

2
ปี 66
พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
(งบเงินอุดหนุนน) เพือ่ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา น้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อปท. ให้มีบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ให้กับประชาชน

3

4

4.2

13

-

3

11

2

5

5

2

3

ปี 67
พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
เพื่อนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา น้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อปท. ให้มีบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ปี 68
พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
เพื่อนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา น้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อปท. ให้มีบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ปี 69
พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
เพื่อนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา น้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อปท. ให้มีบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ปี 70
พื้นที่ของ อปท. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
เพื่อนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา น้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อปท. ให้มีบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต แลสร้างรายได้ให้กับประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน

กพส.

63,835,800

63,000,000

63,000,000

63,000,000

63,000,000

315,835,800

2
ปี 66
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
(งบเงินอุดหนุนน) แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 67
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 68 การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 69
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ปี 70
การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในทุกมิติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
56

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
การยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ของ อปท.เพื่อส่งเสริมความเสมอ
ภาคชายหญิง

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
20,000,000

2567
20,000,000

2568

2569

20,000,000

38,000,000

2570
-

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
78,000,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66 ระดับความเข้าใจของ อปท. เกี่ยวกับเรือ่ ง
(งบอานวยการ ความเสมอภาคชายหญิงหลังการเข้าร่วมโครงการ
กรม)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
5

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
9
9

แผน
มท.
2

ปี 67 ระดับความเข้าใจของ อปท. เกี่ยวกับเรือ่ ง
ความเสมอภาคชายหญิงหลังการเข้าร่วมโครงการ
ปี 68 ระดับความเข้าใจของ อปท. เกี่ยวกับเรือ่ ง
ความเสมอภาคชายหญิงหลังการเข้าร่วมโครงการ
โครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

กพส.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
57

5,000,000

1
ปี 66 (งบอานวยการ เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
กรม)
ดาเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพึง
พอใจต่อการดาเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จานวน 5 จังหวัด
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

ปี 67 เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ดาเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพึง
พอใจต่อการดาเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จานวน 5 จังหวัด
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

ปี 68 เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ดาเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพึง
พอใจต่อการดาเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จานวน 5 จังหวัด
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

ปี 69 เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ดาเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพึง
พอใจต่อการดาเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จานวน 5 จังหวัด
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

ปี 70 เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ดาเนินการโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกมีความพึง
พอใจต่อการดาเนินโครงการต้นแบบถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนต้นแบบถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาถนน ที่อยู่ในพื้นที่ จานวน 5 จังหวัด
จังหวัดละ 1 เส้นทาง

6

4

19

6

11

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570
-

โครงการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ของ อปท.

กพส.

18,500,000

-

-

-

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
เมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กพส.

12,500,000

-

-

-

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของ อปท.

กสว.

17,155,340

7,143,200

7,143,200

7,143,200

รวม

ประเภทของงบ
ประมาณ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
19
6
11

แผน
มท.
2

18,500,000

1
เชิงปริมาณ
อปท.ต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 12 แห่ง
(งบอานวยการ อปท.นาร่อง จานวน 12 แห่ง
กรม)
เชิงคุณภาพ
ผลสาเร็จในการดาเนินการของ อปท. ต้นแบบทั้ง
12 แห่งเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด

6

-

12,500,000

1
เชิงปริมาณ
อปท.ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ 12 แห่ง
(งบอานวยการ อปท.นาร่อง จานวน 12 แห่ง
กรม)
เชิงคุณภาพ
ผลสาเร็จในการดาเนินการของ อปท. ต้นแบบทั้ง
12 แห่งเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด

6

4

19

6

11

2

7,143,200

45,728,140

1
ปี 66
จังหวัดที่ได้รับรางวัล
(งบอานวยการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กรม)
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการดาเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย

15

5

15

6

9

3

15

5

15

6

9

3

ปี 67
จังหวัดที่ได้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการดาเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย
ปี 68
จังหวัดที่ได้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการดาเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย
ปี 69
จังหวัดที่ได้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการดาเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย
ปี 70
จังหวัดที่ได้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จังหวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีจังหวัดต้นแบบในการดาเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท.

กสว.

ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

ยังไม่สามารถประมาณ
การเงินได้

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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2
ปี 66
(งบเงินอุดหนุนน) จานวนโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ดาเนินการ

ร้อยละ 100

ปี 67
จานวนโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ดาเนินการ

ร้อยละ 100

ปี 68
จานวนโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ดาเนินการ

ร้อยละ 100

ปี 69
จานวนโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ดาเนินการ

ร้อยละ 100

ปี 70
จานวนโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ได้ดาเนินการ

ร้อยละ 100

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ 1 : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
ระบบบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภำพ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอน
บุคลำกร (เงินเดือนและค่ำจ้ำงสำหรับ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงถ่ำยโอน
สิทธิประโยชน์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ถ่ำยโอน)

สน.บถ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

534,650,000

2568

569,764,500

603,950,800

ประเภทของงบ
ประมาณ

2569

2570

รวม

640,187,800

678,599,000

3,027,152,100

2
(งบเงินอุดหนุนน)

SDGs

ปี 66 - จำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
ปี 67 - จำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
ปี 68 - จำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
ปี 69 - จำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
ปี 70 - จำนวนบุคลำกรถ่ำยโอนที่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
จำนวนพนักงำนครูที่มีสิทธิขอเบิกเงินค่ำ
กำรศึกษำของบุตร ได้รับเงินครบถ้วนตำม
สิทธิ

1,843 คน

3

1560 คน

3

6

20

2

13

4

1,100 คน

3

6

20

2

13

4

8,127 อัตรำ

3

6

20

2

13

4

51,011 อัตรำ

3

6

20

2

13

4

2,500 รำย

3

6

20

2

13

4

16

6

20

2

13

4

ตัวชี้วัด

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

1,843 คน
1,843 คน
1,843 คน
1,843 คน

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำบุตร)

สน.บถ.

21,980,000

24,247,300

25,702,200

27,244,300

28,879,000

128,052,800

2
(งบเงินอุดหนุนน)

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)
เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครูและค่ำจ้ำง
ประจำ)

สน.บถ.

66,000,000

101,329,600

110,985,800

150,940,600

165,324,400

594,580,400

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)
2
(งบเงินอุดหนุนน)

จำนวนพนักงำนครูที่มีสิทธิขอเบิกเงินค่ำเช่ำ
บ้ำน ได้รับเงินครบถ้วนตำมสิทธิ
จำนวนพนักงำนครู ลูกจ้ำงประจำ พนักงำน
จ้ำง มำปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนได้รับ
เงินเดือนเงินวิทยฐำนะค่ำจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทน ครบถ้วน

เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พฒ
ั นำ
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)

จำนวนพนักงำนครูลูกจ้ำงประจำพนักงำน
จ้ำงมำปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
ได้รับ
เงินเดือนเงินวิทยฐำนะค่ำตอบแทนครบถ้วน

โครงกำรรับ-ส่งผลงำนทำงวิชำกำร
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่นที่ขอเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น

สน.บถ.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1
จำนวนพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำร
(งบอำนวยกำรกรม) ศึกษำท้องถิ่น ได้รับกำรตรวจประเมินผลงำน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3,000 รำย ครบถ้วน

โครงกำรนิเทศงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ทำงกำรศึกษำท้องถิ่น

สน.บถ.

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

1
จำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร 6 ครัง้ ผู้เข้ำร่วมกำรนิเทศฯ ไม่
(งบอำนวยกำรกรม) งำนบุคคลทำงกำรศึกษำท้องถิ่น
ต่ำกว่ำ 1,000 รำย
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กำรบริหำรงำนบุคคลครู

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับ
ค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนของ อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

สน.บถ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
317,430,000

2567
297,420,000

2568
300,420,000

2569

2570

รวม

303,420,000

306,420,000

1,525,110,000

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
60

ประเภทของงบ
ประมาณ
2
(งบเงินอุดหนุนน)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

SDGs

ปี 66 - จัดสรรงบประมำณให้กับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จำนวน 9,814 คน

9,814 คน

3

ปี 67 - จัดสรรงบประมำณให้กับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จำนวน 9,914 คน

9,914 คน

ปี 68 - จัดสรรงบประมำณให้กับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จำนวน 10,014 คน

10,014 คน

ปี 69 - จัดสรรงบประมำณให้กับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จำนวน 10,114 คน

10,114 คน

ปี 70 - จัดสรรงบประมำณให้กับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ จำนวน 10,214 คน

10,214 คน

ตัวชี้วัด

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจทิ ัล
แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

พัฒนาความรูท้ ักษะ และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
สมรรถนะของบุคลากรของ
กฎหมาย ระเบียบ และเรือ่ งร้องทุกข์ ประจาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ งบประมาณ พ.ศ.2566
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องการ
พัฒนาในยุคดิจิทัล

หน่วยงาน
กม.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
1,700,000

2568
1,785,000

1,870,000

2569

2570

1,955,000

2,040,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
9,350,000

ตัวชี้วัด

1
ปี 66 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง 250 คน
(งบอานวยการ ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
กรม)
จังหวัดและท้องถิ่นอาเภอ ทุกแห่ง มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และให้คาปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปี 67 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง 250 คน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอาเภอ ทุกแห่ง มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และให้คาปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปี 68 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง 250 คน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอาเภอ ทุกแห่ง มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และให้คาปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปี 69 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง 250 คน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอาเภอ ทุกแห่ง มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และให้คาปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปี 70 - บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง 250 คน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นอาเภอ ทุกแห่ง มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
และให้คาปรึกษากับ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
20
2
13

แผน
มท.
4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

โครงการตรวจนิเทศปัญหาการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กม.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
1,400,000

2568
1,450,000

1,500,000

2569

2570

1,550,000

1,600,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
7,500,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
8 จังหวัด
(งบอานวยการ เพือ่ รับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
กรม)
ปฏิบัติงานของ อปท. นามาเป็นแนวทางใน
การพิจารณาของ มท. รวมถึงให้ความรูค้ วาม
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
16

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
21
11
13

แผน
มท.
4

ปี 67
8 จังหวัด
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. นามาเป็นแนวทางใน
การพิจารณาของ มท. รวมถึงให้ความรูค้ วาม
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปี 68
8 จังหวัด
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. นามาเป็นแนวทางใน
การพิจารณาของ มท. รวมถึงให้ความรูค้ วาม
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปี 69
8 จังหวัด
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. นามาเป็นแนวทางใน
การพิจารณาของ มท. รวมถึงให้ความรูค้ วาม
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปี 70
8 จังหวัด
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. นามาเป็นแนวทางใน
การพิจารณาของ มท. รวมถึงให้ความรูค้ วาม
เข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานฉบับใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

กศ.

7,494,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,500,000

16,994,000

1
ปี 66
(งบอานวยการ สถานศึกษาในสังกัด อปท. นาร่องการใช้
กรม)
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปี 66
จานวน 17 โรงเรียน

ปี 67
ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 200 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาที่สมัครใจใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
ปี 68
ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 400โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่
สมัครใจใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปี 69
ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 600 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปี 70
ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 800 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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4

3

12

12

13

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยงาน
กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
2,000,000

2568
2,000,000

3,000,000

2569

2570

4,000,000

5,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
16,000,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ สถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการ
กรม)
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ปี 66
จานวน 100 โรงเรียน

ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ปี 67
จานวน 200 โรงเรียน

ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ปี 68
จานวน 400 โรงเรียน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
12
12
13

แผน
มท.
4

ปี 69
ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 400 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โครงการพัฒนาครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

กศ.

4,500,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

22,500,000

ปี 70
จานวน 600 โรงเรียน

1
ปี 66
ปี 66
(งบอานวยการ สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 300 โรงเรียน
กรม)
ปี 67
ปี 67
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 500 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาที่สมัครใจใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
ปี 68
ปี 68
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 700 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่
สมัครใจใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปี 69
ปี 69
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 900 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปี 70
ปี 70
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาใน จานวน 1100 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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4

3

12

12

13

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะของเด็กปฐมวัย (CompetencyBased Education) ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

หน่วยงาน
กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
8,566,000

2568
8,566,000

2569
8,566,000

2570
8,566,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
8,566,000

42,830,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
ปี 66
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นา
กรม)
จานวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
12
12
13

แผน
มท.
4

ปี 67
ปี 67
เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นา
จานวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
ปี 68
ปี 68
เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นา
จานวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
ปี 69
ปี 69
เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นา
จานวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
ปี 70
ปี 70
เชิงปริมาณ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นา
จานวนครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
เด็กเล็กของ อปท. จานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

กศ.

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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9,000,000

45,000,000

1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
กรม)
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 66
2,000 คน

ปี 67
จานวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 67
2,000 คน

ปี 68
จานวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 68
2,000 คน

ปี 69
จานวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 69
2,000 คน

ปี 70
จานวนครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ปี 70
2,000 คน

4

4

11

12

1

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา

หน่วยงาน
กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
1,900,000

2568
1,900,000

1,900,000

2569

2570

1,900,000

1,900,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
9,500,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
ปี 66
(งบอานวยการ ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน
กรม)
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
10 แห่ง
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
12
12
1

แผน
มท.
4

ปี 67
ปี 67
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
10 แห่ง
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ
ปี 68
ปี 68
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
10 แห่ง
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ
ปี 69
ปี 69
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
10 แห่ง
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ
ปี 70
ปี 70
ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
10 แห่ง
หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Moral Development School :
MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

กศ.

3,560,000

3,560,000

3,560,000

3,560,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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3,560,000

17,800,000

1
ปี 66
(งบอานวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา
กรม)
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 66
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 600 คน

ปี 67
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 67
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 600 คน

ปี 68
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 68
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 600 คน

ปี 69
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 69
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 600 คน

ปี 70
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600 คน ที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

ปี 70
บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 600 คน

4

3

10

12

1

3

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

โครงการประชุมคณะกรรมการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) "ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่น"และระดับส่วนกลาง

กศ.

4,010,000

4,010,000

4,010,000

4,010,000

4,010,000

โครงการพัฒนาทักษะการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์และการประเมินความฉลาดรูต้ าม
แนวทางการประเมิน PISA

กศ.

2,671,000

2,671,000

2,671,000

2,671,000

2,671,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตืการการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ ประจาปี 2566 ตามแนว
Thinking School

กศ.

3,034,300

3,034,300

3,034,300

3,034,300

3,034,300

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
20,050,000

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ
กรม)
ปี 67
จานวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ
ปี 68
จานวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ
ปี 69
จานวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ
ปี 70
จานวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมแต่ละระดับ
13,355,000
1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ
กรม)
ปี 67
จานวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ
ปี 68
จานวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ
ปี 69
จานวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ
ปี 70
จานวนครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ
15,171,500
1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
กรม)
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 66
จานวน 4,380 คน
ปี 67
จานวน 4,380 คน
ปี 68
จานวน 4,380 คน
ปี 69
จานวน 4,380 คน
ปี 70
จานวน 4,380 คน
ปี 66
จานวน 600 คน
ปี 67
จานวน 600 คน
ปี 68
จานวน 600 คน
ปี 69
จานวน 600 คน
ปี 70
จานวน 600 คน
ปี 66
จานวน 690 คน

ปี 67
ปี 67
จานวนผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
จานวน 690 คน
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม
ปี 68
ปี 68
จานวนผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
จานวน 690 คน
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม
ปี 69
ปี 69
จานวนผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
จานวน 690 คน
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม
ปี 70
ปี 70
จานวนผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
จานวน 690 คน
วิชาการโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
12
12
1

แผน
มท.
4

4

3

12

12

1

4

4

4

11

12

1

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อานวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครู
ดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูก้ ารศึกษา
ปฐมวัย สาหรับเด็กอายุตากว่า 3 ปี (อายุ 2 –
3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

หน่วยงาน
กศ.

กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
506,000

5,029,800

2568
506,000

5,029,800

2569
506,000

5,029,800

2570
506,000

5,029,800

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
506,000

5,029,800

2,530,000

25,149,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนผู้รับรางวัล
กรม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ปี 67
จานวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
ปี 68
จานวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
ปี 69
จานวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน

ปี 66
จานวน 213 คน

ปี 70
จานวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน

ปี 70
จานวน 213 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
12
12
1

แผน
มท.
4

ปี 67
จานวน 213 คน

ปี 68
จานวน 213 คน

ปี 69
จานวน 213 คน

1
ปี 66
(งบอานวยการ (1) จานวนคณะทางานฯ
กรม)
(2) จานวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ปี 67
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ตามโครงการ

ปี 66
จานวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

ปี 68
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ตามโครงการ

ปี 68
จานวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

ปี 69
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ตามโครงการ

ปี 69
จานวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

ปี 70
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการอบรม
ตามโครงการ

ปี 70
จานวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

ปี 67
จานวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
การอบรม

4

3

12

12

1

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
5,615,000

2568
5,615,000

5,615,000

2569

2570

5,615,000

5,615,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
28,075,000

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนผู้เข้ารับการอบรม สาหรับตัวชี้วัดเชิง
กรม)
คุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 66 จานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่มีผู้
เข้ารับการอบรม แห่งละ 1 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
12
12
1

แผน
มท.
4

ปี 67
ปี 67
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่มีผู้เข้ารับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การอบรม แห่งละ 1 คน
ปี 68
ปี 68
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่มีผู้เข้ารับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การอบรม แห่งละ 1 คน
ปี 69
ปี 69
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่มีผู้เข้ารับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การอบรม แห่งละ 1 คน
ปี 70
ปี 70
ครูปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่มีผู้เข้ารับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การอบรม แห่งละ 1 คน
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน การส่งเสริมการ
กีฬาเพือความเป็นเลิศต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

กศ.

กศ.

4,664,000

5,747,400

4,664,000

5,747,400

4,664,000

5,747,400

4,664,000

5,747,400

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
68

4,664,000

5,747,400

23,320,000

28,737,000

1
ปี 66
(งบอานวยการ (1) จานวนคณะทางานฯ
กรม)
(2) จานวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแห่ง

ปี 66
(1) จานวนคณะทางานฯ 34 คน
(2) จานวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แห่ง

ปี 67
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแห่ง

ปี 67
(1) จานวนคณะทางานฯ 34 คน
(2) จานวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แห่ง

ปี 68
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแห่ง

ปี 68
(1) จานวนคณะทางานฯ 34 คน
(2) จานวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แห่ง

ปี 69
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแห่ง

ปี 69
(1) จานวนคณะทางานฯ 34 คน
(2) จานวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แห่ง

ปี 70
(1) จานวนคณะทางานฯ
(2) จานวน สถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. ทุกแห่ง

ปี 70
(1) จานวนคณะทางานฯ 34 คน
(2) จานวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แห่ง

1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
กรม)
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จานวน 800 คน

ปี 66
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 800 คน

ปี 67
จานวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จานวน 800 คน

ปี 67
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 800 คน

ปี 68
จานวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จานวน 800 คน

ปี 68
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 800 คน

ปี 69
จานวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จานวน 800 คน

ปี 69
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 800 คน

ปี 70
จานวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จานวน 800 คน

ปี 70
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 800 คน

4

3

12

12

1

4

4

1

2

12

1

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการชี้แจงระบบคัดกรองเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพือส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาการทีสมวัยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา

โครงการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรูใ้ หม่ด้วยเครืองมือดิจิทัล

หน่วยงาน
กศ.

กศ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
4,778,000

3,500,000

2568
4,778,000

3,500,000

4,778,000

3,500,000

2569

2570

4,778,000

3,500,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
69

4,778,000

3,500,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
23,890,000

17,500,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
กรม)
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 66
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
240 คน

ปี 67
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 67
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
240 คน

ปี 68
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 68
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
240 คน

ปี 69
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 69
ครูปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
240 คน

ปี 70
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 70
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 800 คน

1
ปี 66
(งบอานวยการ สถานศึกษาในสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
กรม)
ชายแดนภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา)

ปี 66
จานวน 1,762 โรงเรียน

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

ปี 67
จานวน 1,762 โรงเรียน

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

ปี 68
จานวน 1,762 โรงเรียน

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

ปี 69
จานวน 1,762 โรงเรียน

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

ปี 70
จานวน 1,762 โรงเรียน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
1
2
12
1

1

2

12

1

แผน
มท.
4

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน
กสธ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
15,000,000.0000

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
กรม)
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

เกิดเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ของ อปท. ในการดาเนินภารกิจด้าน
สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท.

3

บุคลากรด้านสาธารณสุขของ อปท.
จานวน 500 คน

3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
7
4

แผน
มท.
2

ปี 67
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ปี 68
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ปี 69
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ปี 70
เชิงปริมาณ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของ อปท. ตาม
พรบ.กาหนดแผนการกระจายอานาจ และ
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กสธ.

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

12,500,000

1
ปี 66
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ จานวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
กรม)
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ปี 67
เชิงปริมาณ จานวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ปี 68
เชิงปริมาณ จานวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ปี 69
เชิงปริมาณ จานวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ
ปี 70
เชิงปริมาณ จานวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
70

4

17

7

4

2

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุของ อปท. ตามหลักสูตรของกรม
อนามัย

หน่วยงาน
กสธ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
60,400,000

2568
60,400,000

60,400,000

2569
60,400,000

2570
60,400,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
302,000,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
กรม)
เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ

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

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
17
7
4

แผน
มท.
2

ปี 67
เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ
ปี 68
เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ
ปี 69
เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ
ปี 70
เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ ที่
เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
การทดสอบ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในของ อปท.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหา
บุคลากรท้องถิ่น

ตบ.

2,280,500

2,280,500

2,280,500

2,280,500

2,280,500

11,402,500

สน.บถ.

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

1,300,000

1
ปี 2566 - 2570
ปี 2566 - 2570
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของ
กรม)
กว่าร้อยละ 80
อปท. ไม่น้อยกว่า 650 คน
เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูจ้ าก
ผลการทดสอบหลังการอบรมเพิ่มขึ้น

4

3

20

11

6

4

1
ปี 66
ร้อยละ 50
(งบอานวยการ จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
กรม)
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

4

3

20

11

6

4

ปี 67
ร้อยละ 50
จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
ปี 68
ร้อยละ 60
จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
ปี 69
ร้อยละ 70
จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
ปี 70
ร้อยละ 70
จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

หน่วยงาน
สน.บถ.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
1,300,000

2568
1,300,000

1,300,000

2569

2570

1,300,000

1,300,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
1,300,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
ร้อยละ 50
(งบอานวยการ จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
กรม)
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
20
11
6

แผน
มท.
4

ปี 67
ร้อยละ 50
จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
ปี 68
ร้อยละ 60
จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
ปี 69
ร้อยละ 70
จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
ปี 70
ร้อยละ 70
จานวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เข้าเรียนระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะ
และความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (Digital
Literacy)

สบ.พถ.

15,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

60,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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165,000,000

1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
กรม)
ปี 67
จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
ปี 68
จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
ปี 69
จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
ปี 70
จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา

4,000 คน
6,000 คน
10,000 คน
15,000 คน
20,000 คน

4

3

20

11

6

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านการปกครองท้องถิ่นไทย

โครงการอบรมสัมมนาการจัดทางบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
สบ.พถ.

กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
5,000,000

14,700,000

2568
10,000,000

14,700,000

10,000,000

14,700,000

2569
20,000,000

14,700,000

2570
20,000,000

14,700,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

65,000,000

1
ปี 66
(งบอานวยการ จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
กรม)
ปี 67
จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
ปี 68
จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
ปี 69
จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
ปี 70
จานวนบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา
73,500,000 3 (แหล่งอื่น) ปี 66
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

1,000 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
20
11
6

แผน
มท.
4

2,000 คน
2,000 คน
4,000 คน
4,000 คน
บุคลากรของ อปท. จานวน 3,000 คน

ปี 67
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จานวน 3,000 คน

ปี 68
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จานวน 3,000 คน

ปี 69
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จานวน 3,000 คน

ปี 70
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ อปท. จานวน 3,000 คน

4

3

20

11

6

4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของ อปท.

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
2,000,000

2568
2,000,000

2569
2,000,000

2570
2,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
2,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย ละ 4 แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม
กรม)
ได้รบั การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
310 คน
ปลอดภัยทางถนน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.
ปี 67
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย ละ 4 แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
310 คน
ปลอดภัยทางถนน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.
ปี 68
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย ละ 4 แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
310 คน
ปลอดภัยทางถนน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.
ปี 69
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย ละ 4 แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
310 คน
ปลอดภัยทางถนน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.
ปี 70
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 จังหวัด ๆ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย ละ 4 แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความ
310 คน
ปลอดภัยทางถนน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของ อปท.

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
11

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
20
2
8

แผน
มท.
3

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้าของ อปท.

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
41,500,000

2568
41,500,000

41,500,000

2569

2570

41,500,000

41,500,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
207,500,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ดาเนินงาน
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนเป้าหมาย ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
กรม)
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม 310
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
ปี 67
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ดาเนินงาน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนเป้าหมาย
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม 310
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
ปี 68
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ดาเนินงาน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนเป้าหมาย
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม 310
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
ปี 69
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ดาเนินงาน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนเป้าหมาย
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม 310
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
ปี 70
ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่ดาเนินงาน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนเป้าหมาย
ด้านประปาหมู่บ้าน 76 จังหวัด ๆ ละ 4
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน แห่ง และบุคลากรส่วนกลางรวม 310
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.
คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของ อปท.

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
75

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
20
11
6

แผน
มท.
4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หน่วยงาน
กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
1,222,000

2568
1,222,000

2569
1,222,000

2570
1,222,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
76

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
1,222,000

6,110,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
กรม)
ได้รบั การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หัวหน้าสานักปลัด, หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัด ๆ ละ 4 คน รวม 304
คน

ปี 67
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หัวหน้าสานักปลัด, หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัดๆละ 4 คน รวม 304
คน

ปี 68
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หัวหน้าสานักปลัด, หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัดๆละ 4 คน รวม 304
คน

ปี 69
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หัวหน้าสานักปลัด, หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัดๆละ 4 คน รวม 304
คน

ปี 70
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

หัวหน้าสานักปลัด, หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลใน
พื้นที่ 76 จังหวัดๆละ 4 คน รวม 304
คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
20
11
6

แผน
มท.
4

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบ One Day Care

หน่วยงาน
กพส.

กพส.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
1,960,000

3,500,000

2568
1,960,000

3,500,000

1,960,000

3,500,000

2569

2570

1,960,000

3,500,000

1,960,000

3,500,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
77

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
9,800,000

17,500,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ ผู้ผา่ นการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กรม)
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จานวน 400 คน

ปี 67
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จานวน 400 คน

ปี 68
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จานวน 400 คน

ปี 69
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณีอปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จานวน 400 คน

ปี 70
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางและ
กระบวนการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

บุคลากรของ สถ. จานวน 400 คน

1
ปี 66
(งบอานวยการ มีรปู แบบและระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กรม)
ผู้สงู อายุแบบ One Day Care ที่สามารถ
ดาเนินการได้ใน อปท. ตามศักยภาพของแต่
ละ อปท.

อปท. มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

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

อปท. มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

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

อปท. มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

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

อปท. มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

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

อปท. มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเหมาะสมกับ
สถานะของแต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
4

3

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
3
20
11
6

4

4.2

13

6

แผน
มท.
4

3

แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
โครงการส่งเสริม อปท. ในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาสังคมสูงวัยระดับท้องถิ่น

โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการ
รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
ของ อปท.

หน่วยงาน
กพส.

กสว.

2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

ประเภทของงบ
ประมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

75,000,000

709,000

709,000

709,000

709,000

709,000

3,545,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ อปท. สามารถจัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัย
กรม)
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรูก้ าร
จัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และนาไปขยายผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 67
อปท. สามารถจัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรูก้ าร
จัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และนาไปขยายผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 68
อปท. สามารถจัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรูก้ าร
จัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และนาไปขยายผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 69
อปท. สามารถจัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรูก้ าร
จัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และนาไปขยายผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปี 70
อปท. สามารถจัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัย
ระดับท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงวัยในระดับท้องถิ่นดีขึ้น

บุคลากรได้รับการอบรมความรูก้ าร
จัดทาแผนพัฒนาสังคมสูงวัยระดับ
ท้องถิ่น และนาไปขยายผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

1
ปี 66
ร้อยละ 100
(งบอานวยการ จัดอบรมสัมมนาให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
กรม)
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ
ปี 67
ร้อยละ 100
จัดอบรมสัมมนาให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ
ปี 68
ร้อยละ 100
จัดอบรมสัมมนาให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ
ปี 69
ร้อยละ 100
จัดอบรมสัมมนาให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ
ปี 70
ร้อยละ 100
จัดอบรมสัมมนาให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
78

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
3

12

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
4
4.2
13
-

5

-

5

3

แผน
มท.
3

2

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
เป้าประสงค์ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีระบบการเงินการคลังทีม่ ีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

ประเภทของงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
2566

1. พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)

2567

2568

2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ อปท.

สน.คท.

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

1
เพื่อจัดทาฐานข้อมุลรายได้ของ อปท.
(งบอานวยการ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
กรม)
ปัจจุบัน

หนังสือรายได้ อปท. 15,000 เล่ม

17

โครงการค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร

สน.คท.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

1
อปท. 7,774 แห่ง ได้รับโอนเงินภาษี
(งบอานวยการ จัดสรรอย่างครบถ้วน
กรม)

สามารถโอนเงินภาษีจัดสรรเป็นราย
เดือนและรายงวด ให้ อปท. ได้ครบถ้วน
และรวดเร็ว

17

6

20

2

13

4

โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตาม
กฎหมายภาษีที่ดินฯ

สน.คท.

44,524,800

44,524,800

44,524,800

44,524,800

44,524,800

222,624,000

1
คกก. ระดับจังหวัดทั้ง 2 คณะ ได้รับ
(งบอานวยการ จัดสรรค่าเบี้ยประชุมอย่างเหมาะสม
กรม)
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด

คกก. ระดับจังหวัดทั้ง 2 คณะ ได้รับ
จัดสรรค่าเบี้ยประชุมอย่างเหมาะสม
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด

17

6

20

2

13

4

โครงการฝึกอบรมข้าราชการ สถ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สน.คท.

5,500,000

-

-

4,384,800

-

9,884,800

1
คณะกรรมการภาษีที่ดินประจาจังหวัด คณะกรรมการภาษีที่ดินประจาจังหวัด
(งบอานวยการ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
กรม)
ภาษีประจาจังหวัด 76 จังหวัด รวม
ภาษีประจาจังหวัด 76 จังหวัด รวม 152
152 คณะ 1,824 คน ได้รับการฝึกอบรม คณะ 1,824 คน ได้รับการฝึกอบรม

17

6

20

2

13

4

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอานวยการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด

กพส.

15,376,320

15,376,320

15,376,320

15,376,320

15,376,320

76,881,600

1
ปี 66
76 จังหวัด
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ : จานวนจังหวัดที่ได้รับการ
กรม)
จัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการดาเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข

17

6

20

2

13

4

ปี 67
76 จังหวัด
เชิงปริมาณ : จานวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการดาเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข
ปี 68
76 จังหวัด
เชิงปริมาณ : จานวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการดาเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข
ปี 69
76 จังหวัด
เชิงปริมาณ : จานวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการดาเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข
ปี 70
76 จังหวัด
เชิงปริมาณ : จานวนจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : ปัญหาการดาเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนได้รับการแก้ไข

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักและคณะอนุกรรมการออก
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศ
กาหนดแบบัตรประจาตัวนายทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

ประเภทของงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
2566

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรมประจา
ส่วนราชการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

กม.

กม. (ศปท.)

2567

2568

2569

2570

2566

2567
170,000

7,515,200

2568
170,000

7,515,200

2569
170,000

7,515,200

2570
170,000

7,515,200

รวม
170,000

7,515,200

850,000

37,576,000

1
(งบอานวยการ
กรม)

ตัวชี้วัด
ปี 66 จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนราชการตาม
วัปีต67
ถุประสงค์
จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนราชการตาม
วัปีต68
ถุประสงค์
จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนราชการตาม
วัปีต69
ถุประสงค์
-จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนราชการตาม
วัตถุประสงค์

12 ครัง้

ปี 70 จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนราชการตาม
ถุปจัระสงค์
ปีวัต66
ดประชุมคณะกรรมการหอพักตาม

12 ครัง้

1
(งบอานวยการ วัตถุประสงค์
ปี 67 จัดประชุมคณะกรรมการหอพักตาม
กรม)

วัตถุประสงค์
ปี 68 จัดประชุมคณะกรรมการหอพักตาม
วัตถุประสงค์
ปี 69 -จัดประชุมคณะกรรมการหอพักตาม
วัตถุประสงค์
ปี 70 จัดประชุมคณะกรรมการหอพักตาม
วัตถุประสงค์

กสว.

6,039,600

6,039,600

6,039,600

6,039,600

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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6,039,600

30,198,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอานวยการ ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กรม)
ปี 67
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 68
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 69
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 70
ทุกจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
9

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

12 ครัง้
12 ครัง้
12 ครัง้

12 ครั้ง

17

6

20

2

13

4

17

3

20

2

13

4

12 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบกฏหมายในการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

2. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ
กฏหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.

กม.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
1,500,000

2567
1,550,000

2568
1,600,000

2569
1,650,000

2570
1,700,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวม
8,000,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

1
ปี 66
10,000 เล่ม
(งบอานวยการกรม) บุคลากรของ สถ. มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน

17

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

ปี 67
10,000 เล่ม
บุคลากรของ สถ. ได้มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน
ปี 68
10,000 เล่ม
บุคลากรของ สถ. ได้มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน
ปี 69
10,000 เล่ม
บุคลากรของ สถ. ได้มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน
ปี 70 บุคลากรของกรมส่งเสริมการ
10,000 เล่ม
ปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ไว้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพได้รับครบถ้วน
โครงการแปลกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ. เป็นภาษาต่างประเทศ

กม.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) จานวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลคาแปล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ.
ปี 67
ร้อยละของอปท.ที่เข้าถึงข้อมูลคาแปล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ.

7,000 คน

ร้อยละ 100

ปี 68
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าถึง
ข้อมูลคาแปลกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ สถ.
ปี 69
จานวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลคาแปล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ

7,000 คน

ปี 70
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าถึง
ข้อมูลคาแปลกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ สถ.

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
81

17

6

20

2

13

4

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์
แนวทางการตีความกฎหมายและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายจัดตั้ง อปท.

กม.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
2,929,400

2567
2,929,400

2568
2,929,400

2569
2,929,400

2570
2,929,400

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวม
14,647,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

1
ปี 66
1 ชิ้นงาน
(งบอานวยการกรม) รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
ฉบับสมบูรณ์

17

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

ปี 67
1 ชิ้นงาน
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
ฉบับสมบูรณ์
ปี 68
1 ชิ้นงาน
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
ฉบับสมบูรณ์
ปี 69
1 ชิ้นงาน
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
ฉบับสมบูรณ์
ปี 70
1 ชิ้นงาน
รายงานผลการศึกษาแนวทางการตีความ
กฎหมายและจัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
ฉบับสมบูรณ์
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนการ
จัดทาร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอปท.
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายอปท.

กม.

6,416,000

6,416,000

6,416,000

6,416,000

6,416,000

32,080,000

1
ปี 66 -มีรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ 1 เล่ม
(งบอานวยการกรม) ผลกระทบร่างกฎหมายฯ
ปี 67 จานวนอปท ที่ได้รับทราบถึงสภาพ 7,850 แห่ง
ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปี 68 - จานวนอปท ที่ได้รับทราบถึง
สภาพปัญหาและการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย
ปี 69 - มีรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบร่างกฎหมายฯ
ปี 70 - จานวนอปท ที่ได้รับทราบถึง
สภาพปัญหาและการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
82

7850 แห่ง

1 เล่ม
7850 แห่ง
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4

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการจัดทาคู่มือการจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.

กม.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
1,500,000

2567
1,550,000

2568
1,600,000

2569
1,650,000

2570
1,700,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวม
8,000,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

1
ปี 66
10,000 เล่ม
(งบอานวยการกรม) บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

17

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

ปี 67
10,000 เล่ม
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ปี 68
10,000 เล่ม
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ปี 69
10,000 เล่ม
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ปี 70
10,000 เล่ม
บุคลากรของ สถ. มีคู่มือการจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. ไว้ศึกษา ค้นคว้า
อ้างอิง และใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

กม.

821,900

821,900

821,900

821,900

821,900

4,109,500

1
ปี 66
ร้อยละ 80
(งบอานวยการกรม) ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 68
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 69
จานวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ
ปี 70
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

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

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ประชาชน 7,000 คน

ร้อยละ 100
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการทะเบียน
และอนุญาต

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
เปรียบเทียบปรับ

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านหอพัก

กม.

กม.

กม.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
821,900

821,900

821,900

2567
821,900

821,900

821,900

2568
821,900

821,900

821,900

2569
821,900

821,900

821,900

2570
821,900

821,900

821,900

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
84

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวม
4,109,500

1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการทะเบียนและ
อนุญาต
ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 68
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 69
จานวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ
ปี 70
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน
4,109,500
1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ
ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 68
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 69
จานวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ
ปี 70
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน
4,109,500
1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานหอพัก
ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 68
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 69
จานวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ
ปี 70
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

ร้อยละ 80

17

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ประชาชน 7,000 คน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80
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6

20

2

13

4

17

6

20

2

13

4

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ประชาชน 7,000 คน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ประชาชน 7,000 คน

ร้อยละ 100

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการควบคุม
อาคาร

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการกากับ
ดูแลโรงงาน

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการดูแล
ที่สาธารณประโยชน์

กม.

กม.

กม.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
821,900

821,900

821,900

2567
821,900

821,900

821,900

2568
821,900

821,900

821,900

2569
821,900

821,900

821,900

2570
821,900

821,900

821,900

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวม
4,109,500

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

1
ปี 66
ร้อยละ 80
(งบอานวยการกรม) ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมอาคาร

ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 68
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 69
จานวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ
ปี 70
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน
4,109,500
1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลโรงงาน
ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 68
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 69
จานวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ
ปี 70
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน
4,109,500
1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) ร้อยละความพึงพอใจของ อปท. กับคู่มือ
ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลที่
สาธารณประโยชน์

ร้อยละ 80

ปี 67
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 68
ร้อยละของ อปท. ที่มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ปี 69
จานวนของประชาชนที่เข้าถึงคู่มือผ่าน
ช่องทางสารสนเทศ
ปี 70
อปท. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน

ร้อยละ 80

17

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

ร้อยละ 100

ประชาชน 7,000 คน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

17

6

20

2

13

4

17

6

20

2

13

4

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ประชาชน 7,000 คน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ประชาชน 7,000 คน

ร้อยละ 100

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

การจัดทา และปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สน.คท.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
86

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

1
ปี 66
(งบอานวยการกรม) ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.
ปี 67
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.
ปี 68
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.
ปี 69
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.
ปี 70
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.

3 ฉบับ

3 ฉบับ

3 ฉบับ

3 ฉบับ

3 ฉบับ

17

ยุทธ
(ร่าง)
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
แผน 13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ 1 ที่ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทางThailand 4.0 และการอานวยความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา Apptication เพื่อยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ประเภทของงบ
แผนการดาเนินงาน
งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
หน่วยงาน
ประมาณ
2566
2567
2568
2569
2570
2566
2567
2568
2569
2570
รวม
1. สร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Smart law
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้อง
ตามแนวทาง Thailand 4.0

กม.

6,450,000

6,450,000

6,450,000

6,450,000

6,450,000

โครงการจัดทาฐานข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่เข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.กลาง รับรอง
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการ
หรือพนักงานครู

สน.บถ.

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

โครงการจัดทาระบบสารสนเทศการประเมิน
ผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น (PA)

สน.บถ.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

สน.บถ.

500,000

500,000

500,000

500,000

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระเบียบกฎหมาย
เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
(e-HR Regulatory)

สน.บถ.

1,000,000

250,000

250,000

250,000

โครงการบารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 -3

สน.บถ.

1,320,600

1,320,600

1,320,600

1,320,600

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

32,250,000

1
ปี 66 - มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
(งบอานวยการ ระเบียบท้องถิ่น
กรม)
ปี 67 - มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น
ปี 68 - มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น
ปี 69 - มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น
ปี 70 - มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น
1,000,000
1
ร้อยละของการดาเนินการจัดทา
(งบอานวยการ ฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป้น
กรม)
ระบบถูกต้อง ครบถ้วนสะดวก รวดเร็วใน
การสืบค้น

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

1 ระบบ

9

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
ร้อยละ 85

9

6

20

4

6

4

2,500,000

1
ร้อยละของการดาเนินการจัดทาระบบ
ร้อยละ 85
(งบอานวยการ สารสนเทศเพื่อรองรับจานวนผู้เข้ารับการ
กรม)
ประเมินผลงานที่มีระสารสนเทศที่
ประสิทธิผลรองรับกระบวนการประเมิน

9

6

20

4

6

4

500,000

500,000

1
ร้อยละของการดาเนินการจัดทาระบบ
ร้อยละ85
(งบอานวยการ สารสนเทศเพื่อรองรับจานวนการสืบค้น
กรม)
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงง่าย

9

6

20

4

6

4

250,000

2,000,000

9

6

20

4

6

4

9

6

20

4

6

4

1,320,600

6,603,000

1
ปี 66 - ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
(งบอานวยการ ฐานข้อมูลระเบียบกฎหมายเพื่อยกระดับ
กรม)
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ระดับ 5

ปี 67 - ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 80

ปี 68 - ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 85

ปี 69 - ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 90

ปี 70 - ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 95

1
ปี 66 - อปท. ทุกแห่งใช้งานระบบได้
(งบอานวยการ ปี 67 - อปท. ทุกแห่งใช้งานระบบได้
กรม)
ปี 68 - อปท. ทุกแห่งใช้งานระบบได้
ปี 69 - อปท. ทุกแห่งใช้งานระบบได้
ปี 70 - อปท. ทุกแห่งใช้งานระบบได้

7,848 แห่ง
7,848 แห่ง
7,848 แห่ง
7,848 แห่ง
7,848 แห่ง

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการทบทวนและประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการดาเนินงาน/ขออนุมัติ
โครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประสาน
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570)
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินงาน

กศ.

กศ.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
5,460,000

2,000,000

2567
5,460,000

2,000,000

2568
5,460,000

2,000,000

2569

2570

5,460,000

2,000,000

5,460,000

2,000,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
27,300,000

10,000,000

SDGs
1
ปี 66
(งบอานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
กรม)
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66
จานวน 400 คน

ปี 67
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66
จานวน 400 คน

ปี 68
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66
จานวน 400 คน

ปี 69
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66
จานวน 400 คน

ปี 70
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบงานทะเบียนและวัดผล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 66
จานวน 400 คน

9

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

1
ปี 66
ปี 66
(งบอานวยการ คณะกรรมการประสานการจัดทา
จานวน 260 คน
กรม)
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และผู้สังเกตการณ์

4

6

12

12

12

5

ปี 67
ปี 67
คณะกรรมการประสานการจัดทา
จานวน 260 คน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และผู้สังเกตการณ์

4

6

12

12

12

5

ปี 68
ปี 68
คณะกรรมการประสานการจัดทา
จานวน 260 คน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และผู้สังเกตการณ์
ปี 69
ปี 69
คณะกรรมการประสานการจัดทา
จานวน 4026
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และผู้สังเกตการณ์
ปี 70
ปี 70
คณะกรรมการประสานการจัดทา
จานวน 260 คน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และผู้สังเกตการณ์

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระหว่างอาคาร
1 และ อาคาร2

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

สบ.พถ

สบ.พถ.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
146,000

2,400,000

โครงการจัดทาวีดีทัศน์กระบวนการฝึกอบรมของ
สบ.พถ.

สบ.พถ.

100,000

จัดทาระบบ Application ในการติดตามการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กพส.

1,000,000

2568

146,000

2,400,000

146,000

2,400,000

100,000

-

2569
146,000

2,400,000

100,000

-

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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100,000

-

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
146,000

2,400,000

100,000

-

2570

ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

730,000

12,000,000

500,000

1
ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
(งบอานวยการ ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
กรม)
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

ปี 67 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

ปี 68 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

ปี 69 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

ปี 70 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

1
ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
(งบอานวยการ ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
กรม)
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

ปี 66 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 10,000 คน

1
ปี 66 สื่อวีดีทัศน์
(งบอานวยการ ปี 67 สื่อวีดีทัศน์
กรม)
ปี 68 สื่อวีดีทัศน์
ปี 69 สื่อวีดีทัศน์
ปี70 สื่อวีดีทัศน์
1,000,000
1
ปี 66 สามารถทดสอบระบบในการ
(งบอานวยการ ตรวจสอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
กรม)

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
ทดสอบระบบการจัดทา
Application

9

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

9

6

20

4

6

4

9

6

20

4

6

4

9

6

20

4

6

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการประชาชน

กพส.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กพส.

1,413,600

1,413,600

1,413,600

1,413,600

1,413,600

7,068,000

1
ปี 66-70
(งบอานวยการ เชิงปริมาณ
กรม)
ระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์อื่น ๆ ได้รับการดูแลบารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้ จานวน 12 เดือน
เชิงคุณภาพ
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลและมีการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ทางานได้
อย่างต่อเนื่อง

ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูล
และมีการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ทางานได้อย่างต่อเนื่อง

1
ปี 66
อปท.ที่ดาเนินการในระบบฯได้
(งบอานวยการ เพือ่ สนับสนุนในการซ่อมแซม บารุงรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ
กรม)
แก้ไข หรือ เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ปัญหา สาหรับระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

9

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

3

6

4.2

13

-

3

9

6

20

4

6

4

1
ปี 66 ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม เว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรมส่งเสริม
(งบอานวยการ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม TOR ที่ การปกครองท้องถิ่น
กรม)
กาหนด

9

6

20

4

6

4

1
ปี 67 - 70 1. ระบบ อุปกรณ์
(งบอานวยการ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ
กรม)
ได้รับการดูแลบารุงรักษา ให้สามารถใช้
งานได้ จานวน 12 เดือน
2. จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ครบทุก
แห่ง

9

6

20

4

6

4

ปี 67
อปท.ที่ดาเนินการในระบบฯได้
เพื่อสนับสนุนในการซ่อมแซม บารุงรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ไข หรือ เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ปัญหา สาหรับระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ปี 68
อปท.ที่ดาเนินการในระบบฯได้
เพื่อสนับสนุนในการซ่อมแซม บารุงรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ไข หรือ เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ปัญหา สาหรับระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
โครงการบารุงรักษาฐานข้อมูล และโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)

กพส.

43,200

43,200

43,200

43,200

43,200

216,000

1
ปี 66 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
(งบอานวยการ ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows) ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for
กรม)
ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
Windows)
ปี 67 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
ปี 68 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
ปี 69 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
ปี 70 ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ชศูนย์วิชาการ สถ.

กพส.

โครงการบารุงรักษาระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กพส.

120,000

-

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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-

2,000,000

120,000

8,000,000

1. ระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้รับการ
ดูแลบารุงรักษา ให้สามารถใช้งาน
ได้ จานวน 12 เดือน
2. จานวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลใน
ระบบได้ครบทุกแห่ง

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

กสว.

2567

4,896,430

4,896,430

2568
4,896,430

2569

2570

4,896,430

4,896,430

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวม
24,482,150

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

1
ปี 66 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
1 ระบบ
(งบอานวยการ จัดการทรัพยากร
กรม)
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

ปี 67 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
1 ระบบ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 68 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
1 ระบบ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 69 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
1 ระบบ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 70 - มีระบบสารสนเทศด้านการ
1 ระบบ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.

กสว.

627,600

627,600

627,600

627,600

627,600

3,138,000

1
ปี 66 - จานวนองค์กรปกครองส่วน
ร้อยละ 100
(งบอานวยการ ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
กรม)
จัดการขยะได้ครบทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.)

9

6

20

4

6

4

ปี 67 - จานวนองค์กรปกครองส่วน
ร้อยละ 100
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.)
ปี 68 - จานวนองค์กรปกครองส่วน
ร้อยละ 100
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.)
ปี 69 - จานวนองค์กรปกครองส่วน
ร้อยละ 100
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.)
ปี 70 - จานวนองค์กรปกครองส่วน
ร้อยละ 100
ท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.)
โครงการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)

สน.คท.

69,348,000

-

-

-

-

69,348,000

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)

สน.คท.

9,954,000

-

-

-

-

9,954,000

โครงการจัดซื้อเครือ่ งแม่ข่ายของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(New e-LAAS) เพื่อทดแทนของเดิม

สน.คท.

-

30,000,000

-

-

-

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

สน.คท.

-

20,000,000

-

-

-

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
91

1
ปี 67 - องค์กรปกครอง
(งบอานวยการ ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
กรม)
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

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

9

6

20

4

6

4

1
ปี 66 -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(งบอานวยการ สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
กรม)
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

อปท. 7,848 แห่ง

9

6

20

4

6

4

30,000,000

1
ปี 68 - องค์กรปกครอง
(งบอานวยการ ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
กรม)
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

อปท.
7,848 แห่ง
และหน่วยงานภายใต้สังกัด
22,000 แห่ง

9

6

20

4

6

4

20,000,000

1
ปี 69 - องค์กรปกครอง
(งบอานวยการ ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
กรม)
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

อปท.
7,848 แห่ง
และหน่วยงานภายใต้สังกัด
22,000 แห่ง

9

6

20

4

6

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (New e-LAAS)

สน.คท.

โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ศส.

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบ
รวมศูนย์ (DLA SSO)

ศส.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

-

-

5,000,000

4,500,000

2568

2569

8,668,500

8,000,000

-

-

10,000,000

2570

8,668,500

-

-

ตัวชี้วัด

รวม

8,668,500

-

-

ศส.

9,800,000

9,800,000

9,800,000

9,800,000
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9,800,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

26,005,500

1
ปี 70 - องค์กรปกครอง
(งบอานวยการ ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
กรม)
สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

อปท.
7,848 แห่ง
และหน่วยงานภายใต้สังกัด
22,000 แห่ง

9

13,000,000

1
ปี 66 - ระบบสารบรรณที่ได้มีการ
(งบอานวยการ ปรับปรุง พัฒนาจากเดิม ให้มีความ
กรม)
ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
ปัจจุบัน

สานัก/กอง จานวน 18 แห่ง สถจ.
จานวน 76 แห่ง สถอ. จานวน
878 แห่ง

9

6

20

4

6

4

ปี 67 - ระบบสารบรรณที่ได้มีการ
ปรับปรุง พัฒนาจากเดิม ให้มีความ
ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
ปัจจุบัน และเพิ่มเติมเครือ่ งแม่ข่ายให้
รองรับผู้ใช้งาน

สานัก/กอง จานวน 18 แห่ง สถจ.
จานวน 76 แห่ง สถอ. จานวน
878 แห่ง อปท. จานวน 7,850
แห่ง
9

6

20

4

6

4

9

6

20

4

6

4

14,500,000

1
ปี 66 - ระบบฯ มีการรองรับจานวน
(งบอานวยการ ผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และมีความ
กรม)
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ปี 68 - ระบบฯ มีการรองรับจานวน
ผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และ เสริมศักยภาพ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 12 เดือน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

49,000,000

จานวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ใน
ระบบ มีจานวนเพิ่มขึ้นรวมแล้วไม่
น้อยกว่า 200,000 คน
จานวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ใน
ระบบ มีจานวนเพิ่มขึ้นรวมแล้วไม่
น้อยกว่า 400,000 คน

1
ปี 66 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
(งบอานวยการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรม)
สามารถให้บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จานวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ทางานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

ปี 67 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถให้บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จานวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ทางานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

ปี 68 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถให้บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จานวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ทางานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

ปี 69 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถให้บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จานวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ทางานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

ปี 70 - ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถให้บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จานวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 5 ระบบงานหลัก
และ 40 ระบบงานย่อย สามารถ
ทางานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

โครงการปรับปรุงการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านเครือข่ายแบบไร้สายภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ศส.

5,590,000

-

-

-

-

5,590,000

1
ปี 66 - บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
(งบอานวยการ ท้องถิ่น และผู้มาติดต่อราชการ สามารถ
กรม)
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่าย
แบบไร้สายได้ทั้งภายในและภายนอก
อาคารบริเวณกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
จานวน 6 อาคาร ของ สถ.

9

โครงการปรับปรุงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศส.

9,859,000

-

-

-

-

9,859,000

1
ปี 66 - ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สถ.
(งบอานวยการ มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มพื้นที่ e-mail
กรม)
Addresss ใช้รับส่งหนังสืออิแล็กทรอ
นิกส์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี 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

โครงการบารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายภายในของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพร้อมระบบ Antivirus

ศส.

11,520,500

1
ปี 66 - เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
(งบอานวยการ ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
กรม)
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

9

6

20

4

6

4

ปี 67 - เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

ปี 68 - เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

ปี 69 - เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

ปี 70 - เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

1
ปี 66 - เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
(งบอานวยการ ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
กรม)
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

9

6

20

4

6

4

ปี 67 - เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับ
การบารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง จานวน 12 เดือน

โครงการบารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ศส.

8,280,000

11,520,500

8,280,000

11,520,500

-

18,000,000

-

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
93

18,000,000

-

70,561,500

16,560,000

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Big Data) เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจและวิเคราะห์การบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบบูรณการ ระยะที่ 2

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูล
กลางท้องถิ่น (INFO)

โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแบบอัตโนมัติ
(Chat Bot)

ศส.

ศส.

ศส.

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

9,200,000

-

-

2568
-

5,000,000

4,200,000

2569

7,000,000

-

-

2570
-

7,500,000

3,500,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม

7,000,000

-

-

23,200,000

12,500,000

7,700,000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

1
ปี 66 - ขยายผลการนาข้อมูล BIG DATA
(งบอานวยการ ลงสู่ระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการ
กรม)
กาหนดนโยบาย และแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น และ Data Mart

1. อบจ. จานวน 8 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของ อบจ. ทั่วประเทศ
2. ทน. จานวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของ ทน. ทั่วประเทศ
3. ทม. จานวน 20 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 20 ของ ทม. ทั่วประเทศ
4. ทต. จานวน 50 แห่ง คิดเป็น
ร้ายละ 2 ของ ทต. ทั่วประเทศ
5. อบต. จานวน 75 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 1 ของ อบต. ทั่วประเทศ

ปี 68 - ปรับปรุงเครือ่ งมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล BIG DATA และพัฒนา
รายงานให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลใน
ระดับพื้นที่

พัฒนาเครือ่ งมือในการวิเคราะห์
ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ

ปี 70 - ปรับระบบ BIG DATA ให้รองรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการใช้
งานจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ พัฒนาการ
ประมวลผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จานวนรายงานเชิงวิเคราะห์ ไม่
น้อยกว่า 10 รายงาน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฯอื่น ไม่
น้อยกว่า 2 ระบบ

1
ปี 67 - มีข้อมูลในการรองรับกับการใช้
(งบอานวยการ งานในปัจจุบัน เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
กรม)
รายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้น

จานวนข้อมูลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3
ประเภท และรายงานเชิง
วิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 5 รายงาน

ปี 69 - มีข้อมูลในการรองรับกับการใช้
งานในปัจจุบัน เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
รายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้น

จานวนผู้ใช้งานระบบ BIG DATA
ร้อยละ 75 จากจานวน อปท.
ทั่วประเทศ

1
ปี 67 - มีระบบในการช่วยคาแนะนา หรือ จานวนผู้เข้ามาใช้งาน ไม่น้อยกว่า
(งบอานวยการ คาตอบ แบบอัตโนมัติ แก่ผู้ที่สนใจเรือ่ ง 10,000 คน
กรม)
ของท้องถิ่น

9

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

9

6

20

4

6

4

9

6

20

4

6

4

ปี 69 - มีระบบในการช่วยคาแนะนา หรือ จานวนผู้เข้ามาใช้งาน ไม่น้อยกว่า
คาตอบ แบบอัตโนมัติ แก่ผู้ที่สนใจเรือ่ ง 20,000 คน
ของท้องถิ่น
โครงการพัฒนาระบบ Website ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ศส.

-

6,200,000

-

-

-

6,200,000

1
ปี 67 - Website ของกรมส่งเสริมการ
จานวนผู้เข้ามาใช้งาน website
(งบอานวยการ ปกครองท้องถิ่น มีการทางานที่เสถียร
ไม่น้อยกว่า 500,000 คนต่อปี
กรม)
รวดเร็ว และมีความทันสมัยในการทางาน

9

6

20

4

6

4

โครงการจัดทา Data Catalog และระบบ PDPA ที่
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

ศส.

-

5,000,000

-

-

-

5,000,000

1
ปี 67 - มี Data Catalog และระบบ
(งบอานวยการ PDPA ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
กรม)
ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9

6

20

4

6

4

โครงการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล Data
Government ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เป็นองค์กรดิจิทัล

ศส.

-

9,000,000

1
ปี 68 - ผลการศึกษา วิเคราะห์ และ
กรอบแนวทางในการบริหาร
(งบอานวยการ ออกแบบ การพัฒนาการบริหารจัดการ จัดการข้อมูล Data Government
กรม)
ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมแนวทางในการข้อมูล ให้เป็น Data
Government

9

6

20

4

6

4

-

4,500,000

-

4,500,000

Data Catalog ที่มีรายละเอียด
ข้อมูลในระบบฯ ไม่น้อยกว่า 500
ข้อมูล

ปี 70 - รองรับและปรับปรุงข้อมูลของ
ทบทวนกรอบแนวทางในการ
ระบบฯ ภายในกรมฯ ให้เป็นไปตาม Data บริหารจัดการข้อมูล Data
Government
Government

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
94

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

2567

2568

ประเภทของงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

5,000,000

2569

โครงการจัดทาระบบในการจัดเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อประเมินความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการดิจิทัลของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ศส.

-

โครงการจัดทาระบบวัดผลตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

ศส.

-

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่น

ศส.

-

ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ศส.

-

-

ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

ศส.

-

-

-

ปรับปรุงเครือ่ งคอมพิงเตอร์แม่ข่ายระบบ
สารสนเทศภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศส.

-

-

-

โครงการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ศส.

-

-

9,500,000

5,000,000

-

5,000,000

-

8,700,000

-

2570

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
4
6

แผน
มท.
4

-

-

5,000,000

1
ปี 67 - จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน
(งบอานวยการ ดิจิทัลตามหลักธรรมภิบาลการบริหาร
กรม)
จัดการดิจิทัล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ระบบจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน
ด้านดิจิทัล 1 ระบบ

9

-

-

5,000,000

1
ปี 68 - ติดตามและวัดผล ตรวจสอบ
(งบอานวยการ ประเมิน และรายงานผลข้อมูล
กรม)

ระบบติดตามและวัดผล
ตรวจสอบ ประเมิน และรายงาน
ผลข้อมูล 1 ระบบ

9

6

20

4

6

4

-

-

9,500,000

1
ปี 67 - เครือ่ งแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
(งบอานวยการ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสารอง
กรม)
และจัดเก็บข้อมูลของระบบเว็บไซต์ ระบบ
เบี้ยยังชีพ

เครือ่ งแม่ข่ายระบบเว็บไซต์ สถ.
ระบบอินทราเน็ต ฯ จานวน 4
ระบบ สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

9

6

20

4

6

4

-

-

8,700,000

1
ปี 68 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
(งบอานวยการ ระบบเครือข่ายภายในที่สามารถให้บริการ
กรม)
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทดแทนอุปกรณ์เดิม มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบงานต่าง ๆ
และการปฏิบัติงาน

ระบบเครือข่ายภายใน สถ.
จานวน 1 ระบบ สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมึความปลอดภัย

9

6

20

4

6

4

-

9,300,000

1
ปี 69 - สถจ. 75 จังหวัด มีอุปกรณ์
(งบอานวยการ กระจายสัญญาณเพื่อใช้ในการกระจาย
กรม)
สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสานักงาน
และ สถจ. บึงกาฬ มีอุปกรณ์ป้องกันการ
บุกรุกเครือข่ายทดแทนอุปกรณ์เดิม

สถจ. 75 จังหวัด มีอุปกรณ์
กระจายสัญญาณทดแทนและ
สถจ. บึงกาฬมีอุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุกเครือข่ายที่ทันสมัย
ทดแทนอุปกรณ์เดิม

9

6

20

4

6

4

4,900,000

1
ปี 70 - เครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
(งบอานวยการ ให้บริการระบบสารสนเทศภายใน สถ. มี
กรม)
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทดแทนอุปกรณ์เดิม

เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้รับ
การจัดหาทดแทน เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานภายใน สถ.
จานวน 3 ระบบ สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9

6

20

4

6

4

9

6

20

4

6

4

9,300,000

-

5,000,000

4,900,000

-

10,000,000

1
ปี 67 - ผลการศึกษา วิเคราะห์ และ
แนวทางหลักเกณฑ์การบริหาร
(งบอานวยการ ออกแบบ การพัฒนาการบริหารจัดการ จัดการข้อมูล Data Government
กรม)
ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมแนวทางในการข้อมูล ให้เป็น Data
Government
ปี 69 - รองรับและปรับปรุงข้อมูลของ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหาร
ระบบฯ ภายในกรมฯ ให้เป็นไปตาม Data จัดการข้อมูล Data Government
Government

แผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

2. พัฒนำตุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรูด้ ้ำน
จริยธรรม สถ.

โครงกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
กำรดำเนินงำนของ สถจ และ อปท. ร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น ๆ

กม.

กยผ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

1,000,000

750,000

2568

1,050,000

1,337,840

1,100,000

1,337,840

2569
1,150,000

1,337,840

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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2570
1,200,000

1,337,840

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม

ตัวชี้วัด

5,500,000

1
ปี 66 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงกำร
(งบอำนวยกำรกรม) รับรูด้ ้ำนจริยธรรม
ปี 67 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงกำร
รับรูด้ ้ำนจริยธรรม
ปี 68 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงกำร
รับรูด้ ้ำนจริยธรรม
ปี 69-จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงกำร
รับรูด้ ้ำนจริยธรรม
ปี 70 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงกำร
รับรูด้ ้ำนจริยธรรม
6,101,360
1
ปี 66
(งบอำนวยกำรกรม) จำนวน สถจ./สถอ. และ อปท. ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

SDGs

10 ชิ้น

17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

10 ชิ้น
10 ชิ้น
10 ชิ้น
10 ชิ้น
ดำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
1,080 แห่ง
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
แห่ง รวม 1,000 แห่ง

ปี 67
จำนวน สถจ./สถอ. และ อปท.ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ดำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
1,080 แห่ง
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
แห่ง รวม 1,000 แห่ง

ปี 68
จำนวน สถจ./สถอ. และ อปท.ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ดำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
1,080 แห่ง
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
แห่ง รวม 1,000 แห่ง

ปี 69
จำนวน สถจ./สถอ. และ อปท.ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ดำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
1,080 แห่ง
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
แห่ง รวม 1,000 แห่ง

ปี 70
จำนวน สถจ./สถอ. และ อปท. ที่ได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

ดำเนินกำรตรวจติดตำมและนิเทศ
1,080 แห่ง
ประกอบด้วย
1. สถจ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
2. สถอ. ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง
3. อปท. ไม่น้อยกว่ำจังหวัดละ 25
แห่ง รวม 1,000 แห่ง

16

6

21

11

13

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
นโยบำยและแผนสำหรับจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี

โครงกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร ๕ ปี
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี.

กยผ.

กยผ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

1,440,000

250,000

2568

1,440,000

250,000

2569

1,440,000

250,000

2570

1,440,000

250,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม

1,440,000

250,000

7,200,000

1,250,000

ตัวชี้วัด

1
ปี 66 - จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ ฯ
(งบอำนวยกำรกรม) สำหรับจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จำนวน 8 คน

จำนวน 8 คน

ปี 67 - จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ ฯ
สำหรับจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จำนวน 8 คน

จำนวน 8 คน

ปี 68 - จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ ฯ
สำหรับจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จำนวน 8 คน

จำนวน 8 คน

ปี 69 - จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ ฯ
สำหรับจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จำนวน 8 คน

จำนวน 8 คน

ปี 70 - จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ ฯ
สำหรับจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จำนวน 8 คน

จำนวน 8 คน

1
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
(งบอำนวยกำรกรม) (1) จำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำงของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ร่วม
ทบทวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5
ปีและแผนปฏิบัติกำรประจำปี

ปี 67 -จำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำงของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ร่วม
ทบทวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5
ปีและแผนปฏิบัติกำรประจำปี

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)

กยผ.

540,000

540,000

540,000

540,000

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
97

540,000

2,700,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

60 คน

SDGs
8

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

17

6

20

2

13

4

8

6

20

2

13

4

60 คน

ปี 68 - จำนวนข้ำรำชกำร
ใน
ส่วนกลำงของกรมส่งเสริม
กำร
ปกครองท้องถิ่น ร่วมทบทวน กำร
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปีและ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี

60 คน

ปี 69 - จำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ร่วม
ทบทวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5
ปีและแผนปฏิบัติกำรประจำปี

60 คน

ปี 70 - จำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ร่วม
ทบทวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5
ปีและแผนปฏิบัติกำรประจำปี

60 คน

1
ปี 66 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
(งบอำนวยกำรกรม) ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)
ปี 67 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)
ปี 68 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)
ปี 69 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)
ปี 70 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และนโยบำย (จนท.ยน.)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรจัดทำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-Plan)

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์พนั ธกิจ
และยุทธศำสตร์ สถ.สู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน
ในสังกัด

กยผ.

กยผ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

35,280,000

10,175,000

2568

35,280,000

-

2569

35,280,000

11,000,000

35,280,000

-

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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2570
35,280,000

12,000,000

รวม
176,400,000

33,175,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
(งบอำนวยกำรกรม) เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์และติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

196 คน

ปี 67 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์และติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

196 คน

ปี 68 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์และติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

196 คน

ปี 69 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์และติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

196 คน

ปี 70 - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเป็น
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์และติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

196 คน

1
ปี 66
(งบอำนวยกำรกรม) จำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นมีควำมเข้ำใจ
ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศำสตร์กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด สถจ.
จังหวัดละ 10 คน
และผู้บริหำรองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 7,850 คน

ปี 68
จำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นมีควำมเข้ำใจ
ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศำสตร์กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด สถจ.
จังหวัดละ 10 คน
และผู้บริหำรองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 7,850 คน

ปี 70
จำนวนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นมีควำมเข้ำใจ
ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศำสตร์กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด สถจ.
จังหวัดละ 10 คน
และผู้บริหำรองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 7,850 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
8

17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

3

12

1

6

แผน
มท.
4

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรจัดทำหนังสือรำยงำนประจำปี กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

โครงกำรกำรพัฒนำประสิทธิภำพองค์กำรของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นไปสู่ระบบรำชกำร
4.0

กยผ.

ก.พ.ร.สถ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

475,100

475,100

475,100

475,100

475,100

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
99

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

5,500,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66 - จัดพิมพ์รำยงำนประจำปี
(งบอำนวยกำรกรม) ปี 67 - จัดพิมพ์รำยงำนประจำปี
ปี 68 - จัดพิมพ์รำยงำนประจำปี
ปี 69 - จัดพิมพ์รำยงำนประจำปี
ปี 70 - จัดพิมพ์รำยงำนประจำปี
1,900,400
1
ปี 66 (งบอำนวยกำรกรม) เชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

10,211 เล่ม
10,211 เล่ม
10,211 เล่ม
10,211 เล่ม
10,211 เล่ม
บุคลำกร จำนวน 120 คน

ปี 67 เชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จำนวน 120 คน

ปี 68 เชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จำนวน 120 คน

ปี 69 เชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จำนวน 120 คน

ปี 70 เชิงปริมาณ
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

บุคลำกร จำนวน 120 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
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17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

3

12

1

6

แผน
มท.
4

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

ค่ำบริกำรรำยปีระบบกำรเรียนออนไลน์
Local MOOC

ก.พ.ร.สถ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
60,000

2568
60,000

2569
60,000

2570
60,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
60,000

240,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66 บุคลำกรสำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
(งบอำนวยกำรกรม) เชิงปริมาณ
และประชำชนทั่วไป
ร้อยละของสำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดสำเร็จกำรศึกษำตำมเงือ่ นไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอำนำจ
หน้ำที่
ปี 67 บุคลำกรสำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
เชิงปริมาณ
และประชำชนทั่วไป
ร้อยละของสำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดสำเร็จกำรศึกษำตำมเงือ่ นไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอำนำจ
หน้ำที่
ปี 68 บุคลำกรสำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
เชิงปริมาณ
และประชำชนทั่วไป
ร้อยละของสำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดสำเร็จกำรศึกษำตำมเงือ่ นไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอำนำจ
หน้ำที่
ปี 69 บุคลำกรสำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
เชิงปริมาณ
และประชำชนทั่วไป
ร้อยละของสำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดสำเร็จกำรศึกษำตำมเงือ่ นไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอำนำจ
หน้ำที่
ปี 70 บุคลำกรสำนัก/กอง/สถจ./ อปท.
เชิงปริมาณ
และประชำชนทั่วไป
ร้อยละของสำนัก/กอง/สถจ. ที่บุคลำกร
ในสังกัดสำเร็จกำรศึกษำตำมเงือ่ นไขของ
หลักสูตร Local MOOC
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอำนำจ
หน้ำที่

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
9

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
12
2
6

แผน
มท.
4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรงำน กำรเงิน
และกำรบัญชีของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

กตภ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
785,520

2568
707,280

2569
783,160

2570
783,160

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
783,160

3,842,280

ตัวชี้วัด

1
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่
(งบอำนวยกำรกรม) ได้รับกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำร
ปฏิบัติตำมข้อกำหนด กำรบริหำร และ
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน กำรตรวจสอบ
ประจำปีงบประมำณ

กศ.

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

4,500,000

SDGs
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1
ปี 66
ปี 66
(งบอำนวยกำรกรม) จำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จำนวน
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
4 คน
จัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น

8

ปี 67
ปี 67
จำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จำนวน
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
4 คน
จัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น
ปี 68
ปี 68
จำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จำนวน
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
4 คน
จัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น
ปี 69
ปี 69
จำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จำนวน
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
4 คน
จัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น
ปี 70
ปี 70
จำนวนบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรจ้ำง
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จำนวน
เหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำร
4 คน
จัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
101

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

สำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ทุกหน่วยรับตรวจตำม
แผนกำรตรวจสอบประจำปี
ได้รับกำรตรวจสอบด้ำน
กำรเงิน กำรปฏิบัติตำม
ข้อกำหนด กำรบริหำร
และกำรปฏิบัติงำน
เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพ

เชิงคุณภาพ : หน่วยรับตรวจนำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ

โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพื่อปฏิบัติงำน
สนับสนุนด้ำนกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงกำรศึกษำท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
21
11
13

6

20

2

13

แผน
มท.
4

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ข้อมูล
และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

กสธ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
540,000

2568
540,000

2569
540,000

2570
540,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
540,000

2,700,000

ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอำนวยกำรกรม) เชิงปริมำณ มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรดำเนินงำนเพื่อให้โครงกำรมี
ประสิทธิภำพ
เชิงคุณภำพ ร้อยละกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
สำเร็จตำมขอบเขตที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs

พนักงำนจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์ข้อมูลและขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรค จำนวน 3 คน

8

1
ปี 66 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
(งบอำนวยกำรกรม) จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ที่กำหนด
จำนวน 10,000 คน

9

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

ปี 67
เชิงปริมำณ มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรดำเนินงำนเพื่อให้โครงกำรมี
ประสิทธิภำพ
เชิงคุณภำพ ร้อยละกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
สำเร็จตำมขอบเขตที่กำหนด
ปี 68
เชิงปริมำณ มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรดำเนินงำนเพื่อให้โครงกำรมี
ประสิทธิภำพ
เชิงคุณภำพ ร้อยละกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
สำเร็จตำมขอบเขตที่กำหนด
ปี 69
เชิงปริมำณ มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรดำเนินงำนเพื่อให้โครงกำรมี
ประสิทธิภำพ
เชิงคุณภำพ ร้อยละกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
สำเร็จตำมขอบเขตที่กำหนด
ปี 70
เชิงปริมำณ มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรใน
กำรดำเนินงำนเพื่อให้โครงกำรมี
ประสิทธิภำพ
เชิงคุณภำพ ร้อยละกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
สำเร็จตำมขอบเขตที่กำหนด
โครงกำรบำรุง (Mainternce รำยเดือน) ระบบ
ลงทะเบียนและบริหำรจัดกำรหลักสูตรฝึกอบรม

สบ.พถ

573,800

573,800

573,800

573,800

573,800

2,869,000

ปี 67 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ที่กำหนด
จำนวน 10,000 คน
ปี 68 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ที่กำหนด
จำนวน 10,000 คน
ปี 69 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ที่กำหนด
จำนวน 10,000 คน
ปี 70 สำมำรถลงทะเบียนและบริหำร
บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
จัดกำรหลักสุตรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำย ท้องถิ่นที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ที่กำหนด
จำนวน 10,000 คน

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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6

20

4

6

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหำรกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

สล.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

1,000,580

2568
1,000,580

2569

1,000,580

2570
1,000,580

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
1,000,580

5,002,900

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำมผล จำนวน 50 ครัง้ ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
(งบอำนวยกำรกรม) กำรดำเนินงำน อปท. เป็นไปตำม
ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร
เป้ำหมำย
ของ อปท.

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
16

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
21
11
13

แผน
มท.
4

ปี 67 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำมผล จำนวน 50 ครัง้ ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
กำรดำเนินงำน อปท. เป็นไปตำม
ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร
เป้ำหมำย
ของ อปท.
ปี 68 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำมผล จำนวน 50 ครัง้ ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
กำรดำเนินงำน อปท. เป็นไปตำม
ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร
เป้ำหมำย
ของ อปท.
ปี 69 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำม
ผลกำรดำเนินงำน อปท. เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

จำนวน 50 ครัง้ ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร
ของ อปท.

ปี 70 : ผู้บริหำร สถ.ออกตรวจติดตำมผล จำนวน 50 ครัง้ ที่ผู้บริหำร สถ.ไป
กำรดำเนินงำน อปท. เป็นไปตำมเป้ำหมำย ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร
ของ อปท.
โครงกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

สล.

100,000

100,000

100,000

100,000

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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100,000

500,000

1
ปี 66 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
(งบอำนวยกำรกรม) ควำมต่อเนื่อง 1 ครัง้ /ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)
80 คน

ปี 67 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 ครัง้ /ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)
80 คน

ปี 68 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 ครัง้ /ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)
80 คน

ปี 69 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 ครัง้ /ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)
80 คน

ปี 70 - มีกำรอบรมซักซ้อมแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 1 ครัง้ /ปี

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลำง)
80 คน
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6

20

2
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4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันหลักของชำติ

สล.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
1,320,000

2567

2568
1,320,000

1,320,000

2569

2570
1,320,000

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
1,320,000

6,600,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66 - จำนวนกำรผลิตสื่อ
(งบอำนวยกำรกรม)

จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.สื่อโทรทัศน์
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
2.สื่อวิทยุ
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3.สื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ปี 67 - จำนวนกำรผลิตสื่อ

จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.สื่อโทรทัศน์
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
2.สื่อวิทยุ
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3.สื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ปี 68 - จำนวนกำรผลิตสื่อ

จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.สื่อโทรทัศน์
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
2.สื่อวิทยุ
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3.สื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ปี 69 - จำนวนกำรผลิตสื่อ

จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.สื่อโทรทัศน์
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
2.สื่อวิทยุ
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3.สื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ปี 70 - จำนวนกำรผลิตสื่อ

จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.สื่อโทรทัศน์
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
2.สื่อวิทยุ
จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3.สื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน 500 แผ่น ต่อปี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

โครงกำรวันท้องถิ่นไทย

สล.

4,508,000

4,508,000

4,508,000

4,508,000

4,508,000

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ เป็น
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรำ

สล.

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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ประเภทของงบ
ประมาณ
22,540,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66
(งบอำนวยกำรกรม) ร้อยละของ อปท. ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1. สื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 ครัง้ ต่อปี
2. สื่อวิทยุ จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3. สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1,000 แผ่น
ต่อปี
ปี 67
จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1. สื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 ครัง้ ต่อปี
2. สื่อวิทยุ จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3. สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1,000 แผ่น
ต่อปี
ปี 68
จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1. สื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 ครัง้ ต่อปี
2. สื่อวิทยุ จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3. สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1,000 แผ่น
ต่อปี
ปี 69
จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่ำนกำรประเมิน
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1. สื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 ครัง้ ต่อปี
2. สื่อวิทยุ จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3. สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1,000 แผ่น
ต่อปี
ปี 70
จำนวนในกำรผลิตสื่อ
ร้อยละของมำตรฐำนกำรจัดบริกำร
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ดังนี้
สำธำรณะของ อปท. ที่ได้รับกำรปรับปรุง 1. สื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 ครัง้ ต่อปี
พัฒนำให้เป็นมำตรฐำนในระดับสำกล
2. สื่อวิทยุ จำนวน 1 ครัง้ ต่อปี
3. สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1,000 แผ่น
ต่อปี
1,800,000
1
ปี 66 - ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จำนวน 2 คน
(งบอำนวยกำรกรม) จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ฯ
สำหรับจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จำนวน 2 คน
ปี 67 - ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ฯ
สำหรับจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จำนวน 2 คน

จำนวน 2 คน

ปี 68 - ร้อยละของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของบุคลำกรสังกัดกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

จำนวน 2 คน

ปี 69 - ร้อยละของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของบุคลำกรสังกัดกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

จำนวน 2 คน

ปี 70 - ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ฯ
สำหรับจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จำนวน 2 คน

จำนวน 2 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
11

6

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

20

2

13

1

แผน
มท.
4

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล
วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลโครงกำรเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ

กพส.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

1,800,000

2568
1,800,000

2569

1,800,000

2570
1,800,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม
1,800,000

9,000,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1
ปี 66 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล
จำนวน 10 คน
(งบอำนวยกำรกรม) วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
8

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

ปี 67 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล
จำนวน 10 คน
วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
ปี 68 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล
จำนวน 10 คน
วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
ปี 69 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล
จำนวน 10 คน
วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
ปี 70 - จำนวนเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล
จำนวน 10 คน
วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อขับเคลื่อนกำรจัดทำงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมำณตรง

กพส.

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

5,400,000

1
ปี 66 จำนวนเจ้ำหน้ำที่ น สำหรับ
(งบอำนวยกำรกรม) วิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 67 จำนวนเจ้ำหน้ำที่ น สำหรับ
วิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 68 จำนวนเจ้ำหน้ำที่ น สำหรับ
วิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 69 จำนวนเจ้ำหน้ำที่ น สำหรับ
วิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

ปี 70 จำนวนเจ้ำหน้ำที่ น สำหรับ
วิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรง

6 คน

8

6

20

2

13

4

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจำห้องสมุด
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

กพส.

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

900,000

1
ปี 66 จำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร จำนวนบุคลำกร ที่จ้ำงเหมำบริกำร
(งบอำนวยกำรกรม)
1 คน มีผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ปี 67 จำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร เกณฑ์ที่กำหนด 80
ปี 68 จำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร เปอร์เซ็นต์
ปี 69 จำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร
ปี 70 จำนวนบุคลำกรที่จ้ำงเหมำบริกำร

8

6

20

2

13

4

โครงกำรจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

กพส.

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

1
ปี 66 จัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร จัดซื้อหนังสือ 150 เล่มจัดซื้อ
(งบอำนวยกำรกรม) และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร และวำรสำร
1500 ฉบับ
ปี 67 จัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร
และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้

6

6

20

2

13

4

ปี 68 จัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร
และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้
ปี 69 จัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร
และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้
ปี 70 จัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร
และวำรสำรได้ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
106

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำดำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ผล
กำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment:
LPA)

กพส.

495,000

495,000

495,000

495,000

495,000

2,475,000

โครงกำรเผยแพร่ผลงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบที่มีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

กพส.

2,546,000

2,546,000

2,546,000

2,546,000

2,546,000

12,730,000

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำวิเครำะห์ทิศทำง
และแนวนโยบำยของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรกระจำยอำนำจ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กพส.

700,000

-

-

-

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
107

-

700,000

ตัวชี้วัด

1
เชิงปริมาณ
(งบอำนวยกำรกรม) มีรำยงำนผลกำรประเมินประสิทธิภำพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท วิเครำะห์ใน
ประเด็นสำคัญเพื่อเป็นแนวทำงในกำร
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กำรปฏิบัติรำชกำร

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
มีรำยงำนผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับสมบูรณ์)
เชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท วิเครำะห์
ในประเด็นสำคัญเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรปฏิบัติรำชกำร

1
ปี 66 - หนังสือเผยแพร่ผลงำนองค์กร
(งบอำนวยกำรกรม) 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

1
ปี 66 (งบอำนวยกำรกรม) เชิงปริมำณ :
(1) รำยงำนผลกำรศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
พร้อมตีพมิ พ์
ในรูปแบบเอกสำร จำนวน
10 เล่ม และไฟล์ข้อมูลรูปแบบ
Electronic Book
เชิงคุณภำพ : กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นกำหนดทิศทำง
และแนวนโยบำยในกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรกระจำยอำนำจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบที่เหมำะสม
และเป็นไปตำมบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

(1) รำยงำนผลกำรศึกษำฉบับ
สมบูรณ์
(2) กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นกำหนดนโยบำย
ดำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
กระจำยอำนำจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่
เหมำะสมและเป็นไปตำมบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

แผน
มท.
4

17

6

20

2

6

4

17

6

20

2

13

4

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของ อปท.

โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น และจัดทำกรอบแนวทำงกำร
เป็นองค์กรดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2570

กสว.

ศส.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
33,840,000

5,000,000

2567

2568

33,840,000

-

33,840,000

5,000,000

2569

2570

33,840,000

-

รวม

33,840,000

-

169,200,000

10,000,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

1
ปี 66 - ดำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
(งบอำนวยกำรกรม) ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จำนวน
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 67 - ดำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จำนวน
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 68 - ดำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จำนวน
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 69 - ดำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จำนวน
188 คน

ร้อยละ 100

ปี 70 - ดำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จำนวน
188 คน

ร้อยละ 100

1
ปี 66 แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรมส่งเสริม
(งบอำนวยกำรกรม) กำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565 – 2570
และกรอบแนวทำงกำรเป็นองค์กรดิจิทัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 2570
ปี 68 มีกระบวนกำรทบทวนแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2568 – 2570

แผนปฏิบตั ริ ำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
108

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2565 – 2570 และกรอบแนว
ทำงกำรเป็นองค์กรดิจิทัล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 2570
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2568 – 2570

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
SDGs
8

17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ศาสตร์ชาติ
13
6
20
2
13

6

20

2

13

แผน
มท.
4

4

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้เป็นองค์กรที่มขี ดี สมรรถนะสูงและทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 3 : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน
กลยุทธ์ยทุ ธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
หน่วยงาน
2566
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการประกวดคนต้นแบบจริยธรรม สถ.
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม (DLA ethics)
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการสัมมนาอบรมขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรม สถ.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงาน
ราชการบรรจุใหม่

กม.

กม.

กจ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
1,000,000

3,000,000

720,000

2567
1,050,000

3,150,000

720,000

2568
1,100,000

3,300,000

720,000

2569
1,150,000

3,450,000

720,000

2570
1,200,000

3,600,000

720,000

รวม

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชีว้ ัด

5,500,000

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด

1
ปี 66 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
(งบอานวยการกรม) คนต้นแบบจริยธรรม สถ.
ปี 67 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.
ปี 68 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.
ปี 69 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.
ปี 70 อปท. เข้าร่วมการประกวดโครงการ
คนต้นแบบจริยธรรม สถ.
16,500,000
1
ปี 66 จัดโครงการสัมมนาอบรมขับเคลื่อน
(งบอานวยการกรม) งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1 ครั้ง

ปี 67 จัดโครงการสัมมนาอบรมขับเคลื่อน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 ครั้ง

ปี 68 จัดโครงการสัมมนาอบรมขับเคลื่อน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 ครั้ง

ปี 69 -จัดโครงการสัมมนาอบรมขับเคลื่อน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 ครั้ง

ปี 70 จัดโครงการสัมมนาอบรมขับเคลื่อน
งานด้านจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4 ครั้ง

3,600,000

SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
13
3
20
2
13

แผน
มท.
4

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
4 ครั้ง

1
ปี 66 - จานวนข้าราชการและพนักงาน
จานวน 140 คน
(งบอานวยการกรม) ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
(ขรก. 114 คน
ท้องถิ่นทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ พรก. 26 คน)
ปฐมนิเทศฯ
ปี 67 - จานวนข้าราชการและพนักงาน
จานวน 140 คน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
(ขรก. 115 คน
ท้องถิ่นทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ พรก. 25 คน)
ปฐมนิเทศฯ
ปี 68 - จานวนข้าราชการและพนักงาน
จานวน 140 คน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
(ขรก. 116 คน
ท้องถิ่นทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ พรก. 24 คน)
ปฐมนิเทศฯ
ปี 69 - จานวนข้าราชการและพนักงาน
จานวน 140 คน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
(ขรก. 115 คน
ท้องถิ่นทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ พรก. 25 คน)
ปฐมนิเทศฯ
ปี 70 - จานวนข้าราชการและพนักงาน
จานวน 140 คน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
(ขรก. 102 คน
ท้องถิ่นทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ พรก. 38 คน)
ปฐมนิเทศฯ

แผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ความสอดคล้องเชือ่ มโยง

17

3

20

2

13

4

17

3

20

2

13

4

กลยุทธ์ยทุ ธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการตามทีส่ านักงาน
ก.พ. กาหนด

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก

กจ.

กจ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
1,138,500

3,559,500

2567
1,148,400

3,572,000

2568
1,138,500

3,584,500

2569
1,009,800

3,572,000

2570
1,059,300

3,409,500

ประเภทของงบ
ประมาณ

รวม

ตัวชีว้ ัด

5,494,500

1
ปี 66 - ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
(งบอานวยการกรม) ฝึกอบรม
ปี 67 - ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรม
ปี 68 -ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรม
ปี 69 - ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรม
ปี 70 -ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรม
17,697,500
1
ปี 66 - จานวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ
(งบอานวยการกรม) ปกครองท้องถิ่น
ทีเ่ ข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
ร้อยละ 100

ความสอดคล้องเชือ่ มโยง
SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
13
3
20
2
13

แผน
มท.
4

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
จานวน
ขรก. 124 คน

17

3

20

2

13

4

17

3

20

2

13

4

ปี 67 - จานวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ จานวน
ปกครองท้องถิ่น
ขรก. 125 คน
ทีเ่ ข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก
ปี 68 - จานวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ จานวน
ปกครองท้องถิ่น
ขรก. 126 คน
ทีเ่ ข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก
ปี 69 - จานวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ จานวน
ปกครองท้องถิ่น
ขรก. 125 คน
ทีเ่ ข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก
ปี 70 - จานวนข้าราชการกรมส่งเสริมการ จานวน
ปกครองท้องถิ่น
ขรก. 112 คน
ทีเ่ ข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก
โครงการมอบประกาศเกียรติคณ
ุ แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ประจาปี

กจ.

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

แผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
110

750,000

1
ปี 66 - ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
(งบอานวยการกรม) พนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ

ร้อยละ 100

ปี 67 - ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ

ร้อยละ 100

ปี 68 -ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ

ร้อยละ 100

ปี 69 - ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ

ร้อยละ 100

ปี 70 - ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ

ร้อยละ 100

กลยุทธ์ยทุ ธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการคัดเลือกข้าราชการเพือ่ เลื่อนและ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ

กจ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
500,000

2567
500,000

2568
500,000

2569
500,000

2570
500,000

รวม
2,500,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด

1
ปี 66 - ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู้ผ่าน ประมาณ 31 ราย
(งบอานวยการกรม) การคัดเลือกฯ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามที่
กาหนด

ความสอดคล้องเชือ่ มโยง
SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
13
3
20
2
13

แผน
มท.
4

ปี 67 - ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู้ผ่าน ประมาณ 25 ราย
การคัดเลือกฯ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯมี
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามที่
กาหนด
ปี 68 - ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู้ผ่าน ประมาณ 23 ราย
การคัดเลือกฯ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามที่
กาหนด
ปี 69 - ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู้ผ่าน ประมาณ 18 ราย
การคัดเลือกฯ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามที่
กาหนด
ปี 70 - ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู้ผ่าน ประมาณ 15 ราย
การคัดเลือกฯ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามที่
กาหนด
โครงการฝึกอบรมการจัดทาและการบริหาร
งบประมาณของ สถ.

กยผ.

990,500

990,500

990,500

990,500

990,500

4,952,500

1
ปี 66 - บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง จานวน 270 คน
(งบอานวยการกรม) ท้องถิ่น ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทาและ
บริหารงบประมาณของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสานัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ปี 67 - บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง จานวน 270 คน
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทาและ
บริหารงบประมาณของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสานัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ปี 68 - บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง จานวน 270 คน
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทาและ
บริหารงบประมาณของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสานัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ปี 69 - บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง จานวน 270 คน
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทาและ
บริหารงบประมาณของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสานัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ปี 70 - บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง จานวน 270 คน
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทาและ
บริหารงบประมาณของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสานัก/กอง
ได้เข้ารับการฝึกอบรม

แผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
111

17

3

20

2

13

4

กลยุทธ์ยทุ ธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการฝึกอบรมการปฏิบตั งิ านเบือ้ งต้น
เกีย่ วกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ GFMIS

กยผ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
3,240,000

2567
3,240,000

2568
3,240,000

2569
3,240,000

2570
3,240,000

รวม
16,200,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด

1
ปี 66 - บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทา จานวน 1,200 คน
(งบอานวยการกรม) และการบริหารงบประมาณ ของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สานัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม

ความสอดคล้องเชือ่ มโยง
SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
13
3
20
2
13

แผน
มท.
4

ปี 67 - บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทา จานวน 1,200 คน
และการบริหารงบประมาณ ของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สานัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม
ปี 68 - บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทา จานวน 1,200 คน
และการบริหารงบประมาณ ของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สานัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม
ปี 69 - บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทา จานวน 1,200 คน
และการบริหารงบประมาณ ของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สานัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม
ปี 70 - บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดทา จานวน 1,200 คน
และการบริหารงบประมาณ ของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สานัก/
กอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
งานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตบ.

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะและ
ความสามารถด้านการ
ใช้ดจิ ทิ ลั สาหรับข้าราชการและ
พนักงานราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(Digital Literacy)

สบ.พถ.

922,400

930,000

940,000

950,000

960,000

4,702,400

1
ปี 2566 -2570
เชิง
ปี 2566 - 2570ปีละ 76 แห่ง
(งบอานวยการกรม) ปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 250 คน
บุคลากรกลุ่มงานการเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบ สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ได้เข้ารับการอบรมและ
ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิม่ ขึ้นเชิงคุณภาพ
1. จัดโครงการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่
กาหนด
2.
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการตรวจสอบด้านการคลังการบัญชี
และการพัสดุ ของ อปท.เพิม่ ขึ้น

17

3

20

2

13

4

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

1
ปี 66 - จานวนบุคลากรของ สถ. ทีไ่ ด้รับ
(งบอานวยการกรม) การพัฒนา
ปี 67 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 68 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 69 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 70 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา

17

3

20

2

13

4
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1,000 คน
1,000 คน
1,000 คน
1,000 คน
1,000 คน

กลยุทธ์ยทุ ธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ระดับกลาง

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ระดับสูง

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

สบ.พถ.

สบ.พถ.

สบ.พถ.

สบ.พถ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
4,000,000

3,000,000

10,000,000

600,000

2567
4,000,000

3,000,000

2568
4,000,000

3,000,000

10,000,000

600,000

2569
4,000,000

3,000,000

-

600,000

2570
4,000,000

3,000,000

-

600,000

รวม

-

600,000
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ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชีว้ ัด

20,000,000

1
ปี 66 - จานวนบุคลากรของ สถ. ทีไ่ ด้รับ
(งบอานวยการกรม) การพัฒนา
ปี 67 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 68 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 69 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 70 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
15,000,000
1
ปี 66 - จานวนบุคลากรของ สถ. ทีไ่ ด้รับ
(งบอานวยการกรม) การพัฒนา
ปี 67 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 68 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 69 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ปี 70 - จานวนบุคลากรของ อปท. ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
20,000,000
1
ปี 66 - จานวนผู้อานวยการระดับสูงและ
(งบอานวยการกรม) ท้องถิ่นจังหวัดทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ปี 67 - จานวนผู้อานวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจังหวัดทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ปี 68 - จานวนผู้อานวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจังหวัดทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ปี 69 - จานวนผู้อานวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจังหวัดทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ปี 70 - จานวนผู้อานวยการระดับสูงและ
ท้องถิ่นจังหวัดทีไ่ ด้รับการพัฒนา
3,000,000
1
ปี 66 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
(งบอานวยการกรม) ฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
1,000 คน

ความสอดคล้องเชือ่ มโยง
SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
13
3
20
2
13

แผน
มท.
4

1,000 คน
1,000 คน
1,000 คน
1,000 คน
120 คน

17

3

20

2

13

4

17

3

20

2

13

4

17

3

20

2

13

4

120 คน
120 คน
120 คน
120 คน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 67 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 68- กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 69 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 70 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

กลยุทธ์ยทุ ธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้าน
กระบวนการฝึกอบรม

สบ.พถ.

สบ.พถ.

สบ.พถ

สบ.พถ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

3,000,000

600,000

600,000

110,540

600,000

600,000

110,540

600,000

600,000

110,540

600,000

600,000

110,540

600,000

600,000

110,540
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3,000,000

3,000,000

552,700

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด

1
ปี 66 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
(งบอานวยการกรม) ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 67 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 68- กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 69 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 70 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

1
ปี 66 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
(งบอานวยการกรม) ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 67 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 68- กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 69 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 70 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

1
ปี 66 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
(งบอานวยการกรม) ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 67 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 68- กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 69 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

ปี 70 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการ
ฝึกอบรม

ขรก.สถ. สังกัด สถจ. หรือ ขรก.
สถ.ส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านระดับ
เดียวกัน. จานวน 400 คน

1
ปี 66 จานวน ผู้เข้ารับการอบรม
(งบอานวยการกรม) ปี 67 จานวน ผู้เข้ารับการอบรม
ปี 68 จานวน ผู้เข้ารับการอบรม
ปี 69 จานวน ผู้เข้ารับการอบรม
ปี 70 จานวน ผู้เข้ารับการอบรม

42 คน
42 คน
42 คน
42 คน
42 คน

ความสอดคล้องเชือ่ มโยง
SDGs
17

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
13
3
20
2
13

แผน
มท.
4

17

3

20

2

13

4

17

3

20

2

13

4

17

3

20

2

13

4

กลยุทธ์ยทุ ธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการฝึกอบรมระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด

กพส.

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษผ่าน
การเรียนออนไลน์และ English Camp

กพส.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566
2,000,000

450,000

2567

2568

2569

2570

-

-

-

-

450,000

450,000

450,000

450,000

โครงการอบรมวิทยากรระดับจังหวัดเพือ่
ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) สู่
การดาเนินการในระดับท้องถิ่น

กพส.

450,000

-

-

-

-

โครงการอบรมสัมมนาเพือ่ ซักซ้อมทาความ
เข้าใจเกีย่ วกับการจัดทาความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.

กพส.

450,000

-

-

-

-

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สาหรับ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สน.คท.

1,254,000

1,254,000

1,254,000

1,254,000

1,254,000

รวม

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ความสอดคล้องเชือ่ มโยง
SDGs

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
13
3
20
2
13

แผน
มท.
4

2,000,000

1
ปี 66
เจ้าหน้าทีส่ านักงานส่งเสริมการ
(งบอานวยการกรม) เชิงปริมาณ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด จานวน 76
จานวนผู้ทไี่ ด้รับการฝึกอบรม ใช้งานระบบ จังหวัด ๆ ละ 5 คน รวมทัง้ หมด
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ไม่
380 คน
น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้ทไี่ ด้รับการฝึกอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ การ
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
และผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังเรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

17

2,250,000

1
ปี 66 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 40 คน
(งบอานวยการกรม) ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะการภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน เป็นไปตามระดับทักษะ
ตามที่ ก.พ. กาหนด

17

3

20

2

13

4

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทางและ
สามารถนาองค์ความรู้ทไี่ ด้รับไป
ถ่ายทอดให้กบั บุคลากรในสังกัด
สถจ. และ อปท. เพือ่ ปรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านให้มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(SDGs)

17

3

20

2

13

4

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
และสามารถนาองค์ความรู้ทไี่ ด้รับ
ไปถ่ายทอด/ให้คาแนะนากับ
บุคลากรในสังกัด สถจ. และ อปท.
เพือ่ ให้การจัดทาความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายแล
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

17

3

20

2

13

4

17

3

20

2

13

4

450,000

600,000

6,270,000

ปี 67 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 40 คน
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ปี 68 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 40 คน
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ปี 69 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 40 คน
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ปี 70 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 40 คน
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1
ปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
(งบอานวยการกรม) เข้าใจเกีย่ วกับ SDGsมากขึ้นและมีวธิ กี าร
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดงั กล่าว

1
ปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
(งบอานวยการกรม) เข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการจัดทาความตก
ลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

1
ปี 66 - ร้อยละบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม ร้อยละ 80
(งบอานวยการกรม) ทีไ่ ด้รับการพัฒนา

ปี 67 - ร้อยละบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ปี 68 - ร้อยละบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ปี 69 - ร้อยละบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ปี 70 - ร้อยละบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา

แผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
115

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

กลยุทธ์ยทุ ธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนการดาเนินงาน

หน่วยงาน
2566

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กตภ.

2567

2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
2569

2570

2566

2567
50,000

50,000

2568
50,000

2569

2570
50,000

รวม
50,000

แผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
116

250,000

ประเภทของงบ
ประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด

1
ปี 66 - จานวนบุคลากร
(งบอานวยการกรม) กลุม่ ตรวจสอบภายในมีความรู้
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน

ปี 67 - จานวนบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน

ปี 68- จานวนบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน

ปี 69 - จานวนบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน

ปี 70 - จานวนบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตร

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน

ความสอดคล้องเชือ่ มโยง
SDGs
16

ยุทธ
(ร่าง)แผน
แผนแม่บท แผนปฏิรปู
ศาสตร์ชาติ
13
6
21
16
6

แผน
มท.
4

คณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะที่ปรึกษา
นายประยูร รัตนเสนีย์
นายสันติธร ยิ้มละมัย
นายทวี เสริมภักดีกุล
นายขจร ศรีชวโนทัย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะผู้จัดทา
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์
นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช
นายศศิน พัฒนภิรมย์
นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์
นางมนัสวี มนตริวัต

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ผู้อานวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและพัฒนาสมรรถนะ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
นางสาวกวิตา วาจากิจ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายสุวรรณชัย สมปอง
ผู้อานวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์
ผู้อานวยการกองคลัง
นายธีร์ พัฒนากูล
เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อานวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
นางพัทธานันท์ ยังตรง
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
ผู้อานวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
นายวิษณุ วาสานนท์
ผู้อานวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น
นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางจันทร์รัตน์ อาวุธปัญญากุล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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คณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายกรกช ชิระปัญญา
นางสาวภทรนาถ วิบูลสุข
นายสถาพร เสนาวงค์
นายกษิดิศ ครุฑางคะ
นายพลพจน์ พงษ์สุวรรณ
นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นายชัยธวัช มหาทานุโชค
นายเชาวรัตน์ กระบัตร
นายฐิติเดช สุทธิ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรวัสส์ ขาวอน
นายไชยา กลิ่นทอง
นายสุรสิทธิ์ เอียดคาสอน
นายอธิพัฒน์ เกาะเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สังกัดกองพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สังกัดสานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สังกัดกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัดกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบาย
สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
พนักงานบันทึกข้อมูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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