คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่ 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
พระราชบัญญัติป รับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้งนี้ แผนปฏิบั ติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่น ยังสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติด ตาม
ความสาเร็จของการดาเนินงาน อันจะทาให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาส าคั ญ 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1 สาระส าคั ญ
ของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย จุดยืนและตาแหน่งการพัฒนา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย บั ญ ชี ส รุ ป โครงการ/กิ จ กรรม รายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาการดาเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ และภาคผนวก ประกอบด้วย แผนที่ความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทยกับแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่า งยิ่งว่า แผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 สาระสาคัญของแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จุดยืนและตำแหน่งกำรพัฒนำ (Strategic Positioning)
วิสัยทัศน์ (Vision)
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัตริ าชการตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4
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ยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทยกับแผนปฏิบัตริ ำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
 ทิศทำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
 สรุปแผนปฏิบัตริ ำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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◮ จุดยืนและตาแหน่งการพัฒนา (Strategic Positioning)
1. การเสริ ม สร้า งขี ด ความสามารถของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาระบบ
การบริ ห ารจั ด การภายในเพื่ อ รองรั บ ความเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ และความจ าเป็ น
ในการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นให้เ ป็นกลไกหลัก ของประเทศ
เพื่อรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกสาคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่ นในทุ ก ระดับ มี ม าตรฐานการบริ ห ารจั ดการตามเกณฑ์ ม าตรฐานของประเทศมี ธรรมาภิ บ าล
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
3. ขับเคลื่อนท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่ นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง
ในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุ ข เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนอย่างยั่งยื น
สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการสร้างมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญ
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ เพื่อนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สู่ อ งค์ ก รภาครั ฐ แนวใหม่ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ และความเชื่ อ มั่ น จากพื้ น ที่ สู่ สั ง คม
ในภาพกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความโปร่งใส และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการสร้างสรรค์ นวั ตกรรม และพั ฒ นาสู่ องค์ ก รดิ จิ ทั ลที่ มี ความพร้ อมในการเป็นศู นย์ ก ลางของประเทศ
ด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพในระดับสากล
6. การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับภารกิจ
ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7. ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรศูนย์กลางความรู้ มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการ
ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ความทั น สมั ยด้ วยระบบดิจิทั ล บุค ลากรมี ความเป็นมื ออาชี พ
ในการส่งเสริมและให้คาปรึกษา และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศในระดับสากล
8. พัฒ นากรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นให้เ ป็นองค์ก รคุณธรรมที่ มีวัฒ นธรรมองค์ก รที่ เ ข้ม แข็ง
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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◮ วิสัยทัศน์ (Vision)
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐาน
เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

◮ ค่านิยม (Value)
“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล”

◮ พันธกิจ (Mission)
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น องค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเข้ า ใจในการจั ด บริก ารสาธารณะ
ตามมาตรฐานการดาเนินงาน
2. พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นให้ มี ค วามสามารถในการจั ด บริ ก ารสาธารณะ
ได้อย่างทั่วถึง
3. ส่ง เสริม สนั บ สนุน การด าเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ
4. ส่ ง เสริ ม การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
5. บริห าร และพั ฒ นากรมส่ ง เสริม การปกครองท้ องถิ่น ให้ส ามารถปฏิบัติง านตามอานาจหน้า ที่
กฎหมาย และนโยบายที่กาหนด

◮ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมาย รองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดาเนินการจัดบริก ารสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒ นาวางระบบและดาเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติง าน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

3

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4

บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบอานวยการ (กรม)
ที่
ยุทธศาสตร์
1 การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

จานวนโครงการ
47

จานวนงบประมาณ
282,942,490

2 การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย รองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดาเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีมาตรฐาน

10

143,059,170

32

172,933,780

4 การพัฒนาวางระบบและดาเนินการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ ภารกิจ
และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

22

102,553,640

61

437,796,350

172

1,139,285,430

รวม

หมายเหตุ

หมายเหตุ
* หมายถึง โครงการริเริ่ม
** หมายถึง โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สถ.

5

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ
เป้าหมาย : มาตรฐานการบริการสาธารณะได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3, 4, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12, 17, 20 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 2, 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 1, 3, 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 3, 5
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การดาเนินงาน
ตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการจัดพิมพ์หนังสือ " ท้องถิ่นไทย โมเดล" จัดพิมพ์หนังสือ
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวม/ค้นหากิจกรรมต้นแบบ จานวน 10,500 เล่ม
กิจกรรมที่ 2: คณะทางานฯ คัดเลือก
โครงการฯ/กิจกรรมต้นแบบ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือฯ
(10,500 เล่ม) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย :
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
จานวน 76 จังหวัด จานวน 380 เล่ม
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ
จานวน 878 แห่ง จานวน
1,756 เล่ม อปท. 7,849 แห่ง
จานวน 7,849 เล่ม หน่วยงานภายใน สถ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 514 เล่ม
กิจกรรมที่4: แจกจ่ายหนังสือกลุ่มเป้าหมายฯ

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ : แจกจ่ายหนังสือครบ
ตามเป้าหมาย จานวน 10,500 เล่ม
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย สถจ./สถอ./อปท./
หน่วยงานใน สถ./หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องสามารถนาผลงานไปปรับ
ใช้ในพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
/ประชาชนได้รบั บริการได้อย่างมี
คุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)
1,300,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กปต.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.)
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพืน้ ที่ 6 ภาค
ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิงานและเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายอาสาสมัครฯ
กิจกรรมที่ 2 : บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธกี ารจัดการขยะมูลฝอย
แบบรวมกลุ่มในหมู่บา้ นหรือชุมชน

1. เพือ่ ให้การจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนได้รบั การจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ขยะมูลฝอยนากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่
3. สร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชน
ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาบันทึกเสนอ อสถ. เพือ่ ขอ
นุมัติโครงการฯ และแต้งตั้งคณะทางานฯ
กิจกรรมที่ 2 : คณะทางานฯ ร่วมกันกาหนด
ขอบเขตงานจ้างฯ
กิจกรรมที่ 3 : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานฯ
กิจกรรมที่ 5 : จัดทาร่างคู่มือเอกสารมาตรฐาน
ฯ ของ อปท. ฉบับสมบูรณ์

1) ได้รา่ งคู่มือเอกสารมาตรฐาน เชิงปริมาณ
การจัดบริการสาธารณะของ
มีคู่มือมาตรฐานการจัดการบริการ
อปท. ที่ปรับปรุงให้มี
สาธารณะ จานวน 2 มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ
2) อปท. มีมาตรฐานการ
เชิงคุณภาพ
จัดบริการสาธารณะเป็นไป
1. สถ. มีคู่มือมาตรฐานการจัดการ
ตามที่กาหนด
บริการสาธารณะในการส่งเสริม อปท.
3) ประชาชนในพืน้ ที่ อปท.
2. อปท. มีมาตรฐานการจัดการ
ได้รบั การบริการสาธารณะจาก บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และ
อปท. อย่างมีคุณภาพและมี
ตอบสนองความต้องการของ
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประชาชนในพืน้ ที่ได้อย่างมี
4) สถ. มีแนวทางและหลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ
ในการประเมินประสิทธิภาพของ
อปท. ในการจัดบริการสาธารณะ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ
1) เพือ่ สร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้แก่เครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก
2) เพือ่ สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
3) เพือ่ สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย
4) ขยะมูลฝอยได้รบั การจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5) ขยะมูลฝอยได้นากลับ
มาใช้ใหม่เพิม่ ขึ้น

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

5,848,350

กสว. *

2,000,000

กสว. *
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการสัมมนาเพือ่ ขับเคลื่อนนโยบายการ
รวมกลุ่มพืน้ ที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมสัมมนาให้มีองค์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูล
ฝอยทั้งระบบ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย จานวน 2
รุ่น และบรรยายให้ความรู้ การวิเคราะห์ การ
ดาเนินการรวมกลุ่มพืน้ ที่ในการจัดการมูลฝอย
(Clusters) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหาร
จัดการขยะที่ประสบความสาเร็จ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูล
ฝอยทั้งระบบให้ทั่วถึง
ทั้งจังหวัด สามารถ วิเคราะห์ผล
การดาเนินการรวมกลุ่มพืน้ ที่ใน
การจัดการมูลฝอย (Clusters)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
การบริหารจัดการขยะ
ที่ประสบความสาเร็จ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการ
มูลฝอยทั้งระบบ สามารถ วิเคราะห์
ผลการดาเนินการรวมกลุ่มพืน้ ที่ใน
การจัดการ
มูลฝอย (Clusters)

1,998,620

กสว. *

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัย
/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทางาน
วางแผนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2: จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบตั ิการ
กิจกรรมที่ 3: สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

เกิดเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพของ อปท. ในการ
ดาเนินภารกิจด้านสถานีอนามัย
ที่ถ่ายโอนมายัง อปท.

เชิงปริมาณ
เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ
ทดสอบ

3,000,000

กสธ.

เชิงปริมาณ
จานวนเครือข่ายบุคลากร
ด้านสุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ
ทดสอบ

2,500,000

กสธ. *

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาการ
บุคลากรด้านสาธารณสุข
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของ อปท.
ขององค์กรปกครอง
ตาม พรบ.กาหนดแผนการกระจายอานาจและ ส่วนท้องถิ่น จานวน 500 คน
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทางาน
วางแผนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2: จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบตั ิการ
กิจกรรมที่ 3: สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการ
การดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมอนามัย
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทางาน
วางแผนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2: จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบตั ิการ
กิจกรรมที่ 3: สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่น
ลูกใหม่ในราชการท้องถิ่นไทย (local New
Wave Leader)
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร โครงการ
ฝึกอบรมแผนดาเนินการฝึกอบรม
และเสนอขออนุมัติจัดโครงการ
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและแจ้ง
กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 3 : ดาเนินการจัดการฝึกอบรมตาม
แผนที่กาหนด

บุคลากรด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภท
เทศบาลตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล
จานวน 7,550 คน (คนละ
8000 บาท
ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จานวน 40 คน
เข้ารับการฝึกอบรม
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่
ในราชการท้องถิ่นไทย
(local New Wave Leader)

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหาร
จัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดินสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
76 จังหวัด
กิจกรรมที่2: (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตาม
ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรด้านสุขภาพฯ
ที่เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ
ทดสอบ

60,400,000

กสธ. *

เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรม
2. ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมได้รบั
การพัฒนาให้มีความพร้อมต่อการ
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาระบบ
ราชการภายใต้สภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

1,500,000

สบ.พถ. *

จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน เชิงปริมาณ
ท้องถิ่น จานวน
ผู้ผา่ นการประชุมประชุมสัมมนาเชิง
76 จังหวัด
ปฏิบตั ิการเสริมสร้าง
องค์ความรู้การบริหารจัดการน้า
ระบบธนาคารน้าใต้ดินสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้
แนวทางการดาเนินงานโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สามารถนาความรู้การบริหารจัดการ
ระบบธนาคารน้าใต้ดิน
ไปสู่การปฏิบตั ิได้ตามบทบาทหน้าที่

15,000,000

กพส.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการบริหารจัดการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาบันทึกเสนอต่อ อสถ.
เพือ่ ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่ เข้าร่วมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 : จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลโครงการฯ กิจกรรม
ที่ 5 : สรุปผลโครงการฯ

ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดหารายได้
และการอนุมัติอนุญาต
จานวน 2,000แห่ง ๆ ละ
1 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งสิ้น 2,000 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างนักวิจัย
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการให้อธิบดีพจิ ารณา
อนุมัติและให้ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานองค์การภาคี
เพือ่ ร่วมวางแผนและดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการจัดการสัมมนาทาง
วิชาการ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลดาเนินโครงการ
ให้อธิบดีทราบและเห็นชอบให้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการสร้าง
นักวิจัยท้องถิ่นผ่าน
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.)

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
ร้อยละจานวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ผ่านการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินการ
อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนและบริหารจัดการ
กิจกรรมสาธารณะได้
2. ประชาชนพึงพอใจในการได้รบั
บริการที่สะดวกและง่ายขึ้น
(EASIER) จากการบริหารจัดการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม สถ./อปท.จานวน
300 คน
เชิงคุณภาพ
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อ ข้าราชการ สถ. /ข้าราชการ
ท้องถิ่น/และบุคคลที่สนใจ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

12,966,900

กพส. *

600,000

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมวิทยากรระดับจังหวัดเพือ่
ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สู่การดาเนินการในระดับท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการและดาเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2: ประสานองค์การระหว่างประเทศ
เพือ่ ร่วมวางแผนและดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4: ดาเนินการด้านเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5: ดาเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6: สรุปผลดาเนินโครงการให้อธิบดี
ทราบและเห็นชอบให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

ค่าเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทาง
และสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รบั ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในสังกัด สถจ.
และ อปท. เพือ่ ปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 240 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ SDGsมากขึ้น
และมีวธิ กี ารในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ดังกล่าว

งบประมาณ
(บาท)
600,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ไทย – ญี่ปนุ่ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการและดาเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2: ประสานองค์การระหว่างประเทศ
เพือ่ ร่วมวางแผนและดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมที่ 4: ดาเนินการด้านเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5: ดาเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมที่ 6: สรุปผลการดาเนินโครงการให้
อธิบดีทราบและเห็นชอบให้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้บคุ ลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน
ผ่านการเรียนรู้และมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้แทน
อปท. ประเทศญี่ปน
ุ่

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
320 คน สามารถนาองค์ความรู้
ที่ได้รบั จากประเทศญี่ปนุ่
ไปส่งเสริมการพัฒนาเมือง
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล
เชิงคุณภาพ
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อ ข้าราชการ สถ. /ข้าราชการ
ท้องถิ่น/และบุคคลที่สนใจ

งบประมาณ
(บาท)
650,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาเพือ่ ซักซ้อมทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.
กิจกรรมที่ 1: ขออนุมัติโครงการและดาเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทาความตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของ อปท. เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฯ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการด้านเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลดาเนินโครงการให้อธิบดี
ทราบและเห็นชอบให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานด้าน
การบริหารจัดการประปาหมู่บา้ นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่ ให้มีความรู้ด้านการ
บริหารและจัดการน้าประปาอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บา้ น)
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
และสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รบั ไปถ่ายทอด
ให้คาแนะนากับบุคลากร
ในสังกัด สถจ. และ อปท.
เพือ่ ให้การจัดทาความตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแลระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 240 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทา
ความตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินงาน
ด้านประปาหมู่บา้ น 76
จังหวัด ๆ ละ 4 แห่ง
และบุคลากรส่วนกลาง
รวม 310 คน

เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวน
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบตั ิงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บา้ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และเข้าใจการปฏิบตั ิงานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บา้ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

600,000

กพส. *

1,000,000

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการฯ

ค่าเป้าหมาย
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 76 จังหวัด ๆ
ละ 4 แห่ง และบุคลากร
ส่วนกลางรวม 310 คน

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวน
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ และเข้าใจการปฏิบตั ิงาน
ด้านความปลอดภัย
ทางถนนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
โครงการเพิม่ ศักยภาพการดาเนินการบริการ องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น
สาธารณะตามมาตรฐาน เกี่ยวกับการ
จานวน 7,774 แห่ง
จานวน 7,774 แห่ง
จัดบริการทางสังคมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัยของ ได้รบั การส่งเสริม/สนับสนุนการ ได้รบั การส่งเสริม/สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ประจาปี
ดาเนินการบริการ
การดาเนินการบริการ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สาธารณะ
สาธารณะ เป็นกลไกให้จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมผ่านระบบ
/อาเภอ
Web Conference
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่น
จังหวัด/อาเภอเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ ความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่
ซักซ้อมแนวทางในการดาเนินงานตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบีย้ ความพิการให้คนพิการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1,000,000

กพส. *

6,192,000

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

โครงการ อบรมสัมมนาการจัดทางบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
กิจกรรมทื่ 1 : ขอนุมัติโครงการจัดอบรมสัมมน
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเป็น
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบการจัดทา
งบประมาณ

ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเป็นบุคลากร อปท .จ่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียนเข้า
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดทา ร่วมการอบรมเอง
คาขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน

กพส. *

โครงการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการตามโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : การประกวดสื่อภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กปฐมวัยเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่2: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัยเชิง
สร้างสรรค์ และการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิค
การใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพและการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบด้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น / ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ใน
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2,000 คน ได้เข้ารับ
การอบรม และหลังการอบรม
สามารถใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการ
ทางด้านภาษาที่สมบูรณ์ตามวัย

ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
1500 คน

กพส. *

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานฉบับปรับปรุง

เชิงปริมาณ
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2,000 คน
ได้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้สื่อ
ที่มีประสิทธิภาพเพือ่ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการทางด้าน
ภาษาที่สมบูรณ์ตามวัย
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ร้อยละของจานวน ผู้เข้ารับการ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน อบรมตามโครงการ
1,200 คน

ไม่ใช่
งบประมาณ

7,230,040

กศ.

3,000,000

กศ.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครูสายงานการสอนในสังกัด
สายงานการสอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 5,000 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ฝึกสอนวิชาพละ ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ให้ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา
ท้องถิ่น
มีความรู้ ทักษะ นวัตกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินการวางแผน ประสาน
สมัยใหม่ในการยกระดับ
สถานที่ วิทยากร และขออนุมัติโครงการ
การพัฒนาผู้เล่น สามารถ
กิจกรรมที่ 2: แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
ถ่ายทอดหรือสาธิตรวมทั้ง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการฝึกอบรม
สร้างทีมเพือ่ เข้าร่วม
กิจกรรมที่ 4: สรุปผลการดาเนินการ
การแข่งขันเพือ่ ความเป็นเลิศ
และอาชีพได้อย่างเป็นระบบ
โครงการพัฒนาระบบคัดกรองภาวะโภชนาการ โรงเรียนในสังกัด อปท.
และสุขภาวอนามัยของเด็ก นักเรียนโรงเรียน จานวน 1,725 แห่ง
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 : จัดฝึกอบรมให้ความรู้
กระบวนการคัดกรองภาวะโภชนาการฯ
โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ
สถานศึกษาในแผนพัฒนา
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ
เด็กและเยาวชนในถิ่น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ทุรกันดารตามพระราชดาริ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
ประจาปีการศึกษา 2565
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินการวางแผนประสาน
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กุมารี
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีอนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดประชุม
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินการ

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรม
ตามโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

15,000,000

กศ.

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รบั การพัฒนา
ด้านทักษะกีฬาได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา

5,747,400

กศ. *

ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อปท. ทราบ
วิธกี ารและระบบคัดกรอง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
สาหรับเด็กและสามารถนาผล
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจสามารถนาข้อมูล
จากการประชุมไปพัฒนา
ต่อยอดในการดาเนินงาน

6,500,000

กศ. *

15,000,000

กศ. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินการวางแผน
ประสานสถานที่ วิทยากร
และขออนุมัติตามโครงการฝึกอบรมฯ
กิจกรรมที่ 2: แจ้งประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งจัดเตรียม
เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการฝึกอบรม
บรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมตอบ
ข้อซักถาม
กิจกรรมที่ 4: สรุปผลการดาเนินการตาม
โครงการฝึกอบรมฯ
โครงการรับ-ส่งผลงานทางวิชาการพนักงานครู
และบุคลากรทาง
การศึกษาท้องถิ่น เพือ่ ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้นและนิเทศ
งานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1
- สารวจข้อมูลจานวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบใน
การยื่นส่งผลงานทางวิชาการ เพือ่ เสนอขอ
งบประมาณ
- เสนอ อสถ. เพือ่ อนุม้ติโครงการ
- ดาเนินการรับส่งผลงานทางวิชาการ ดังนี้
- รอบเยียวยา จานวน 4 ครั้ง
- รอบปกติ จานวน 2 ครัง
กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น จานวน
5 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน เชิงปริมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 640 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้จากผลการทดสอบ
หลังการอบรมเพิม่ ขึ้น

4000 คน

200 คน

เชิงปริมาณ
การรับ และส่งผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครู พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ครบถ้วน
ถูกต้อง จานวน 4,000 ราย
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของตนเอง
เชิงคุณภาพ
ผู้ที่ได้รบั การนิเทศงานด้าน
บริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น มีความรู้และความเข้าใจ
ในการปฎิบตั ิงานด้านบุคคล
ทางการศึกษาท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

2,246,800

ตบ. *

1,200,000

สน.บถ.
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โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชุมชี้แจงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐ
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทางการดาเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพืน้ ที่จังหวัดของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามผลการดาเนินงาน
/และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพืน้ ที่จังหวัด
2. พัฒนาระบบข้อมูล
โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
พืน้ ฐานงานบริการสาธารณะ แห่งชาติ ระยะที่ 3
กิจกรรมที่1 : พัฒนาระบบ
กิจกรรมที่2: จัดหาอุปกรณ์
กิจกรรมที่3 : ฝึกอบรม
กิจกรรมที่4: ตรวจติดตามและนิเทศงาน
โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ผ่านระบบ INFO
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบ วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : จัดพิมพ์และแจกจ่ายหนังสือ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

จานวน 10,434 คน

ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้แทนภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่
จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจง
นโยบายสาคัญของรัฐบาล

2,675,500

กยผ.

1 ระบบ

ร้อยละของข้อมูลบุคลากรมีความ
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั

20,239,950

สน.บถ.

1,500,000

สน.คท.

1. สถ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูลรายได้ของ
อปท. ทุกแห่งเพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
การคลังการเงิน
2. ประชาชนทั่วไปสามารถนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาด้านการคลังท้องถิ่น

เชิงปริมาณ
จัดพิมพ์หนังสือจานวน 17,000 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สถ. มีฐานข้อมูลด้านการเงินการ
คลังท้องถิ่นที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบนั
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
แบบรวมศูนย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบงานและการทางาน
ต่าง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบฐานข้อมูล
โปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS (Database
Tuning) ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 : บริการให้คาปรึกษา
และแนะนาการใช้งานให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการติดตั้งปัญหาทางด้าน
เทคนิคและการปฏิบตั ิงานบนโปรแกรมระบบ
บัญชี e-LAAS
ผ่านระบบ Call Center และเว็บไซต์
ของระบบคลังความรู้ (e-LAAS KM)
ของระบบบัญชี e-LAAS

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบตั ิงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
สามารถดาเนินการบารุงรักษา และ
ซ่อมแซมโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์สาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) ได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ 12 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบตั ิงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

9,954,000

สน.คท.

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เพือ่ รองรับการเชื่อมโยงการ
ให้บริการภาครัฐ (e-Service)
และการรับชาระภาษีให้แก่ประชาชน
(e-Payment)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีเครื่องแม่ข่าย (server) ที่มี
ประสิทธิภาพและมีความเสถียร
เพียงพอ รองรับการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ ให้บริการประชาชน รวมถึง
การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการชาระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและภาษีปา้ ย

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
- จัดหาอุปกรณีคอมพิวเตอร์ เครื่อง
แม่ข่ายและโปรแกรมควบคุม พร้อม
ติดตั้ง
1 ระบบ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
- มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ
เพือ่ ใช้ประโยชน์รว่ มกันได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น
- ประชาชนได้รบั ความสะดวกและมี
ความพึงพอใจในการให้บริการรับ
ชาระภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,500,000

สน.คท. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

โครงการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม : จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ
และประมวลผลข้อมูลในการกาหนดรูปแบบ
และการจาแนกประเภทรายรับรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ
เพือ่ จัดทาหนังสือเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ของ อปท. จานวน
10,000 เล่ม เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการกาหนด
รูปแบบและการจาแนกประเภท
รายรับรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของ อปท. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ อปท.
สถจ. สถอ. และหน่วยงานอื่น
รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

เชิงปริมาณ : จัดพิมพ์หนังสือ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของ อปท. จานวน 10,000 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ในการดาเนินการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

1,350,000

สน.คท. *

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น"
กิจกรรมที่1 : กิจกรรมบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพ
รองรับการใช้งานจาก อปท. ทั่ว
ประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมารถบันทึกข้อมูลด้าน
การจัดการขยะได้ครบทุกแห่ง
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบันทึกข้อมูลด้านการจัดขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

638,200

กสว.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : ศึกษา วิเคราะห์
และออกแบบ ระบบสารสนเทศ
โดยมีการลงพืน้ ที่ในระดับ อปท.
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
ข้อมูลเรือท้องแบน,ข้อมูลโครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช, ข้อมูลระบบบาบัดน้าเสีย
,ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก, ข้อมูลพืน้ ที่สีเขียว
เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบ App Mobile โดย
เป็นการพัฒนาต่อยอดในส่วน
ของ App Mobile ของกรมฯ ที่มีอยู่แล้ว
กิจกรรมที่ 4 : จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
เสมือน แบบ Hyper converged
พร้อมดาเนินการติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
กิจกรรมที่ 5 : อบรมผู้ใช้งานระบบ
ที่เกี่ยวข้องจานวนไม่น้อยกว่า 200 คน

1. ผลการศึกษา วิเคราะห์ และ
ออกแบบ ระบบฯ
เป็นรูปเล่ม จานวน 1 เล่ม
จานวน อปท. ในการลงพืน้ ที่
ศึกษาข้อมูล ไม่น้อยกว่า
3 แห่ง
2. มีระบบเรื่องร้องเรียน จานวน
1 ระบบ และมีผู้ใช้งาน จานวน
76 คน
3. มีระบบฯ ที่พฒ
ั นา
ในโครงการ อยู่บน
app mobile ของกรมฯ
4. มีเครื่องแม่ข่ายที่รองรับการ
ใช้งานของระบบฯ
5. ผู้เข้ารับการอบรมจานวนไม่
น้อยหว่า 200 คน

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียน สถานศึกษาในสักกัด อปท.
วัดผลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
จานวน 1,734 แห่ง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. ให้
มีความทันสมัย
กิจกรรมที่2 : อบรมชี้แจงการใช้โปรแกรมแก่
บุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
1. จานวนเอกสารสรุปผล
ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม
2. มีจานวนผู้เข้าใช้งาน
ร้อยละ 80
3. มีการเข้าใช้งานระบบ
ของผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 100 คน
4. สามารถใช้งานระบบฯ
ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหา
ไม่สามารถใช้งานได้
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน
5. มีจานวนผู้เข้าอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 90
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีฐานข้อมูลในการนาไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

4,896,430

กสว. *

จานวนสถานศึกษาที่เข้ารับ
การอบรม

4,000,000

กศ. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

โครงการจัดทาฐานข้อมูลเชิงคุณภาพด้าน
สถานศึกษาในสังกัด อปท.
การศึกษา และสารสนเทศทางการศึกษา
ทุกแห่ง
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : Local Educatoin
Platfrom: LEP
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดหาผู้รบั จ้าง
ออกแบบและจัดทาฐานข้อมูลเชิงคุณภาพด้าน
การศึกษา และสารสนเทศทางการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : Local Educatoin
Platfrom : LEP

ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด อปท. สามารถ
ใช้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ
รวมทั้งนาผลมาใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ

3,500,000

กศ. *

โครงการบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพือ่ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 : บารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพือ่ การวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของ อปท. เพือ่ สอดรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ (e-plan)

เชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพือ่ การวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของ อปท.
เพือ่ สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปญ
ั หา
การ Error ทุกช่วงเวลา
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบตั ิงานในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพือ่ การวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของ อปท. เพือ่ สอดรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2,400,000

กยผ.

บารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-Plan) สามารถทางาน
ได้เป็นปกติและมีความเสถียร
ในการทางานไดอยางต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
อปท. จานวน 7,772 อปท.
การจัดการฐานข้อมูลเบีย้ ยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 :บารุงรักษาระบบ
กิจกรรมที่2:เพิม่ หลักประกัน
ลดความเสี่ยงและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่3 :สนับสนุนการบริหารระบบข้อมูล

เชิงปริมาณ
จานวน อปท.ที่ดาเนินการ
ในระบบฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. ที่มีความ
พึงพอใจต่อระบบ ฯ

2,035,950

กพส.

โครงการจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันการบุกรุก
จัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบ
เครือข่าย (Next Genaration Firewall)
เดิมเนื่องจากอุปกรณ์
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
มีการใช้งาน 7 ปี
(External Storage) สาหรับระบบสารอง
ข้อมูลระบบสารสนเทศภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพัสดุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
อุปกรณ์ปอ้ งกันการบุกรุกเครือข่าย
(Next Genaration
Firewall) ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
และมีอุปกรณ์สารองข้อมูลระบบ
สารสนเทศภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

5,000,000

ศส.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (BigData)
ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น
เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์บริหาร แบบบูรณาการระยะที่ 2
จัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ
ระยะที่ 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกับ อปท. ในพืน้ ที่นาร่องเพือ่ นาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผน
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทุติย
ภูมิ จากหน่วยงานอื่นๆที่มีข้อมูล
และมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของท้องถิ่น
เพิม่ เติม
กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการข้อมูลแผนงาน
งบประมาณ ด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุข จากฐานข้อมูลคลังท้องถิ่นใน
รูปแบบเชิงพืน้ ที่สาหรับให้ อปท.
ใช้ในการกาหนดนโยบาย
กิจกรรมที่ 4 : ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
และ อปท. ในพืน้ ที่นาร่องให้เข้าใจถึงมิติการใช้
งานข้อมูลในรูปแบบ Bigdata

เชิงปริมาณ
รายงานผลการวิเคราะห์ BI สาหรับ
อปท. อย่างน้อย
4 รายงานต่อ 1 อปท. Website
ในการนาเสนอข้อมูล
Web application สาหรับ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามการปฏิบตั ิงานของ อปท.
เชิงคุณภาพ
อปท. สามารถใช้ข้อมูลจาก BigData
ของกรมฯ เพือ่ การกาหนดนโยบาย
แก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ให้การติดตามการปฏิบตั ิงานของ
อปท.

10,000,000

ศส. *

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จานวนระบบฃานสารสนเทศของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกรม สถ. 5 ระบบงานหลัก 40
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบงานย่อย
กิจกรรมที่ 1 : บารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของอรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : จัดฝึกอบรมเพือ่ ทบทวนการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของ สถ. (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สถ.
ทางานได้อย่างปกติต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
ระบบสารสนเทศและฐาน สถ.
สามารถให้บริการแก่ข้าราชการและ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

6,430,000

ศส. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

โครงการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่ายภายในของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพร้อมระบบ Antivirus
กิจกรรมที่ 1 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพัสดุ

อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รบั
การดูแล บารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้
จานวน 12 เดือน

อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รบั
การดูแล บารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้
จานวน 12 เดือน

10,048,350

ศส. *

โครงการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
และระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีย้
ยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพัสดุ

อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รบั
การดูแล บารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้
จานวน 12 เดือน

อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รบั
การดูแล บารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้
จานวน 12 เดือน

8,354,000

ศส. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กร
ระบบงานข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : วิเคราะห์ และ ออกแบบ
ระยะที่ 2 จานวน 1 ระบบ
แนวทางการพัฒนาส่วนขยายผลโดยสารวจ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ผู้ใช้งานข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนา และ ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ Web Application ให้รองรับการ
จัดเก็บข้อมูล 8 ด้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบนั
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูล
ในรูปแบบ Dashboard
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบสารสนเทศ
แบบMobile Applicationทั้งแบบ iOS
และ Android สาหรับการใช้งานข้อมูล
วงกว้าง
กิจกรรมที่ 5 : จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ
และการจัดเก็บข้อมูลสาหรับ อปท.
กิจกรรมที่ 6 : อบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ในการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ อปท.
จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ สาหรับผู้ดูแล
ระบบส่วนกลาง

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน อปท. 7,851 ที่สามารถ
ใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญของ อปท.ทั่ว
ประเทศได้รบั การเผยแพร่
สู่สาธารณะ พร้อมให้ทุกหน่วยงาน
ได้นาไปใช้ประโยชน์

งบประมาณ
(บาท)
6,000,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
ศส. **
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ Smart Law
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์
และออกแบบ ระบบสารสนเทศ
เพือ่ รองรับ Smart Law
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบเรื่องร้องเรียน เพือ่
สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ในรูปแบบระบบสารสนเทศ สามารถติดตาม
และตรวจสอบสถานะ
ของเรื่องร้องเรียนได้
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบสืบค้น ข้อมูล
ทางด้านกฎหมาย สามารถเพิม่ แก้ไข
ข้อมูลทางด้านกฏหมายล่าสุดได้อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบงานคดีและละเมิด
สามารถจัดเก็บ ติดตาม แจ้งเตือนออกรายงาน
เกี่ยวกับคดีและละเมิดได้
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนารบบ App Mobile โดย
เป็นการพัฒนาต่อยอดในส่วนของ
App Mobile ของกรมฯ ที่มีอยู่แล้ว
เป็นการเพิม่ การทางาน โดยอ้างอิงการทางาน
จากระบบร้องเรียน และระบบ
สืบค้น
กิจกรรมที่ 6 : จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
เสมือน แบบ Hyper converged
พร้อมดาเนินการติดตั้ง จานวน 1 ระบบ

ค่าเป้าหมาย
มีระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
และระเบียบท้องถิ่นที่รองรับ
ผู้ปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคจานวน 1 ระบบ

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่นที่สนับสนุน
การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
6,450,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กม. *
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการ-จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับ อปท. 8,900 เล่ม
บันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนอปท.
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาระบบและจัดทาคู่มือ
สาหรับการใช้งานเพือ่ เป็นต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พิมพ์คู่มือสาหรับปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมที่ 3 : แจกจ่ายคู่มือสาหรับปฏิบตั ิงาน
ให้กับสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
มีคู่มือสาหรับปฏิบตั ิงาน
จานวน 8,900 เล่ม
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั

งบประมาณ
(บาท)
890,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กต. *
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครอบคลุมวิถกี ารดารงชีวิต
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 6 / แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20, 21 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 1, 2 ,11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 5
กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
และการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติเงินอุดหนุนชดเชย
รายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รบั ผลกระทบจากการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรเงินงบประมาณ

1. คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจา
จังหวัด รวม 76 จังหวัด
ซึ่งมีการประชุมเดือนละ
1 ครั้ง
2. คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษี
ประจาจังหวัด รวม 76 จังหวัด
ซึ่งมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

เชิงปริมาณ
คณะกรรมการประจาจังหวัดตาม
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ได้รบั ค่าตอบแทนครบ
ทุก 76 จังหวัด
เชิงคุณภาพ
อปท. ทุกแห่งได้รบั คาแนะนา
และคาปรึกษารวมถึงมีการ
พิจารณาอุธรณ์การประเมิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่
กฎหมายกาหนด

โครงการค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร
กิจกรรม : ดาเนินการโอนเงินภาษีให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 7,776 แห่ง เป็นรายเดือน
และรายงวด โดยโอนเงินผ่านธนาคาร
ซึ่งธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการโอน
ทุกครั้ง

สถ. สามารถโอนเงินภาษี
จัดสรรให้แก่ อปท. จานวน
7,776 แห่ง เป็นรายเดือน
และรายงวดได้ตามที่กาหนด

เชิงปริมาณ
อปท. จานวน 7,776 แห่ง
ได้รบั โอนจัดสรรเงินภาษีครบถ้วน
ทุกแห่ง
เชิงคุณภาพ
อปท. ได้รบั การจัดสรรเงินภาษีเพือ่
นาไปจัดบริการสาธารณะตาม
อานาจหน้าที่

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

44,524,800

สน.คท.

500,000

สน.คท.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(New e-LAAS)
กิจกรรมที่ 1 : จัดหา ประกวดราคา
และทาสัญญา
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการและสรุปผล
กิจกรรมที่ 3 : วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานตามที่ สถ. กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาโปรแกรมตามที่
ออกแบบไว้ และจัดทาคู่มือการใช้งาน
(ดาเนินการในปี 2566)
กิจกรรมที่ 5 : จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และนาระบบขึ้นใช้งานจริง
(ดาเนินการในปี 2566)

2. ส่งเสริมการจัดทา
ปรับปรุงกฎหมาย
และแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานภายใต้สังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่ง สามารถรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
และจัดทาบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

โครงการการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
อปท. ทุกแห่งมีสื่อ Animation
Animation เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ที่สาคัญ
จัดเก็บภาษี
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
สามารถรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
และจัดทาบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานภายใต้สังกัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง สามารถรับเงิน เบิกจ่าย
เงิน และจัดทาบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
อปท. มีสื่อ Animation
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นจานวน
4 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความเข้าใจในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

90,000,000

สน.คท. *

300,000

สน.คท. *
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการจัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการจัดทาคู่มือ
ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2565
- จัดทาทีโออา (จัดจ้าง)
- รวบรวมระเบียบกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป
และข้อหารือต่าง ๆ ในปี 2564 - 2565
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินโครงการ
- ผลิตหนังสือ
- ตรวจสอบ
- แจกจ่าย
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ

จัดพิมพ์คู่มือระเบียบกฎหมาย
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น จานวน
10,000 เล่ม

เชิงปริมาณ
จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รบั การแจกจ่ายคู่มือ
เชิงคุณภาพ
ความถูกต้องสมบูรณ์
ด้านเนื้อหาของคู่มือ

โครงการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 : ยกร่างระเบียบกฎหมาย
กิจกรรมที่ 3 : เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากฎหมายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมที่ 5 : เสนอ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทย ลงนาม
กิจกรรมที่ 6 : ส่งให้สานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กิจกรรมที่ 7 : แจ้งแนวทางการจัดตั้งชุมชน
ตามระเบียบมาให้ อปท. นาไปปฏิบตั ิ
ในการจัดตั้งชุมชนภายในท้องถิ่น
และแจ้งแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชนเพือ่ บริหาร
จัดการชุมชนของตนเองตามระเบียบฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล จานวน 1 ฉบับ
ซึ่งประกาศใช้กับ อปท.
จานวน 7,850 แห่ง

เชิงปริมาณ
ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
จานวน 1 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
อปท. มีการถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาลและให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

3,000,000

สน.บถ.

ไม่ใช้งบประมาณ

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการทบทวนระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการตามโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ
แจ้งแนวทางการดาเนินการด้าน
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับองค์กร
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หนังสือสั่งการในกระบวนจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ไม่ใช่งบประมาณ

กพส. *

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ วิเคราะห์และ
รายงานผลการศึกษา 1 เล่ม
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์ กิจกรรม
ที่ 2 สรุปผล เผยแพร่ และรับฟังข้อเสนอแนะ

เชิงปริมาณ
รายงานผลการศึกษา 1 เล่ม
เชิงคุณภาพ
นาผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1,200,000

กม. *

โครงการพิมพ์หนังสือ กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบตั ิ
และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของ อปท. ประจาปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่1 : รวบรวมเอกสาร
กิจกรรมที่2 : จัดพิมพ์
กิจกรรมที่3 : ประเมินโครงการ

เชิงปริมาณ
จัดพิมพ์หนังสือ “กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบตั ิและข้อหารือเกี่ยว
กับการปฏิบตั ิงานของ อปท.
ประจาปี พ.ศ. 2565
เชิงคุณภาพ
ความถูกต้องสมบูรณ์ด้านเนื้อหาของ
คู่มือ

1,000,000

กม. *

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ปฏิบตั ิงานและให้คาปรึกษา
แนะนาให้ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : ประเมินความเสี่ยงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาแผน
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี
และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพือ่ อนุมัติ
กิจกรรมที่ 2 : จัดส่งแผนการตรวจสอบ
ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาแผนปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
และขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพือ่ ปฏิบตั ิงานตามแผน
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการตามแผน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รบั การตรวจสอบด้านการคลัง
การเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง
2. สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั
การตรวจสอบด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ
ไม่น้อยกว่า 120 แห่ง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 30 จังหวัด
ได้รบั การ
นิเทศการบริหารงาน
และการปฏิบตั ิงาน
จากผลการตรวจสอบ
ด้านการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุ

เชิงปริมาณ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั
การตรวจสอบการบริหารงานและ
การปฏิบตั ิงานด้านการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง
2. สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั
การตรวจสอบการดาเนินงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ไม่น้อยกว่า 120 แห่ง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 30 จังหวัด ได้รบั การ
นิเทศการบริหารงาน และการ
ปฏิบตั ิงานจากผลการตรวจสอบ
ด้านการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุ
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายมีการดาเนินงานด้านการ
คลัง การเงิน การบัญชี และการ
พัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งบประมาณ
(บาท)
2,534,370

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
ตบ.
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารายงานการตรวจสอบ
และแจ้งผู้วา่ ราชการจังหวัด เพือ่ แจ้งให้
หน่วยรับตรวจทราบ และดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 6 : รายงานผลการดาเนินการ
และรวบรวมข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย
กิจกรรมที่ 7 : ติดตามผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

ค่าเป้าหมาย
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
ปฏิบตั ิงานด้านการคลังการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถประเมินผลการควบคุม
ภายใน และปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
6. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
บัญชี และการตรวจสอบ
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด สามารถ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบด้าน
การคลังการเงินการบัญชี
และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 30 จังหวัด ได้รบั การ
นิเทศการบริหารงาน
และการปฏิบตั ิงานจากผลการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดาเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
เป้าหมาย : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3,5, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18, 20 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 2, 6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 4, 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 4, 5
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1. สนับสนุน
การดาเนินงาน
โครงการตามมาตรฐาน

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้
เข้ารับการอบรมสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 : ประสานและเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับ
การอบรมสัมมนา จาก อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
อปท.
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการอบรมสัมมนา
ตามกาหนดการ
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการอบรมสัมมนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

จานวน 1,000 แห่ง
หรือคิดเป็นร้อยละ 10
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

เชิงปริมาณ
จานวนของ อปท. ที่ส่งบุคลากรใน
สังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,080,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กพส.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและมาตรฐานหอพัก
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ขอบเขตและจัดทา TOR
กิจกรรมที่ 2 จ้างสานักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือ
คู่มือมาตรฐานฯ
กิจกรรมที่ 3 ตรวจรับหนังสือคู่มือมาตรฐานฯ
กิจกรรมที่ 4 จัดส่งและแจกจ่ายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด และอาเภอ

ค่าเป้าหมาย
จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และมาตรฐานหอพัก
จานวน 20,000 เล่ม

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนคู่มือ
มาตรฐานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
มาตรฐานหอพัก
เชิงคุณภาพ
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีคู่มือมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และมาตรฐานหอพักในการส่งเสริม
ความรู้และการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีมาตรฐาน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีคู่มือมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และมาตรฐานหอพักที่มี
มาตรฐานสามารถใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
2,500,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์
การคัดเลือกอปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดมาตรฐาน
/หลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
กิจกรรมที่ 3 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อปท. มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สถ.
กิจกรรมที่ 4 : แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือก
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อให้จังหวัดดาเนินการคัดเลือก อปท.
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 5 : สถ. คัดเลือก อปท.
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับประเทศ
และประกาศผลการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
อปท. ต้นแบบ (Best
Practice) ที่มีมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณ
จานวน 891 แห่ง

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการวางผังเมือง มีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 1 จัดทาบันทึกเสนอต่อ อสถ.
การวางผังเมืองที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้ง
คณะทางานฯ
กิจกรรมที่ 2 คณะทางานฯ ร่วมกันกาหนด
ขอบเขตงานจ้างโครงการปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานการวางผังเมือง
กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
กิจกรรมที่ 4 ดาเนินการปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานการวางผังเมือง
กิจกรรมที่ 5 จัดทาร่างคู่มือเอกสารมาตรฐาน
การวางผังเมืองฉบับสมบูรณ์

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
อปท. ต้นแบบ (Best Practice)
ที่มีมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะซึ่งสามารถนาไป
เป็นต้นแบบให้ อปท. อืน่ ๆ
ได้ดาเนินการหรือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ความยัง่ ยืน

ได้เผยแพร่คู่มือมาตรฐาน
การวางผังเมืองให้กับ
อปท. จานวน 7,850 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
3,815,000

1,000,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กพส. *

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุและมาตรฐานการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กิจกรรมที่ 1 : จัดเวทีระดมความเห็น
ในการปรับปรุงมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 2 : พิจารณาและจัดทา
(ร่าง) มาตรฐานตามข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาคู่มือฉบับสมบูรณ์
และเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มาตรฐาน 2 เล่ม

เชิงปริมาณ
ได้มาตรฐานจานวน 2 มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
มาตรฐานการดาเนินงานสอดคล้อง
กับสถานการณ์
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน

500,000

กพส. *

โครงการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการจัดบริการ มาตรฐาน 1 เล่ม
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก และมาตรฐาน
สถานีขนส่งทางน้า)
กิจกรรมที่ 1 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
และปรับปรุงคู่มือฯ
กิจรรมที่ 2 : รวบรวมข้อมูล และสาระสาคัญที่
จะดาเนินการจัดทาเป็น Outline และ
ปรับปรุงคู่มือฯ
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทางานจัดทา
และปรับปรุงคู่มือฯ จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น (Focus Group) จากผู้แทน
อปท.นักวิชาการและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 4 : จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น (Focus Group) จากผู้แทน
อปท. นักวิชาการและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 5 : จัดทาร่างคู่มือฯ
ฉบับสมบูรณ์

เชิงปริมาณ
จานวน อปท. นาคู่มือมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท.ไปใช้
ในการจัดบริการสาธารณะ
เชิงคุณภาพ
อปท. มีคู่มือเอกสารมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐานมีความเหมาะสม
และเป็นไปตามศักยภาพ
ของ อปท. และสามารถ
ประเมินตนเองในเบื้องต้นได้

2,000,000

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการขับเคลื่อนหล้กปรัชญา
1,729 โรงเรียน
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2: จัดประชุมคณะทางาน
กิจกรรมที่ 3 : จัดต้งเครือข่ายโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น โดยมีศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน
ท้องถิ่น และโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นต้นแบบเป็นแม่ข่าย
กิจกรรมที่ 4: จัดประชุมการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ 5: โรงเรียนส่งแบบประเมิน
เพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้
/ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณณฑ์
การประเมิน/มอบประกาศเกียรติคุณ

ร้อยละของโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ที่พฒ
ั นาต่อยอดการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

3,000,000

กศ.

โครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(M0ral Development School:MDS)
กิจกรรมที่ 1 : สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร
ขอรับการประเมิน
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งกรรมการพิจารณา
คัดกรองเอกสาร
กิจกรรมที่ 3 : คณะกรรมการดาเนินการ
ประเมินเชิงประจักษ์
กิจกรรมที่ 4 : ประกาศผลการประเมิน
/มอบรางวัล

1. ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. โรงเรียน 16 แห่งที่ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อที่คณะกรรมการจะ
ดาเนินการนิเทศติดตามจากสภาพ
จริง
3. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เพื่อเข้ารับถ้วยประทานจากสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

1,000,000

กศ.

1. ผู้บริหารสถานศึกษา/
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โรงเรียน 16 แห่ง
ที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อที่คณะกรรมการจะ
ดาเนินการนิเทศติดตามจาก
สภาพจริง
3. โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เพื่อเข้ารับถ้วย
ประทานจากสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมที1่ : จัดประชุมชี้แจงการสอบ
กิจกรรมที2่ : โอนจัดสรรงบประมาณ
ให้ สถจ.
กิจกรรมที3่ : ตรวจเยีย่ มศูนย์สอบ
และสนามสอบ
กิจกรรมที4่ : ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

มีการจัดประชุมชี้แจง
การสอบมีการโอนจัดสรร
งบประมาณให้ สถจ. มีการ
ตรวจเยีย่ มศูนย์สอบและสนาม
สอบและมีกิจกรรมติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการประเมิน
คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ

6,000,000

กศ.

การมอบรางวัลสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน
ที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ดีเด่นประจาปีการศึกษา 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น
และนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม
100 คะแนน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาดีเด่น จานวน
450 แห่ง และนักเรียนที่สอบ ONET
ได้คะแนนเต็ม
จานวน 100 คน

500,000

กศ.

การมอบโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 1,737 แห่ง
(Local Sufficiency School
: LSS) ประจาปี 2564

จานวนโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ
และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

300,000

กศ.

การจัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง

สถจ. อปท.ที่จัดการศึกษา
และโรงเรียนมีคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับ
ปรับปรุง

2,000,000

กศ.

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับ
ปรับปรุง เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ สถจ. อปท.ที่จัด
การศึกษา และโรงเรียน จานวน
12,000 เล่ม
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการดาเนินงาน
/ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เพื่อคัดเลือกแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 3 : จัดประชุม/ชี้แจง
หลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 4 : ประกาศผลการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

อปท. จานวน 900 แห่ง ที่มี
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด ที่ผ่านการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ร้อยละ 90

1,000,000

กศ. *

โครงการประกวดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดตั้งคณะกรรมการประกวด
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 2 : คณะกรรมการประกวดฯ
ระดับจังหวัด ลงพื้นที่พจิ ารณาคัดเลือก
และตัดสินศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่นระดับจังหวัด
กิจกรรมที3่ : คณะกรรมการฯ ระดับประเทศ
พิจารณาลงพื้นที่คัดเลือก
และตัดสินศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่นระดับประเทศ จานวน 3 ขนาด ได้แก่
1) ขนาดเล็ก 2) ขนาดกลาง 3) ขนาดใหญ่
กิจกรรมที่ 4 : จัดพิธีมอบรางวัลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ

1. ประกวดศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กต้นแบบดีเด่น
ระดับจังหวัด จานวน
76 จังหวัดๆ ละ 9 รางวัล
รวมทั้งสิ้น 684 รางวัล
2. ประกวดศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กต้นแบบดีเด่น
ระดับประเทศ จานวน
3 ขนาด 9 รางวัล

เชิงปริมาณ
- จานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด
- จานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมการ
พัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานรวมทั้ง
มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบให้กับ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอืน่ ๆเรียนรู้
ภายในจังหวัด

18,589,500

กศ. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการประชุมคณะกรรมการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
กิจกรรมที1่ : โอนจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
3 ระดับ 1) ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ๆ
ละ 30,000 บาท เป็นเงิน
2,280,000 บาท 2) ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่น จานวน 18 กลุ่ม ๆ ละ
1,000,000 บาท เป็นเงิน
18,000,000 บาท 3) ระดับส่วนกลาง
จานวน 2 ครั้ง ๆละ 500,000 บาท
เป็นเงิน 1,000,000 บาท

จัดประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่นอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

มีการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่นอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

21,280,000

กศ. *

โครงการขยายผลการเพิ่มการลงทุน
ในเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจ เรื่องการเพิ่ม
การลงทุนในเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
และการเขียนโครงการ : จากแนวคิด
สู่การปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 2: การถอดบทเรียนกระบวนการ
เพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย
ของท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ 17 จังหวัดที่มี
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสาธิต
ตามแผนงานความร่วมมือ
ระหว่าง สถ. และองค์การ
ยูนิเซฟ ประเทศไทย
จานวน170 แห่ง บรรจุเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ลงใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 170 แห่ง บรรจุ
เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ลงในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดบริการสาธาณะ
ทางการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ

6,073,800

กศ. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมและฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการประกวด
"โครงการ Thailand Rabies Awards 2012"
กิจกรรมที่ 3 : การตรวจติดตามการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลงานการดาเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

ค่าเป้าหมาย
1. มีการจัดประชุมและฝึกอบรม
ให้ความรู้การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. มีการจัดกิจกรรมการ
ประกวด "โครงการ
Thailand Rabies Awards
2012"

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,402,000

กสธ.

900,000

กสธ.

3. มีการตรวจติดตาม
การดาเนินงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลงานการดาเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล มีบุคลากรขับเคลื่อน
และขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
และป้องกันโรค
กิจกรรมที1่ : การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลและขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
กิจกรรมที่ 2: สรุปผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ในการดาเนินโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละการดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค สาเร็จตามขอบเขตที่กาหนด
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ "ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูล มีกิจกรรมการประกวด การ
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ประกาศผลรางวัล และพิธีมอบ
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งขั้นตอนการดาเนินการ
รางวัลการจัดการขยะมูลฝอย
เกณฑ์การประกวด
ดีเด่นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
กิจกรรมที่ 2: คณะกรรมการประกวดฯ
ท้องถิ่น
ดาเนินการคัดเลือกการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น
กิจกรรมที่ 3 : ประกาศผลการประกวด
และ จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : จัดพิธีมอบรางวัล

เชิงปริมาณ
1. จานวนจังหวัดที่เข้าร่วม
การประกวดจังหวัดสะอาด
2. จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุน
การประกวดจังหวัดสะอาด
เชิงคุณภาพ
จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนดีเด่นจังหวัดสะอาด
สามารถขยายผลแนวทางการ
ดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็จให้แก่
ส่วนราชการ ระดับจังหวัด อาเภอ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน
ภาคศาสนา ประชาชน
/ประสังคม และสื่อมวลชน

17,155,340

กสว.

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทนคณะกรรมการกลาง
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัด"
กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย และคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลจังหวัด

เชิงปริมาณ
จานวนของจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

24,158,400

กสว.

คณะกรรมการกลางจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
และคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
จานวน 76 จังหวัด
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการมหกรรมการจัดการมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ"
กิจกรรมที1่ : จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที2่ : จัดงานมหกรรมฯ

ค่าเป้าหมาย
(1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ร่วมงาน
เข้ามาเรียนรู้ต้นแบบ
จากทั่วประเทศที่ประสบ
ความสาเร็จในการบริหาร
จัดการขยะ และได้รับฟัง
สัมมนา เชิงวิชาการ
และได้รับความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถ
มาประยุกต์ใช้ในระดับ
พื้นที่ได้
(2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้สร้างเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ความสาเร็จ
และแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการขยะมูลฝอย
(3) ประชาชนที่มาร่วมงาน
ได้รับรู้ ผลงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตระหนักและเกิดความมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในระดับท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการจัดงาน
มหกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
5,000,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กสว. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือมาตรฐานสุสาน
และฌาปนสถาน
กิจกรรมที1่ : จัดทาบันทึกเสนอ อสถ.
เพื่อขอนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที2่ : รวบรวมข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
ในการปรับปรุงคู่มือ
กิจกรรมที3่ : ดาเนินการปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานฯ
กิจกรรมที4่ : จัดทาร่างคู่มือเอกสารมาตรฐาน
ฯ ของ อปท. ฉบับสมบูรณ์

1) ได้ร่างคู่มือเอกสารมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะของ
อปท. ที่ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ
2) อปท. มีมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะเป็นไป
ตามที่กาหนด
3) ประชาชนในพื้นที่ อปท.
ได้รับการบริการสาธารณะ
จาก อปท. อย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ
4) สถ. มีแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.
ในการจัดบริการสาธารณะ

เชิงปริมาณ
มีคู่มือมาตรฐานการจัดการ
บริการสาธารณะ จานวน
1 มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
1. สถ. มีคู่มือมาตรฐานการจัดการ
บริการสาธารณะในการส่งเสริม
อปท.
2. อปท. มีมาตรฐานการจัดการ
บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ พัฒนาคู่มือมาตรฐานด้านการดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน์
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมและศึกษาข้อมูล
เพื่อปรับปรุงคู่มือ
กิจกรรมที่ 4 : ส่งมอบผลการศึกษา
พร้อมคู่มือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีคู่มือมาตรฐานการดูแลรักษา
ที่สาธารณประโยชน์
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

โครงการ พัฒนาคู่มือมาตรฐานด้านการ
เปรียบเทียบปรับ
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : รวบรวม ศึกษาข้อมูล
และปรับปรุงคู่มือ
กิจกรรมที่ 4 : ส่งมอบผลการศึกษา
พร้อมคู่มือฉบับสมบูรณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีคู่มือมาตรฐาน
การเปรียบเทียบปรับ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000

กสว. *

เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

2,000,000

กม. *

เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการเปรียบเทียบปรับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2,000,000

กม. *
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2. พัฒนาและขยาย
ระบบงานบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการดาเนินงาน
/ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ผ่านทางเว็บไซต์
www.dla.go.th หัวข้อ "หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)"

ค่าเป้าหมาย
คณะกรรมการประสานการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และผู้สังเกตการณ์
จานวนประมาณ 400 คน

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ : ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาแผนพัฒนาการ
ศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการ
ประสานการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
และผู้สังเกตการณ์
มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคนิควิธีการ และมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
2,000,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กศ. *

47

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที1่ : จัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที2่ : จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อจัดทาร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 3 ครั้ง
กิจกรรมที3่ : ดาเนินการจ้างผู้รับจ้าง
เพื่อจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบแผ่น CD จานวน
10,000 แผ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสังกัด สถจ.จังหวัด และ สถอ. ทุก
แห่ง

- สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
มี CD หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
จานวน 10,000 แผ่น
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นไปตามหลักสูตรที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

เชิงปริมาณ
จานวน CD หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1,500,000

กศ. *

โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที1่ : ดาเนินการวางแผน ประสาน
สถานที่ วิทยากร และขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที2่ : แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที3่ : ดาเนินการฝึกอบรม
กิจกรรมที4่ : สรุปผลการดาเนินการ

เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับ
การศึกษา หรือออกจาก
สถานศึกษากลางคัน ได้รับ
ความช่วยเหลือให้ได้เข้าสู่
ระบบการศึกษาหรือได้รับ
การฝึกทักษะอาชีพ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
สถ. และอปท. มีระบบ
การติดตามและช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบ

4,879,500

กศ. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการชี้แจงระบบการคัดกรองเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาการที่สมวัยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา
กิจกรรมที1่ : ดาเนินการวางแผน ประสาน
สถานที่ วิทยากร และขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที2่ : แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที3่ : ดาเนินการฝึกอบรม
กิจกรรมที4่ : สรุปผลการดาเนินการ

ค่าเป้าหมาย
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กในครอบครัวที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
หรือมีพฒ
ั นาการล่าช้าและมี
ความเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ที่สมวัย

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มีพฒ
ั นาการที่สมวัย

โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
76 จังหวัด
และค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอานวยการ
กระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
กิจกรรมทื่ : จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เชิงปริมาณ
จังหวัดที่ได้รับการจัดสรร

โครงการ การวิจัยบทบาทและความสาคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และอนุมัติจ้างทาวิจัย
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการวิจัยตามเงื่อนไข
ที่กาหนด
กิจกรรมที่ 3 :ตรวจรับผลสาเร็จ
ของงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กาหนด

เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการการวิจัยบทบาท
และความสาคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

งานวิจัย "บทบาท
และความสาคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน" จานวน 1 เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6,452,000

กศ. *

16,036,000

กพส.

600,000

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

มาตรฐานการบริการสาธารณะ เชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐานการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการสาธารณะ
จานวน 2 มาตรฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการปรับปรุง
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ อานาจหน้าที่
และการถ่ายโอน
ที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
และมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์
คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงการจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์
คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 ที่ปรึกษาดาเนินการ ศึกษา
วิเคราะห์ ทบทวน คู่มือมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 48 มาตรฐาน
เพื่อดาเนินการปรับปรุง ยกเลิก
หรือเพิ่มเติมมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรมที่ 3 ที่ปรึกษาจัดทารายงานผล
การศึกษา วิเคราะห์คู่มือมาตรฐาน
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับร่าง จานวน 30 ชุด
และนาเสนอต่อคณะทางานปรับปรุง ยกเลิก
หรือเพิ่มเติมคู่มือมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่อรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ฯ
ที่นาเสนอ

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
ศึกษา วิเคราะห์คู่มือมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์
ปัจจุบัน จานวน 48 มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีข้อมูลหรับนาไปใช้ในการ
พิจารณาปรับปรุง ทบทวนคู่มือ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,000,000

กพส. *

712,240

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 4 ที่ปรึกษาจัดทาสรุป ผลการ
ดาเนินงานพร้อมจัดทารายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 30 ชุด พร้อมไฟล์
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุดใส่แผ่น CD หรือ
DVD นาส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

51

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาวางระบบและดาเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3,6 / แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20, 21 / แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านที่ 1, 2 ,11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 5
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
โครงการยกระดับการประเมิน
1. พัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment 4.0 : LPA 4.0)
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 : จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ รองรับการประเมินในรูปแบบดิจิทลั
กิจกรรมที่ 4 : ประชุมชี้แจงทีมประเมินฯ
กิจกรรมที่ 5 : จัดพิมพ์แบบประเมิน
กิจกรรมที่ 6 : จัดสรรค่าใช้จ่ายทีมประเมิน
กิจกรรมที่ 7 : ติดตามและนิเทศทีมประเมิน
กิจกรรมที่ 8 : สรุปผลการประเมิน
โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทา
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการตามโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ

ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีผ่ ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Asssessment :
LPA)

เชิงปริมาณ
ร้อยละ อปท. ได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. ทุกแห่ง
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ อปท.
ทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิ ภาพของ อปท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย จานวน 10 จังหวัด
รวม 956 แห่ง มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการจัดทา
และดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย (เชียงราย
ลาพูน ลาปาง เพชรบุรณ์ น่าน
นครสวรรค์ อุทยั ธานี
ชัยนาท สุโขทัย ปทุมธานี)
จานวน 10 จังหวัด รวม
956 แห่ง ได้รับการตรวจ
ติดตามและนิเทศแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

32,500,000

300,000

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพส.

กพส.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการตรวจนิเทศการกระจายอานาจให้แก่ จานวนองค์กรปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดทา
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการตรวจ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิเทศ
ทีเ่ ป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
กิจกรรมที่ 1 : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะทางานเพือ่ ตรวจนิเทศดาเนินภาร
กิจรรมที่ 2 : คณะทางานฯประชุมร่วมกัน
กาหนดแผนนการตรวจนิเทศ ดาเนินการตรวจ
นิเทศ
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมสรุปผลการตรวจนิเทศ
และร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการตรวจ
นิเทศ

600,000

กพส.

โครงการตรวจติดตาม นิเทศ และรับฟังปัญหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อุปสรรคในการดาเนินการโครงการเงินอุดหนุน ได้รับการตรวจติดตามฯ ในพืน้ ที่
เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ภาค จานวน 32 แห่ง
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการตรวจติดตามฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการฯ

เชิงปริมาณ : จานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
ตรวจติดตาม จานวน 32 แห่ง
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการตรวจ
ติดตามฯ มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน

350,000

กพส. *
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการติดตามและประเมินผลการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนองค์กรปกครอง
ดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทีไ่ ด้รบั การติดตาม
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการติดตาม
และคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง
และประเมินผลการดาเนินงาน และประเมินผลการดาเนินงาน
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะทางานเพือ่ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
กิจรรมที่ 2 คณะทางานฯ ประชุมร่วมกัน
กาหนดแผนการตรวจนิเทศ ดาเนินการ
ตรวจนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการตรวจนิเทศ
และร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

425,800

กพส. *

โครงการจัดทาแผนบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการ
สาคัญ งบสภพัฒน์)
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทาโครงการ
กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการตามโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ

500,000

กพส. **

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย จานวน 15 จังหวัด
รวม 1,416 แห่ง มีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการจัดทาและ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย (ชลบุรี
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา
นครนายก เลย ขอนแก่น
มหาสารคาม ชัยภูมิ
หนองบัวลาภู ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สตูล
และกระบี)่ จานวน 15 จังหวัด
รวม 1,416 แห่ง ได้รับการ
ตรวจติดตามและนิเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติโครงการและโอน
จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: แจ้ง สถจ. ดาเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ
กิจกรรมที่3 : ดาเนินการนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมที่4: สรุปผลการดาเนินการ

ค่าเป้าหมาย
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ี
สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และมีการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้
ให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
บรรลุตามนโยบายของ สถ.

โครงการตรวจนิเทศและประเมินผลการ
สถจ./สถอ. จานวน 15 แห่ง
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร
อปท.จานวน 470 แห่ง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : กาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ออกตรวจนิเทศและจัดทาแผนการ
ออกตรวจ
กิจกรรมที่ 2: จัดทาแบบบันทึกการตรวจนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 : ประสานจังหวัดเป้าหมายเพือ่
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีก่ าหนดไว้
กิจกรรมที่ 4: ออกตรวจนิเทศตาม
แผนการออกตรวจนิเทศทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 5: สรุปผลการออกตรวจนิเทศ
เสนอผู้บริหาร

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เชิงปริมาณ
จานวนคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระหลักเพิม่ ขึ้นเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓ และเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการทีส่ มวัย

11,074,720

กศ. *

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 60 ขององค์กรปกครอง
เป้าหมายทีไ่ ด้รับการตรวจนิเทศ
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ทีถ่ ูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบนั

718,000

กต. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการตรวจติดตามโครงการจัดทา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพือ่ การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจาปี
งบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ทาหนังสือแจ้งจังหวัด
เป้าหมาย เพือ่ ให้ดาเนินการประสาน
กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ทีท่ ราบ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการออกตรวจ
กิจกรรมที่ 4 : ประมวลสรุปผลการตรวจ
ติดตาม เพือ่ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา

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

เชิงปริมาณ
สามารถดาเนินการตรวจ
ติดตามตามพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ได้ครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
รับทราบถึงปัญหา
และอุปสรรค ในการดาเนินการ
กรอกข้อมูลลงในระบบ e-Plan
เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้รับมา
พิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
และพัฒนากระบวนการ
ดาเนินงานต่อไป

480,000

กยผ.

โครงการตรวจติดตามและนิเทศงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : ลงพืน้ ทีต่ รวจติดตาม
การดาเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค
ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีด่ าเนินการเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการขยะ

1) จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ
การแนะนาในการปฏิบตั ิงาน
การบริหารจัดการขยะ
2) ส่วนกลาง จังหวัดมีข้อมูล
เพือ่ ไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการการ
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัด

เชิงปริมาณ
1. จานวนภาคทีไ่ ด้ตรวจติดตาม
และนิเทศงาน
2. จานวนจังหวัดทีไ่ ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ ลงพืน้ ที่
ตรวจติดตาม
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลลการดาเนินตรวจนิเทศ
นามาปรับใช้ในการทาจัดทา
แผนปฏิบตั ิการการจัดการขยะ
จังหวัดในพืน้ ที่

1,819,880

กสว. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการ "ตรวจติดตามและนิเทศงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น(อพ.สธ.-สถ.)"
กิจกรรม : ลงพืน้ ทีต่ รวจติดตาม
การดาเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค
ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีด่ าเนินการ
เกีย่ วกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(อพ.สธ.-สถ.)

1) จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ
การแนะนาในการปฏิบตั ิงาน
ในการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น(อพ.สธ.-สถ.)
2) ส่วนกลาง จังหวัดมีข้อมูล
เพือ่ ไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เชิงปริมาณ
1. จานวนภาคทีไ่ ด้ตรวจติดตาม
และนิเทศงาน
2. จานวนจังหวัดทีไ่ ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ลงพืน้ ทีต่ รวจติดตาม
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลลการดาเนินตรวจนิเทศ
นามาปรับใช้ในการทาจัดทา
แผนปฏิบตั ิการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจาพระราชดาริ
สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(อพ.สธ.-สถ.)
ในระดับจังหวัดระดับพืน้ ที่

1,819,880

กสว. *

โครงการ ตรวจนิเทศการปฏิบตั ิงาน
ของสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนการตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 2: กาหนดประเด็นการตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 3 : ออกตรวจราชการในพืน้ ที่
กิจกรรมที่ 4: จัดทาสรุปรายงานการตรวจ
ราชการ

จานวนสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอาเภอ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการตรวจ
นิเทศ

เชิงปริมาณ : จานวนเป้าหมาย
หน่วยรับตรวจ (สถจ./สถอ./
อปท.) จานวน 1,200 แห่งต่อปี
เชิงคุณภาพ : สรุปรายงาน
ผลการตรวจราชการ
จานวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน
แรกและ 6 เดือนหลัง)

3,900,000

กปต.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการตรวจนิเทศภารกิจทีไ่ ด้รับ
สถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอน
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
มายัง อปท. ได้รับการตรวจ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
นิเทศตามกาหนด
กิจกรรมที่1 : แต่งตั้งคณะทางานตรวจ
นิเทศภารกิจทีไ่ ด้รับการถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2: ตรวจนิเทศภารกิจทีไ่ ด้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3: สรุปผลการตรวจนิเทศภารกิจฯ

2. ส่งเสริมสนับสนุน โครงการจัดทาหนังสือคู่มือแนวปฏิบตั ิการ
การติดตามประเมินผล ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง

จัดพิมพ์หนังสือคู่มือฯ
จานวน 8,910 เล่ม

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
สถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอน
มายัง อปท. ได้รับการตรวจ
นิเทศตามกาหนด จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 15 แห่ง
เชิงคุณภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับ
คาแนะนาและแนวทางการ
ดาเนินงาน
/การบริหารจัดการสถานีอนามัย
โดยใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
เชิงปริมาณ
จานวนหนังสือคู่มือ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

800,000

กสธ.

1,069,200

ตบ. *

303,360

ตบ. *

ส่วนท้องถิ่น

โครงการนิเทศการปฏิบตั ิงานผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินการวางแผน
ประสานสถานที่ และขออนุมัติโครงการ
นิเทศฯ
กิจกรรมที่ 2: ดาเนินการนิเทศการ
ปฏิบตั ิงานฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินการ
ตามโครงการนิเทศฯ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินการ
ตามโครงการนิเทศน์ฯ

ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจสอบ
เชิงปริมาณ
ภายในขององค์กรปกครอง
จานวนผู้เข้ารับการนิเทศ
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้ทไี่ ด้รับ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 1,200 คน
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการนิเทศแนะนาการปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาแผนการนิเทศแนะนา
การปฏิบตั ิงานการคลัง การเงิน การบัญชี
และการพัสดุสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : จัดส่งแผนการนิเทศ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 4 : ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพือ่ ปฏิบตั ิงานตามแผน
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินการตามแผน
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการนิเทศการ
บริหารงานและการปฏิบตั ิงานจากผลการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานการคลัง การเงินการ
บัญชี และการพัสดุสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
นิเทศแนะนาการปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุไม่นอ้ ยกว่า 10 จังหวัด

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการนิเทศแนะนา
การปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ
ไม่นอ้ ยกว่า 10 จังหวัด

งบประมาณ
(บาท)
4,185,500

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ตบ. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการติดตามประเมินผลการ
ผู้บริหาร สถ. ได้ติดตาม
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ของ อปท.
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
อสถ. (สาหรับ อสถ. ต้องขออนุมัติจาก ปมท.)
กิจกรรมที่ 2 : ขอเบิกเงินสารองเพือ่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก กค.
กิจกรรมที่ 3 : เมื่อเดินทางกลับดาเนินการ
ทาเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย/ส่งใช้เงินยืม
ในการเดินทางไปราชการจาก กค.

เชิงปริมาณ
จานวนครั้งทีผ่ ู้บริหาร สถ.
ออกตรวจติดตามผลการ
ดาเนินงาน อปท. เป็นไป
ตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ
คือ ผู้บริหาร สถ. ออกตรวจ
ติดตามผลการดาเนินงาน อปท.
ครบตามกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด

1,000,000

สล.

โครงการจ้างทีป่ รึกษาดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

เชิงปริมาณ
มีรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับสมบูรณ์ )
เชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์
ในประเด็นสาคัญเพือ่ เป็น
แนวทางในการสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการปฏิบตั ิราชการ

660,000

กพส.

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดขอบเขต (TOR)
กิจกรรมที่ 3 : จ้างทีป่ รึกษาดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Assessment : LPA)
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับงานจ้างทีป่ รึกษา
ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA)

บทสรุปและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน
7,850 แห่ง (รวมเมืองพัทยา)

61

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนในการบริหารงาน
และตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : มีหนังสือแจ้งจังหวัดกาหนด
กลุ่มเป้าหมายเพือ่ เข้าร่วม
โครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ สร้างทีมวิทยากรแกนนา (A-team)
กิจกรรมที่ 3 : ประเมินผลโครงการฯ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลโครงการฯ

จานวน 380 คน

โครงการจัดทาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ เพือ่ การวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-Plan) ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมที่1 : ขออนุมัติโครงการฯ
พร้อมตั้งคณะกาหนดขอบเขตของงาน
กิจกรรมที่ 2 : กาหนอขอบเขต
ของงาน และขอความเห็นชอบ
จาก อสถ.
กิจกรรมที่ 3 : หาผู้รับจ้างมานาเสนอราคา
กิจกรรมที่ 4 : แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ 5 : ทาข้อตกลง
จ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 6 : ควบคุมการจ้าง
และประเมินผลงาน

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 196 คน

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
มีวิทยากรแกนนาในระดับ
จังหวัดครบทุกจังหวัด ๆ
ละ 4 คน
เชิงคุณภาพ
วิทยากรแกนนามีความรู้ความ
เข้าใจในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ อปท.
และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
ในพืน้ ทีไ่ ด้
เชิงปริมาณ
สามารถดาเนินการจัดจ้าง
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
จานวน 196 คน
เชิงคุณภาพ
การดาเนินการนาเข้าข้อมูล
ลงในระบบ e-Plan เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
แม่นยา ภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1,417,300

กพส. *

35,280,000

กยผ.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ี
ศักยภาพในการดาเนินการจัดการ ITA
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : อปท.ทีล่ งทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบ ITAS , นาเข้าข้อมูล
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก(EIT) และผู้บริหารอนุมัติ
ข้อมูลแล้ว
กิจกรรมที่ 2 : อปท. ทีต่ อบแบบ
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) และผู้บริหารอนุมัติ
ข้อมูลแล้ว
กิจกรรมที่ 3 : อปท. ทีต่ อบแบบสารวจ
IIT จนครบจานวนขั้นต่าทีก่ าหนดแล้ว
กิจกรรมที่ 4 : อปท. ทีม่ ีผลคะแนน ITA
ในปีงบประมาณ 2565 มากกว่าผล
คะแนนในปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 5 : สถ. มอบรางวัล อปท.
ทีม่ ีศักยภาพในการดาเนินการจัดการ ITA

ค่าเป้าหมาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทีด่ าเนินการ
จัดการ ITA ได้สาเร็จ
ก่อนกาหนดเวลาที่ ป.ป.ช.
กาหนดในปฏิทนิ

โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด อปท.
และการประเมินความพร้อมในการจัด
จานวน 1,725 แห่ง
การศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : Local School QualityCheck up :
LSQC
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 :ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทา
แนวทางการตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
Local School Quality Check up : LSQC

ตัวชี้วดั โครงการ
ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีเ่ ข้าร่วมประเมิน
ITA

ครู หรือบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด
อปท. ทราบแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมิน
ความพร้อมและสามารถนาผล
มาใช้ในการบริหารจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)
850,000

2,500,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กม.

กศ. *

กิจกรรมที่ 3 :จัดพิมพ์แนวทางการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินฯ และประชาสัมพันธ์
ให้ อปท. และโรงเรียนในสังกัดถือปฏิบตั ิ
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การใช้แนวทางแนวทางการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : Local School Quality
Check up : LSQC
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ตามอานาจหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เป้าหมาย : องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและประชาชนมีความสุข
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2, 3, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3, 5, 11, 12, 20, 21, 22 / แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านที่ 2, 3, 5, 9, 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 1, 6, 9 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 2, 5
กลยุทธ์
1. พัฒนาองค์กรให้มี
การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั โิ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทางาน
กิจกรรมที่ 4 : จัดทาร่างรายงานประจาปี
กิจกรรมที่ 5 : จัดทารูปเล่มสมบูรณ์
และส่งโรงพิมพ์เพือ่ ดาเนินการพิมพ์
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดทาและการบริหารงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : เตรียมการวางแผน
การดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมตั โิ ครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทา
และการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 3 : ประสานวิทยากร สถานทีจ่ ดั
ประชุมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพือ่ เข้าอบรมฯ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

หนังสือรายงานประจาปี 2564 เชิงปริมาณ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จานวนหนังสือรายงานประจาปี
จานวน 10,211 เล่ม
ตามทีก่ าหนดไว้ และครบถ้วน
สมบูรณ์ตามฉบับร่างสุดท้าย
เชิงคุณภาพ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามบัญชี
จัดสรรหนังสือ นารายงานประจาปี
ไปใช้โยชน์ตอ่ ไป
จานวน 240 คน

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สถ.
ทีส่ ่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1,100,000

กยผ.

960,500

กยผ.

กิจกรรมที่ 4 : จัดโครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทาและการบริหาร
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดาเนินโครงการ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมตั โิ ครงการ
ต่อผู้บังคับบัญชา
กิจกรรมที่ 2: ประสานจังหวัดแจ้ง
บุคลากรเป้าหมายเข้าร่วมอบรมสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 :ดาเนินการอบรมสัมมนา
กิจกรรมที่ 4: สรุปผลการดาเนินการ
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

จานวนคนเข้าร่วมอบรม
จานวน 900 คน

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3,500,000

กยผ. *

โครงการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาองค์กร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที1่ : จัดอบรม

ข้าราชการระดับปฏิบัตกิ าร
หรือชานาญการ
(1) เจ้าหน้าทีข่ องสานัก/กอง
18 สานัก/กอง ๆ ละ 2 คน รวม
จานวน 36 คน
(2) เจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นคณะทางาน
จานวน 8 คน
(3) เจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ
1 คนจานวน 76 คน
(4) เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
จานวน 5 คน
รวมบุคลากรทัง้ สิ้น
จานวน 125 คน

เชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการสร้างเครือข่ายนักพัฒนา
องค์กรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง
(Application Report) สถ.
เพือ่ สมัครรางวัลเลิศรัฐ

475,100

ก.พ.ร.สถ.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
จานวน 1 ระบบ
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีเสถียรภาพ และ ประมวล
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน และ ระบบสารสนเทศให้
รองรับสานักงานท้องถิน่ อาเภอ
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการทดสอบระบบ
สารสนเทศ และจัดทาคู่มอื การใช้งานระบบ
ในรุปแบบ Digital File
กิจกรรมที่ 4 : อบรมการใช้งานให้กบั เจ้าหน้าที่
สานักงานท้องถิน่ จังหวัด และ สานักงาน
ท้องถิน่ อาเภอ ให้สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในแบบ Web Conference
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

เชิงปริมาณ
จานวนระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ มีระบบ
สารสนเทศทีเ่ ชื่อมโยงข้อมูล
ในรูปแบบของการรับส่งหนังสือ
ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. จานวนผู้เข้าใช้ระบบ

5,750,400

ศส.

โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมผู้บริหารส่วนกลาง
ของสถ. และท้องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 2 : ฝึกอบรมข้าราชการ
ของ สถ.ระดับชานาญการพิเศษ
กิจกรรมที่ 3 : ฝึกอบรมข้าราชการ
ของ สถ. ระดับปฏิบัตกิ าร-ชานาญการ

เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
2. จานวนผู้ผ่านการทดสอบ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
เพิม่ มากขึน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2,352,100

ศส.

ฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลแก่บุคลากรของ สถ.
จานวน 3 กลุ่ม รวมทัง้ สิ้น
500 คน ได้แก่
1.ผู้บริหารส่วนกลางของ สถ.
และท้องถิน่ จังหวัด
จานวน 100 คน
2. ข้าราชการของ สถ.
ระดับชานาญการพิเศษ
จานวน 200 คน
3. ข้าราชการของ สถ.
ระดับปฏิบัตกิ าร-ชานาญการ
จานวน 200 คน
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งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร จานวน 1 แผน
ดิจทิ ัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาวิเคราะห์และสรุปรายงาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จัดทาแผนปฏิบัติ
การดิจทิ ัล
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ัล สถ.
พ.ศ. 2565 - 2570
กิจกรรมที่ 3 : จัดทากรอบแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ัล อปท. 2565 - 2570

เชิงปริมาณ
จานวนแผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ัล
ของ สถ. ประจาปี พ.ศ. 2565 2570 และกรอบแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ัล

5,000,000

ศส. *

โครงการท้องถิน่ อาเภอเพชร สถ.
รับรางวัล 20 คน
กิจกรรมที1่ : ประกาศรับสมัครโครงการ
ท้องถิน่ อาเภอเพชร สถ.
กิจกรรมที่ 2: คัดเลือกผู้ผ่านการประเมิน
รอบที่ 1 (คัดเลือก) จานวน 4 ภาค
ภูมภิ าค ละ 5 คน รวม 20 คน
กิจกรรมที่ 3 : คณะกรรมการลงพืน้ ทีค่ ัดเลือก
รอบที่ 2 (Site Visit) จานวน
4 ภาค ภูมภิ าคละ 5 คน รวม 20 คน
กิจกรรมที่ 4 : ประกาศผล และมอบรางวัล

เชิงปริมาณ
ท้องถิน่ อาเภอทีไ่ ด้รับการ
คัดเลือกเป็นท้องถิน่ เพชร สถ.
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการคัดเลือก
ท้องถิน่ อาเภอเพชร สถ.

886,950

ก.พ.ร.สถ. *
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
ศักยภาพนวัตกรเพือ่ สร้างนวัตกรรม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที1่ : จัดอบรม

ข้าราชการระดับปฏิบัตกิ ารหรือ
ชานาญการ
(1) เจ้าหน้าทีข่ องสานัก/กอง
(ส่วนกลาง) 18 สานัก
/กอง ๆ ละ 2 คน
รวมจานวน 36 คน
(2) เจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน
จานวน 76 คน
(3) เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
จานวน8 คน รวมบุคลากรทัง้ สิ้น
จานวน 120 คน

เชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
พัฒนาศักยภาพนวัตกรเพือ่ สร้าง
นวัตกรรมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการ
สร้างนวัตกรรมภายในหน่วยงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่

โครงการพัฒนาระบบเพือ่ พัฒนาสมรรถนะของ
หน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ
Local MOOC
กิจกรรมที่ ๑ : ขออนุมตั โิ ครงการ
กิจกรรมที่ ๒ : จัดทาเนือ้ หา
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ทางออนไลน์
กิจกรรมที่ ๔ : ทดลองใช้กบั กลุ่มผู้ใช้ตวั อย่าง
กิจกรรมที่ ๕ : ปรับปรุงหลักสูตร
กิจกรรมที่ 6 : ดำเนินกำร
จัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมที่ 7 : สรุปผล
กำรดำเนินกำร

1. 80 ของ สานัก/กอง
2. 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละของสานัก/กอง
/สถจ. ทีบ่ ุคลากรในสังกัด
ผ่านการอบรมตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร Local MOOC

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของสานัก/กอง/สถจ.
ทีบ่ ุคลากรลงทะเบียนเข้าเรียน
ในหลักสูตร Local MOOC
2. บุคลากรในสังกัดสาเร็จการศึกษา
ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
Local MOOC
เชิงคุณภาพ
มีความรู้

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

466,040

ก.พ.ร. สถ. *

60,000

ก.พ.ร.สถ. *
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ปฏิรูประบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั โิ ครงการพัฒนา
บุคลากรเพือ่ ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 5: ประเมินโครงการ

228 คน

เชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการ สถ.
ทีป่ ฏิบัตงิ านด้านการบริหาร
งานบุคคลท้องถิน่ ของจังหวัด
ทีเ่ ข้ารับการสัมมนา
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจในเนือ้ หาวิชาทีไ่ ด้รับ
การถ่ายทอด

โครงการจัดทาวีดทิ ัศน์แนะนากระบวนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ของ
สบ.พถ.
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมตั โิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2: เสนอจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาร่างเนือ้ หาการผลิต
สื่อวีดทิ ัศน์
กิจกรรมที่ 4 : ผู้รับจ้างผลิตสื่อวีดทิ ัศน์
ตามเงื่อนเวลาทีก่ าหนด
โครงการบารุงรักษาฐานข้อมูล และโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
กิจกรรม : ว่าจ้างบริษัทผู้ตดิ ตัง้ โปรแกรมฯ
ให้บารุงรักษาฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัตงิ าน
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของผู้รับจ้าง

1 ชุด

เชิงปริมาณ
สื่อวีดทิ ัศน์
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
กระบวนการฝึกอบรม

1 ฐาน

จานวนฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Alice forWindows)
ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

2,197,800

สน.บภ.

100,000

สบ.พถ. *

43,200

กพส.
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งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา และ
สรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 :ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
ตามที่ TOR กาหนด
กิจกรรมที่ 4 : นาเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ และ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

เว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ตาม
TOR ทีก่ าหนด

120,000

กพส. *

โครงการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อหนังสือ
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสาร
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์

จัดซื้อหนังสือได้ตามงบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้ 250 เล่ม
จัดซื้อหนังสือพิมพ์
นิตยสาร และวารสารได้ตาม
งบประมาณทีต่ งั้ ไว้
2,681 ฉบับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จัดซื้อหนังสือได้ตาม
งบประมาณทีต่ งั้ ไว้
2) จัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสารได้ตามงบประมาณทีต่ งั้ ไว้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -

200,000

กพส. *

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1: สารวจรายชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจาผู้มคี ุณสมบัตแิ ละสมควร
ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาโครงการมอบประกาศ
เกียรติคุณ
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาประกาศ
กิจกรรมที่ 4 : มอบประกาศ

1 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่
เกษียณอายุราชการ
2 ข้าราชการทีร่ ับราชการมาครบ
25 ปี บริบูรณ์
3 ข้าราชการทีร่ ับราชการครบ
20 ปี บริบูรณ์

เชิงปริมาณ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประกาศเกียรติคุณ
เชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณมีขวัญ
และกาลังใจ

150,000

กจ.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการตามทีส่ านักงาน
ก.พ. กาหนด
กิจกรรมที่ 1: การขออนุมตั โิ ครงการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2 : การดาเนินการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 3 : การประเมินผลการฝึกอบรม

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัตงิ านของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระดับนโยบาย

ค่าเป้าหมาย
ข้าราชการทีเ่ กษียณอายุราชการ
จานวน 119 คน ในปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 ได้รับ
ความรู้เกีย่ วกับการปรับตัวและ
การดารงชีวิตตลอดจนสิทธิ
ทีไ่ ด้รับจากรัฐภายกลังจาก
เกษียณอายุราชการ

ตัวชีว้ ัดโครงการ
เชิงปริมาณ
ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรมจานวน 119 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการให้ความรู้เกีย่ วกับ
สิทธิประโยชนฯและการดูแลตนเอง
เพือ่ ประโยชน์ในการดารงชีวิหลัง
เกษียณ
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1,178,100

กจ.

โครงการคัดเลือกเพือ่ เลื่อนขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารง แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภท
ตาแหน่งวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
วิชาการระดับชานาญการพิเศษ
กิจกรรมที่ 1: เสนอ อกพ.สถ. อนุมตั ิ
ตามจานวนตาแหน่งทีว่ ่าง
เปิดสอบและกาหนดหลักเกณฑ์การสอบ
กิจกรรมที่ 2 : ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
กิจกรรมที่ 3 : รับสมัครคัดเลือกฯ
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการสอบคัดเลือกฯ
กิจกรรมที่ 5 : ประกาศผลการคัดเลือกฯ และ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทีผ่ ่านการคัดเลือกฯ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษตามจานวน
ตาแหน่งทีว่ ่าง
เชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชานาญการ
พิเศษปฏิบบัตงิ านในหน้าที่

500,000

กจ.

โครงการคลินิกคลังท้องถิน่ เคลื่อนที่
ประจาปี 2565
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
สานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิน่ จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 2 : ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการปฏิบัตงิ าน
จานวน 2 กลุ่ม เพือ่ ติดตาม
งานและให้คาแนะนากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามทีจ่ งั หวัดกาหนด

เชิงปริมาณ
จังหวัดทีจ่ ดั กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้
การปฏิบัตริ าชการ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

957,000

สน.คท.

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
จานวน 12 จังหวัด เพือ่ ให้
การปฏิบัตริ าชการม
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) สาหรับ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 1: จัดฝึกอบรมอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(e-LAAS) สาหรับสานักงานส่งเสริมการปกครอง

บุคลากรของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ จังหวัด
จานวน 185 คน
เข้าร่วมฝึกอบรม

เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
เข้าร่วมฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัดสามารถให้
คาแนะนาการปฏิบัตงิ านในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1,254,000

สน.คท.

โครงการฝึกอบรมข้าราชการ สถ.
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ความรู้
เกีย่ วกับภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั จิ ดั ทาโครงการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ขา้ ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. ข้าราชการสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ จังหวัด
ทุกจังหวัด จังหวัดละ 5 คน
รวม 380 คน
2. ข้าราชการสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ อาเภอ
อาเภอละ 1 คน รวม878 คน
3. คณะกรรมการภาษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
จังหวัดละ 18 คน
และเมืองพัทยา 1 คน
4. คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีประจา
จังหวัด จังหวัดละ 10 คน
รวม 760 คน
5. ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ (ส่วนกลาง)
จานวน 53 คน
รวมทัง้ สิน 3,440 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุคลาการผู้ปฏิบัตงิ านด้านภาษี
ทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้างมีความรู้ ความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้อง สามารถให้คาแนะนา
และคาปรึกษาแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5,500,000

สน.คท.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการ
ของบุคลากรกลุ่มประสานการตรวจราชการ
กรม
กิจกรรมที1่ : อบรมสัมมนา
กิจกรรมที2่ : ศึกษาดูงานต้นแบบ
กิจกรรมที3่ : ถอดบทเรียนจากการอบรม
สัมมนาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย : ผต.สถ.
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว

เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
เชิงคุณภาพ : บทเรียนจากการ
อบรมสัมมนาแจ้งผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนาทราบและเพือ่ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ

120,000

กปต.

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านด้าน
กฎหมายและตรวจติตดามปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัตงิ านตามกฎหมาย
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั แิ ละประสานงาน
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินกิจกรรมโดยบรรยาย
และตอบข้อซักถาม
กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมข้อมูลประเมินโครงการ
นามาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน
ตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย 200 คนสามารถ
ปฏิบัตงิ านและให้คาปรึกษา
แนะนา อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวนผู้อานวยการและข้าราชการ
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่อง
ร้องทุกข์ สถจ. และผู้บริหาร อปท.
ไม่น้อยกว่า 200 คนปฏิบัตงิ าน
และให้คาปรึกษา แนะนา อปท.
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

956,800

กม. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการฝึกอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กลุ่มงานการเงินบัญชี
และการตรวจสอบ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : วางแผน และขออนุมตั ดิ าเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานงานด้านสถานที่
วิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทัง้ จัดเตรียม
เอกสารและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
กิจกรรมที่ 3: ดาเนินการฝึกอบรม
เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ด้าน การเงินการบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 4 : รายงานผลการดาเนินการ

1. ดำเนินกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด
2. ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้
เพิม่ ขึน้

เชิงคุณภำพ
1. จัดโครงกำรฝึกอบรมตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้
ในด้ำนกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลัง กำรบัญชี
และกำรพัสดุของ อปท.
เพิม่ ขึน้

929,750

ตบ.

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการ
เสริมสร้างกลยุทธ์และเพิม่ ประสทธิภาพ
ในการบริหารของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาเพือ่ จัดทาโครงการให้
เป็นไปตามอานาจหน้าทีข่ อง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 2: ขออนุมตั โิ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทางานฯ
กิจกรรมที่ 4 : จัดหาสถานทีจ่ ดั การประชุม
กิจกรรมที่ 5 : ประสานและเชิญวิทยากร
กิจกรรมที่ 6 : แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม
ประชุม
กิจกรรมที่ 7 : ดาเนินการประชุมสัมมนา
โครงการฯ
กิจกรรมที่ 8 : รายงานผลการจัดอบรม
ให้ผู้บริหารทราบ
กิจกรรมที่ 9 : ติตดาม ประเมินผล จัดทาสรุป
ปัญหาและแนวทางแก้ไข

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
ให้กบั ผู้บริหาร สถ. ทัง้ ส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค
ครั้งที่ 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 2
ภาคตะวันออก

เชิงปริมาณ
จานวนครั้งทีจ่ ดั ประชุม
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ ส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าคมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการบริหารงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และประมวลผลประเด็น ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
จากผู้เกีย่ วข้องในระดับพืน้ ที่
เพือ่ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ต่อไป

2,163,000

สล.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันท้องถิน่ ไทย
กิจกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลและผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกีย่ วกับจุดเริ่มต้น
ของการกระจายอานาจการปกครอง
สู่ท้องถิน่ ความสาคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจทานข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณให้
76 จังหวัดเพือ่ นาไปจัดงานวันท้องถิน่ ไทย
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ ได้แก่สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออืน่ ๆ
กิจกรรมที่ 5 : ประเมินผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
จานวน 10 ครั้งต่อปี

โครงการตรวจติดตามและนิเทศ
ดาเนินการตรวจติดตาม
การดาเนินงานของสานักงานส่งเสริม
และนิเทศ 1,080 แห่ง
การปกครองท้องถิน่ จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ร่วมกับสานักงบประมาณและหน่วยงาน
อืน่ ๆประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั โิ ครงการตรวจติดตาม
และนิเทศการดาเนินงานของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกับ
สานักงบประมาณและหน่วยงานอืน่ ๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีล่ งตรวจฯ
และประสานหน่วยงานทีร่ ่วมลงพืน้ ที่
เช่น สานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง
เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3 : ลงพืน้ ทีต่ รวจ สรุปผล
การตรวจ ฯ

ตัวชีว้ ัดโครงการ
จานวนในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ

จานวนสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัด
/สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ อาเภอ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รับ
การตรวจนิเทศ ฯ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

4,300,000

สล.

505,200

กยผ.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์
นโยบายและแผนสาหรับจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั โิ ครงการ
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ฯสาหรับ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
พร้อมจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังดาเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนกระทัง่ ลงนาม
ในสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ ฯ
สาหรับจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จานวน 8 คน ปฏิบัตหิ น้าที่ ณ กลุ่มงาน
วิเคราะห์งบประมาณ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
โครงการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ผ่านระบบสารสนเทศเพือ่ การวางแผน
และประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-Plan)
สาหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2: กาหนดวัน เวลา และสถานที่
กิจกรรมที่ 3 : เสนอขออนุมตั โิ ครงการต่อ
ผู้บริหาร
กิจกรรมที่ 4 : จัดฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 5 : ประเมินผลการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 6 : รายงานผลการดาเนินการและ
การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
จานวน 8 คน

การจัดโครงการฝึกอบรมให้กบั
บุคลากรส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค
จานวนไม่ต่ากว่า 1,030 คน

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

จานวนเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ ฯ
สาหรับจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จานวน 8 คน

1,440,000

กยผ.

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้ารับอบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับอบรมสามารถพัฒนาความรู้
และทักษะเกีย่ วกับ
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศ
เพือ่ การวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จา่ ยงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (e-Plan)

5,150,000

กยผ. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัตงิ านเบือ้ งต้น
จานวน 182 คน
เกีย่ วกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ GFMIS
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทาง
การดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ขออนุมตั โิ ครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทา
และการบริหารงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 3 : ประสานวิทยากร สถานที่
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่ เข้าอบรมฯ
กิจกรรมที่ 4 : จัดโครงการฝึกอบรม
การปฏิบัตงิ านเบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบ
งบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ GFMIS
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ จ้าง จนท. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และนโยบาย (จนท.ยน.)
และนโยบาย จานวน 3 คน
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั โิ ครงการฯ
พร้อมทัง้ จัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมที่ 2 : แจ้ง กค. ดาเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนกระทัง่ ลงนาม
ในสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : จ้าง จนท. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และนโยบาย (จนท.ยน.)
ปฏิบัตงิ าน ณ กง.ยน.

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

จานวนบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านด้านการ
จัดทาและการบริหารงบประมาณ
ของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
และสานัก/กอง
เข้ารับการฝึกอบรม

700,140

กยผ. *

เชิงปริมาณ
จานวน จนท. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และนโยบาย
จานวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
เพือ่ ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนา ศก. และสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ มท.
ยุทธศาสตร์ สถ. รวมทัง้ ตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (SDGs)

540,000

กยผ. *
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โครงการ/กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สถ.
สู่การปฏิบัตขิ องหน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั โิ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานจังหวัดส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลโครงการฯ

ค่าเป้าหมาย
ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
ทัง้ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค มีความเข้าใจ
ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ได้อย่างชัดเจน
และสามารถนาไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัตงิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัดโครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าคของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ มีความเข้าใจ
ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ มีความรู้
ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
และสามารถนาไปปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
10,175,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กยผ. *
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับอาเภอ
กิจกรรมที่ 1 : เมือ่ โครงการผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
วาระที่ 2 – 3แจ้งแนวทางและวิธีการ
จัดหาในการจ้างเหมาบริการลูกจ้าง
เพือ่ ปฏิบัตหิ น้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมฯ
ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัดทราบและดาเนินการจัดหา
กาหนดเงื่อนไขในประกาศว่าจะลงนาม
ในสัญญาจ้างเมือ่ ได้รับอนุมตั โิ อนจัดสรร
งบประมาณ (ดาเนินการก่อนเริ่มปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565)

ค่าเป้าหมาย
จานวน 535 คน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
จานวนประชาชน หน่วยงาน
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถใช้
บริการจากศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับอาเภอ

งบประมาณ
(บาท)
57,780,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กยผ. *

กิจกรรมที่ 2 : เมือ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัตงิ านให้แก่ลูกจ้าง
ดังกล่าว
กิจกรรมที่ 3 :ลูกจ้างฯ ให้บริการแก่ประชาชน
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน่ ทีม่ าติดต่อศูนย์
ปฏิบัตกิ ารฯ
กิจกรรมที่ 4 : ลูกจ้างฯ ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการ จัดทาสรุปผลและการ
รายงานรายเดือน
รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มตรวจสอบภายใน องค์กรมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และประชาชน
กิจกรรมที่ 1 : ติดตามแผนการฝึกอบรมของ มีความสุข
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอืน่ ๆ
กิจกรรมที่ 2 : พิจารณาคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม
ตรวจสอบภายในทีม่ คี ุณสามบัตติ ามที่
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอืน่ ๆ
กิจกรรมที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตามคุณสมบัตใิ น
แต่ละหลักสูตรการอบรม
กิจกรรมที่ 4 : ขออนุญาตเข้ารับการอบรมและ
เข้ารับการอบรม
กิจกรรมที่ 5 : นาความรู้ ทักษะความสามารถที่
ได้รับจากการอบรมมาใช้
ในการปฏิบัตงิ าน และพัฒนางาน รวมถึงการทา
KM ให้บุคลากรทีย่ ังไม่ได้เข้ารับการอบรม

เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากร
ทีไ่ ด้รับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ าน
เพิม่ มากขึน้

100,000

กตภ.

โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน การเงิน
และการบัญชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนปฏิบัตงิ าน
(Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี
กิจกรรมที่ 2 : เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
กิจกรรมที่ 3 : จัดทารายงานการตรวจสอบ
โดยมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ให้แก่หน่วยรับตรวจ
กิจกรรมที่ 4 : เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ทราบ
และสั่งการให้หน่วยรับตรวจดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ

เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยรับ
ตรวจทีไ่ ด้รับการตรวจสอบด้าน
การเงิน การปฏิบัตติ ามข้อกาหนด
การบริหาร และการปฏิบัตงิ าน
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ : หน่วยรับตรวจ
นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัตงิ าน
ให้เกิดประสิทธิภาพ

785,520

กตภ.

สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัดทุกหน่วยรับตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
ได้รับการตรวจสอบด้านการเงิน
การปฏิบัตติ ามข้อกาหนด การ
บริหาร
และการปฏิบัตงิ าน เพือ่ นา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัตงิ าน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

โครงการจัดทาคู่มอื กากับตรวจสอบการ
ปฏิบัตงิ านด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สาหรับ
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนในการจัดทา
โครงร่าง แบ่งเป็นบทเป็นตอน แบ่งเป็น
หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย
กิจกรรมที่ 2: สืบค้น หาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
และข้อตรวจพบจากการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบัตงิ านด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ
กิจกรรมที่ 3 : นามาเรียบเรียง
และจัดหมวดหมูต่ ามทีไ่ ด้วางโครงร่าง
กิจกรรมที่ 4: จัดพิมพ์/จัดทาเป็นรูปเล่ม
และเผยแพร่แนวทางทีไ่ ด้จดั ทาให้
กับกลุ่มเป้าหมาย

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
งานของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ จังหวัด
มีแนวทางในการตรวจสอบ
สอบทาน และกากับดูแล
การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัตงิ าน

เชิงปริมาณ
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัด
จานวน 76 จังหวัด
เชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน
มีแนวทางในการตรวจสอบ
สอบทาน และกากับดูแล
การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัตงิ าน

โครงการจ้างเอกชนเพือ่ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กิจกรรมที่ 1 กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหา
กิจกรรมที่ 2 ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบัตงิ านตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของผู้รับจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จานวน 10 คน

เชิงปริมาณ
จานวนเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บข้อมูล
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
ปฏิบัตงิ านได้ตามเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

1,800,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กตภ. *

กพส.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ขับเคลื่อนการจัดทา
งบประมาณของ อปท. ทีเ่ ป็นหน่วยรับ
งบประมาณตรง
กิจกรรมที่ 1 กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 กากับดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัตงิ าน
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของผู้รับจ้าง

จานวน 6 คน

เชิงปริมาณ
จานวนเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์
ข้อมูล เพือ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพืน้ ทีใ่ นระดับภาค

1,080,000

กพส.

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจา
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรม : การจ้างเหมาบริการพนักงาน
ประจาห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมีท่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้าง
ให้ปฏิบัตงิ านตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของผู้รับจ้าง

จานวนบุคลากรทีจ่ า้ งเหมา
บริการ 1 คน

จานวนบุคลากรทีจ่ า้ งเหมาบริการ

180,000

กพส.

โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : กากับดูแลผู้รับจ้าง
ให้ปฏิบัตงิ านตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของผู้รับจ้าง

จานวนบุคลากรทีจ่ า้ งเหมา
บริการ 1 คนผลการปฏิบัตงิ าน
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
80เปอร์เซ็นต์

จานวนบุคลากรทีจ่ า้ งเหมาบริการ

180,000

กพส.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมผสมผสานการเรียน
ผ่านออนไลน์และ English Camp 3 วัน
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการให้อธิบดีพิจารณา
อนุมตั แิ ละให้ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนด TOR พิจารณา
และอนุมตั จิ า้ งบริษัทดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ดาเนินโครงการในส่วนการเรียนออนไลน์
(e-Learning)
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการด้านเอกสาร
วัสดุอปุ กรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5 : ดาเนินโครงการ
English Camp
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการดาเนินโครงการ
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์จดั เก็บข้อมูล
และประมวลผลข้อมูลภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 กาหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 ทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 กากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบัตงิ านตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้รับจ้าง

ค่าเป้าหมาย
40 คน

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็น
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์จดั เก็บ
ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จานวน 5 คน

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
องค์ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

450,000

กพส. *

จานวนจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์จดั เก็บ
ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

900,000

กพส. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Web Conference) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ทจี่ ดั หาในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : กาหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพัสดุ
โครงการจัดจ้างบุคลากรด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมที1่ : จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ ริการ
วิเคราะห์และติดตามประเมินผลระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จัดหาระบบการประชุมทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Web Conference) ทดแทน
ระบบเดิมเนือ่ งจากอุปกรณ์
มีการใช้งาน 7 ปี
(จัดหาปีงบประมาณ 2558)

ระบบการประชุมทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Web Conference)
มีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กับสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9,850,000

ศส.

มีการจ้างบุคลากร รวมทัง้ สิ้น
188 คน และสามารถปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการฯ

เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรทีจ่ า้ งเหมาบริการ
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีความเทีย่ งตรง เชื่อถือได้
และเป็นปัจจุบัน

33,840,000

กสว. *

โครงการค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดประชุมของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2565

จานวยน 100 ครั้ง

ร้อยละของการจ่ายค่าตอบแทน
/ค่าใช้จา่ ยต่อการประชุม

220,494,000

สน.บถ.

21,992,250

สน.บถ.

โครงการตรวจติดตามและประเมินผล
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั โิ ครงการตรวจ
ติดตามฯ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินโครงการ

2,264 คน

เชิงปริมาณ
ข้าราชการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ตรวจติดตามฯ
เชิงคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการบริหารงาน
บุคคล
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในการ
บริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูพนักงานงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : สารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม (Traning Needs)
ของข้าราชการในสังกัด สถ. เกีย่ วกับ
การบริหารจัดการด้านการบริหารงาน
บุคคลครูฯ ของท้องถิน่

ค่าเป้าหมาย
จานวน 152 (คน)
(จังหวัดละ 2 คน)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้ทผี่ ่านการฝึกอบรม
(152 คน)
เชิงคุณภาพ
การบริหารงานบุคคลของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิน่ ของ สถจ.
มีประสิทธิภาพถูกต้อง
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

700,000

สน.บถ. *

3,000,000

สน.บถ. *

กิจกรรมที่ 2 : จัดทาโครงการฝึกอบรมพัฒนาฯ
แผนการดาเนินงาน และระบบการติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาฯ แผนงานการดาเนินการ
ทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามผลการดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหา
บุคลากรท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมตั โิ ครงการการ
เสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากร
ท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมที่ 4 : ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 5: ประเมินโครงการ

380 คน

เชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการ สถ./อปท.
ทีป่ ฏิบัตงิ านด้านการบริหารงาน
บุคคลท้องถิน่ ของจังหวัด
ทีเ่ ข้ารับการสัมมนา
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ในการสรรหาบุคลากรท้องถิน่
หาวิชาทีไ่ ด้รับการถ่ายทอด
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการฝึกอบรมท้องถิน่ อาเภอ
มืออาชีพ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตรและขออนุมตั ิ
จัดโครงการฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เข้ารับการฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 3 : จัดการฝึกอบรม
จานวน 6 วัน

ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
ผู้ปฏิบัตงิ านท้องถิน่ อาเภอ
จานวน 300 คน ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบัตงิ านสนับสนุน
อปท.

เชิงปริมาณ
ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ผู้ปฏิบัตงิ าน
ท้องถิน่ อาเภอ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกอบรม
ท้องถิน่ อาเภอมืออาชีพ

2,300,000

สบ.พถ.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ รองรับ
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และระเบียบกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน การคลัง
และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนการสัมมนา
และขออนุมตั จิ ดั โครงการฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมการสัมมนา
กิจกรรม ที่ 3 : จัดการฝึกอบรม
จานวน 3 วัน

ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
จานวน 500 คน ได้รับความรู้
และความเข้าใจในระเบียบ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อปท. ทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ รองรับ
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และระเบียบกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน การคลัง
และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,800,000

สบ.พถ.

โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ระดับชานาญการพิเศษ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมตั จิ ดั โครงการฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมการสัมมนา
กิจกรรม ที่ 3 : จัดการฝึกอบรม จานวน
2 รุ่น ๆ ละ 13 วัน

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ทีด่ ารง
ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
จานวน 120 คน ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อ
การปฏิบัตงิ านส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
นโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ และภารกิจ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ทีด่ ารง
ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกอบรม
พัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
ระดับชานาญการพิเศษ (เพิม่ เติม)

2,500,000

สบ.พถ.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

โครงกำรเสริมสร้ำงหลักกำรปฏิบัตริ ำชกำร
ทีด่ ตี ำมแนวคำวินิจฉัยของศำลปกครอง
ให้แก่บุคลำกรของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรม
และขออนุมตั จิ ดั โครงกำร
กิจกรรม ที่ 2 : แจ้งประชำสัมพันธ์กำรจัด
โครงกำร
กิจกรรม ที่ 3 : จัดกำรอบรมผ่ำนระบบ
ทำงไกลด้วยเครืออินเตอร์เน็ต (Web
Conference) จำนวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น
ไตรมำสละ 1 ครั้ง ตำมหัวข้อทีก่ ำหนด
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะ
และความสามารถด้านการใช้ดจิ ทิ ัล
สาหรับข้าราชการและพนักงานราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
(Digital Literacy) เพือ่ รองรับการเป็น
รัฐบาลดิจทิ ัล
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนและขออนุมตั ิ
จัดโครงการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเข้า
รับการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 3 : จัดการฝึกอบรม
จานวน 4 วัน 3 คืน

จานวน 4 ครั้ง

เชิงปริมาณ
จานวนครั้งในการอบรม

1. จานวน 500 คน
2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการ
และพนักงานราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
การทดสอบสมรรถนะด้านการ
ใช้ดจิ ทิ ัล (Digital Literacy)

เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการและพนักงาน
ราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ด้านการใช้
ดิจทิ ัล
2. ร้อยละของข้าราชการและ
พนักงานราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดจิ ทิ ัล
(Digital Literacy)

โครงการเพิม่ สมรรถนะบุคลากรด้านการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : กาหนดแผนกิจกรรมเพิม่
ประสิทธิภาพและเสนอขออนุมตั โิ ครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ดาเนินการจัดกิจกรรมและ
โครงการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ของ สบ.พถ. ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่
กิจกรรมที่ 3 : การประเมินผลและสรุปผล
โครงการ

ข้าราชการและพนักงานราชการ เชิงปริมาณ
ในสังกัด สบ.พถ.จานวน 42 คน จานวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการในสังกัด สบ.พถ.
ผ่านการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ
และสมรรถนะในการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรท้องถิน่
มากขึน้

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

100,000

สบ.พถ. *

2,400,000

สบ.พถ. *

150,000

สบ.พถ. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ข้าราชการในสังกัด สถ. จานวน
โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
500 คน มีความรู้ความเข้าใจในการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร แผนดาเนินการ
และเสนอขออนุมตั จิ ดั โครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการ
กิจกรรมที่ 3 : เรียกกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับ
การอบรม
กิจกรรมที่ 4 : จัดการฝึกอบรม

เชิงปริมาณ
จานวนข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจาผ่านการอบรม
เพิม่ สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความรู้และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากยิ่งขึน้ และสามารถให้บริการ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
และ มีประสิทธิภาพ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมตั จิ ดั โครงการฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมการสัมมนา
กิจกรรม ที่ 3 : จัดการฝึกอบรม
จานวน 5 วัน

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ทีป่ ฏิบัตงิ าน
ณ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ จังหวัด
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิน่ จานวน
100 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและสนับสนุน
อปท.
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรของ
ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด ปกครองท้องถิน่ ทีป่ ฏิบัตงิ าน
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล ณ สานักงานส่งเสริมการ
ท้องถิน่
ปกครองท้องถิน่ จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร แผนการ
สังกัดกลุ่มงานมาตรฐาน
ฝึกอบรมและขออนุมตั จิ ดั โครงการฝึกอบรม
การบริหารงานส่วนบุคคล
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและแจ้ง ท้องถิน่ จานวน 100 คน
กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการ ได้รับการพัฒนาความรู้
สัมมนา
ทักษะและสมรรถนะ
กิจกรรม ที่ 3 : จัดการฝึกอบรม
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
จานวน 5 วัน
การส่งเสริมและสนับสนุน
อปท.

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

8,681,600

สบ.พถ. *

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80
ผ่านการฝึกอบรม

600,000

สบ.พถ. *

เชิงปริมาณ
จานวนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80
ผ่านการฝึกอบรม

600,000

สบ.พถ. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากร
ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข์
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมตั จิ ดั โครงการฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมการสัมมนา
กิจกรรม ที่ 3 : จัดการฝึกอบรม
จานวน 5 วัน

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ทีป่ ฏิบัตงิ าน
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัด
สังกัดกลุ่มงานกฏหมาย
ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
จานวน 100 คน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
และสนับสนุน อปท.

เชิงปริมาณ
จานวนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80
ผ่านการฝึกอบรม

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัด กลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมตั จิ ดั โครงการฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและแจ้ง
กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการ
สัมมนา
กิจกรรม ที่ 3 : จัดการฝึกอบรม
จานวน 5 วัน

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
เชิงปริมาณ
ปกครองท้องถิน่ ทีป่ ฏิบัตงิ าน
กลุม่ เป้าหมายร้อยละ 80
ณ สานักงานส่งเสริมการ
ผ่านการฝึกอบรม
ปกครองท้องถิน่ จังหวัด
สังกัดกลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ จานวน
100 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะและสมรรถนะ เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและสนับสนุน
อปท.

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

600,000

สบ.พถ. *

600,000

สบ.พถ. *
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆของหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ทีด่ ี
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
ของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)
กิจกรรมที่ 3 : หลักสูตรผู้ตรวจราชการ
ระดับกรม
กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรนักปหครอง
ระดับสูง (นปส.)
กิจกรรมที่ 5 : หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการมืออาชีพ
กิจกรรมที่ 6 : หลักสูตรการเข้าใจ
และการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
(Digital Literacy)

กิจกรรมที่ 1 : 90 คน
กิจกรรมที่ 2 : 1 คน
กิจกรรมที่ 3 : 1 คน
กิจกรรมที่ 4 : 8 คน
กิจกรรมที่ 5 : 1 คน
กิจกรรมที่ 6 : 4 คน
จานวน 105 คน

จานวนข้าราชการ สถ.
เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก

3,329,000

กจ.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและ
พนักงานราชการบรรจุใหม่ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1 : การขออนุมตั โิ ครงการ
ปฐมนิเทศฯ
กิจกรรมที่ 2 : การดาเนินโครงการ
ปฐมนิเทศฯ
กิจกรรมที่ 3 : การสรุปผลการดาเนิน
โครงการปฐมนิเทศฯ

จานวน 170 คน
(รุ่นละ 85 คน)

จานวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการของ สถ. เข้าฝึกอบรม
ตามโครงการนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุใหม่
ของ สถ. จานวน 170 คน

1,272,900

กจ.
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บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
ยุทธศาสตร์
1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดาเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
มาตรฐาน

จานวนโครงการ
48

รวม

48

จานวนงบประมาณ
269,055,074,480

หมายเหตุ

269,055,074,480
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดาเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มมี าตรฐาน
เป้าหมาย : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 1, 3, 4, 5, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 / แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านที่ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 1, 2, 4, 5, 6, 9 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 3, 4, 5
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1.สนับสนุน
การดาเนินงาน
โครงการตามมาตรฐาน

โครงการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับผลกระทบ
จากการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรม 1 : จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
จัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างเพือ่ ใช้เป็น
ฐานในการคานวณเงินอุดหนุน
กิจกรรม 2 : กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุน
กิจกรรม 3 : จัดสรรเงินอุดหนุนตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนด

เทศบาลตาบล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ทุกแห่งทีม่ ีรายได้ลดลง
จากการจัดเก็บภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด

เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 1,410 คน
(ค่าบาเหน็จ บานาญ)

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- เทศบาลตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ทุกแห่งทีม่ ีรายได้ลดลงจากการ
จัดเก็บภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสร้าง ได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีรายได้เพียงพอในการจัดทาบริการ
สาธารณะตามอานาจ
หน้าที่

10,067,590,000

สน.คท.

เชิงปริมาณ : จานวนข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบานาญ
ตาแหน่งครู ตาแหน่งครูถ่ายโอน
ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจาสังกัด
โรงเรียนของ อปท. และทายาท
ได้รับสิทธิประโยชน์บาเหน็จบานาญ
ครบทุกราย
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบานาญ
ตาแหน่งครู ตาแหน่งครูถ่ายโอน ครู
ผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจาสังกัด
โรงเรียนของ อปท. และทายาท
ได้รับสิทธิประโยชน์บาเหน็จบานาญ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด

531,116,200

สน.คท.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ค่าเป้าหมาย
เทศบาลตาบล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ทุกแห่ง ในพืน้ ที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
ยะลา สตูล และสงขลา
(อาเภอจะนะ เทพา นาทวี
และสะบ้าย้อย) ได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนตาม
เกณฑ์จานวนประชากร
จานวนคนละ 400 บาท
รวม 2,384,677 คน

เงิดอุหนุนสาหรับกาเนินการตามอานาจหน้าที่ เทศบาลตาบล และ
และภารกิจถ่ายโอน
องค์การบริหารส่วนตาบล
ทุกแห่งใน 76 จังหวัด
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณครบทุกแห่ง
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
จานวน 12,920 คน
สาหรับผู้ปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : โอนเงินจัดสรรให้แก่ เทศบาล
และ อบต.

ตัวชี้วดั โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- เทศบาลตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกแห่ง
ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
ยะลา สตูล และสงขลา
(อาเภอจะนะ เทพา นาทวี
และสะบ้าย้อย) ได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และมีพึงพอใจ ต่อผลงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- เทศบาลตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล ทุกแห่งใน
76 จังหวัด ได้รับการจัดสรร
งบประมาณครบทุกแห่ง
จานวนข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนใต้

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

953,870,800

สน.คท.

49,185,565,000

สน.คท.

387,600,000

สน.บถ.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนันสนุนการจัด
การศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน และค่าจ้าง
ประจา)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลเกีย่ วกับการขอรับสนับสนุน
งบประมาณรายการเงินอุดหนนุนสาหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(เงินเดือนและค่าจ้างประจา)
ของเทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพือ่ ดาเนินการจัดทาบัญชี
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมาณ
- เสนอ อสถ. เพือ่ พิจารณาลงนามอนุมัติ
/เห็นชอบ
- มีหนังสือถึง สน.คท. เพือ่ โอนจัดสรร
งบประมาณรายการรายการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ(เงินเดือนและค่าจ้างประจา)
(โอนจัดสรรเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน
รวม 4 งวด)
- มีหนังสือถึง ผวจ. เพือ่ แจ้งให้ อปท.
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
9,438 คน

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่
ในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 9,438 คน
เชิงคุณภาพ
พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่
ในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนค่าจ้างประจา
และเงินควบ เงินอื่นๆ
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

งบประมาณ
(บาท)
3,009,980,400

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
สน.บถ.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนันสนุน
การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลเกีย่ วกับการขอรับสนับสนุน
งบประมาณรายการเงินอุดหนนุนสาหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าเช่าบ้าน) ของเทศบาลตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพือ่ ดาเนินการจัดทา
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมาณ
- เสนอ อสถ. เพือ่ พิจารณาลงนามอนุมัติ/
เห็นชอบ
- มีหนังสือถึง สน.คท. เพือ่ โอนจัดสรร
งบประมาณรายการรายการเงินอุดหนนุน
สาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าเช่าบ้าน) (โอนจัดสรรเป็นงวด ๆ ละ 3
เดือน รวม 4 งวด)
- มีหนังสือถึง ผวจ. เพือ่ แจ้งให้ อปท.
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

1,110 คน

เชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีข่ อเบิก
สวัสดิการค่าเช่าบ้านได้
จานวน 1,110 คน
เชิงคุณภาพ พนักงานครูขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
สวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิ
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

งบประมาณ
(บาท)
66,000,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
สน.บถ.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนันสนุน
1,560 คน
การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษา
ของบุตร)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลเกีย่ วกับการขอรับสนับสนุน
งบประมาณรายการเงินอุดหนนุนสาหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าการศึกษาของบุตร) ของเทศบาลตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบลเพือ่ ดาเนินการ
จัดทาบัญชีรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมาณ
- เสนอ อสถ. เพือ่ พิจารณาลงนามอนุมัติ
/เห็นชอบ
- มีหนังสือถึง สน.คท. เพือ่ โอนจัดสรร
งบประมาณรายการรายการเงินอุดหนนุน
สาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าการศึกษาของุตร) (โอนจัดสรรเป็น
งวด ๆละ 3 เดือน รวม 4 งวด)
- มีหนังสือถึง ผวจ. เพือ่ แจ้งให้ อปท.
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีข่ อเบิก
สวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร
ได้ จานวน 1,560 คน
เชิงคุณภาพ
พนักงานครูขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินสวัสดิการ
ค่าการศึกษาของบุตรตามสิทธิ
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

งบประมาณ
(บาท)
21,980,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
สน.บถ.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับ สนันสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินเพิม่ ค่าครองชีพ และสวัสดิการ)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล
เกีย่ วกับการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
รายการเงินอุดหนนุนสาหรับสนันสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินเพิม่ ค่าครองชีพ และสวัสดิการ)
ของเทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพือ่ ดาเนินการจัดทาบัญ
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมาณ
- เสนอ อสถ. เพือ่ พิจารณาลงนามอนุมัติ
/เห็นชอบ
- มีหนังสือถึง สน.คท. เพือ่ โอนจัดสรร
งบประมาณรายการรายการเงินอุดหนนุน
สาหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ ค่าครองชีพ
และสวัสดิการ) (โอนจัดสรรเป็นงวด ๆ ละ
3 เดือน รวม 4 งวด)
- มีหนังสือถึง ผวจ. เพือ่ แจ้งให้ อปท.
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เชิงปริมาณ
จานวนพนักงานครู
และพนักงานจ้างทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 52,967 คน
เชิงคุณภาพ
พนักงานครู และ พนักงานจ้าง
ทีป่ ฏิบตั ิหน้าทีใ่ นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราว
ค่าจ้างประจา เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินสั ดิการ
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

13,046,463,000

สน.บถ.

ประมาณการจานวนผู้สูงอายุ เชิงปริมาณ
8,631,755 คน
จานวนสูงอายุทมี่ ีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ทีม่ ีสิทธิรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของจานวนผู้สูงอายุ
ทีไ่ ด้รับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
.

72,509,742,000

กพส.

52,967 คน
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการจานวน
ผู้พิการ 1,834,530 คน

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม ประมาณการจานวน
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ผู้ปว่ ยเอดส์ 82,636 คน

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนคนพิการทีไ่ ด้รับ
เบีย้ ความพิการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของจานวนคนพิการ
หรือทุพพลภาพมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขึ้นทะเบียน
และการจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.
เชิงปริมาณ
จานวนผู้ปว่ ยเอดส์ทไี่ ด้รับเงิน
สงเคราะห์
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของจานวนผู้ปว่ ยเอดส์
มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
เบีย้ ยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
.

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

17,611,488,000

กพส.

495,816,000

กพส.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสาหรับการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที่ 4: เบิกจ่ายงบประมาณ

1. เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
สาคัญ/แหล่งท่องเทีย่ ว
ยอดนิยม/มีนกั ท่องเทีย่ ว
มาก (แหล่งทีม่ ีศักยภาพสูง)
2. เน้นพืน้ ทีเ่ มืองท่องเทีย่ ว
รอง/ส่วนเมืองหลักให้เน้น
ชานเมืองหรือชุมชนนอก
เมือง/เมืองทีอ่ ยู่รอบๆ
สนามบินหลัก
3. เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเดิม
ทีม่ ีความชารุดทรุดโทรม
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
4. เพือ่ กระจายรายได้สู่
ชุมชนท้องถิ่นโดยตรงด้วย
การท่องเทีย่ วนับ )

เชิงปริมาณ
จานวนก่อสร้าง ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
ร้อยละประชาชนในพืน้ ที่
เป้าหมายพึงพอใจต่อคนทีม่ า
ท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ

5,000,000,000

กพส.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการน้าระบบ
ธนาคารน้าใต้ดิน
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่3 : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที่4: เบิกจ่ายงบประมาณ

พืน้ ทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีป่ ระสบ
ปัญหาน้าแล้ง น้าท่วม

เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนปราศจากน้าท่วม
และมีน้าใช้ตลอดทัง้ ปี

5,000,000,000

กพส.
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
กิจกรรมที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทีก่ าหนด
ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินกิจกรรมทีไ่ ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการดาเนินงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ค่าเป้าหมาย
เทศบาลตาบล/องค์การ
บริหารส่วนตาบล
จานวน 7,851 แห่ง

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
เทศบาลตาบล/องค์การบริหาร
ส่วนตาบลได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยสามารถก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานกีฬา
/สนามกีฬา แล้วเสร็จในวันสิ้น
ปีงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบล
มีความพึงพอใจ

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพส.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
เทศบาลตาบล/องค์การ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
บริหารส่วนตาบล
(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม)
จานวน 7,850 แห่ง
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV System)
กิจกรรมที่ 1 : องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ทีก่ าหนด ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินกิจกรรมทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการดาเนินงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

เชิงปริมาณ
เทศบาลตาบล/องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทีย่ ังมีจุดเสี่ยง
จุดล่อแหลมเกีย่ วกับอาชญากรรม
และยังไม่ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ได้รับงบประมาณจัดซื้อ
และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จากโครงการได้อย่างทัว่ ถึง
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
/องค์การบริหารส่วนตาบลมีความ
พึงพอใจ ในการแก้ปญ
ั หา
อาชญากรรม ประชาชนเกิดความ
มั่นใจในการแก้ปญ
ั หาอาชญากรรม
ของหน่วยงานราชการ

3,000,000,000

กพส.

โครงการ เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินอุดหนุนรายการ
เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนา ยกระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
เป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบ
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่2: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่3 : ดาเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที่4: เบิกจ่ายงบประมาณ

เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
เชิงคุณภาพ
มีศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบ

1,000,000,000

กพส.

พืน้ ทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
การบริหารจัดการน้า
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(ธนาคารน้าใต้ดิน)
7,851 แห่ง
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิ
จนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรม :จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

อปท. จานวน 7,560 แห่ง
(ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร
ท้องถิ่น และประชาชน
ทีเ่ ข้าอบรมสามารถน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิ
จนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น)

เชิงปริมาณ
จานวน อปท. ทีร่ ับจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น
และประชาชน สามารถน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบตั ิจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ
และถนนขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น)
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

อปท. จานวน
7,557 แห่ง

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทีไ่ ด้รับ
จัดสรรก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวงท้องถิ่น
(ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้าให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

แหล่งน้าในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจานวน
1,500 แห่ง

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทีไ่ ด้รับ
จัดสรรการก่อสร้าง/ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า

งบประมาณ
(บาท)
120,000,000

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพส. *

32,287,200,000

กพส.

2,500,000,000

กพส.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพประปา
หมู่บา้ น)
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สาหรับงบดาเนินงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(ค่ากระแสไฟฟ้า)
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

ประปาหมู่บา้ นจานวน
1,500 แห่ง

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทีไ่ ด้รับ
จัดสรรการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพ
ประปาหมู่บา้ น)

3,000,000,000

กพส.

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย
ทีไ่ ด้รับจัดสรรการ
ดาเนินงานสถานี
สูบน้าด้วยไฟฟ้า

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทีไ่ ด้รับ
จัดสรรการดาเนินงานสถานี
สูบน้าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)

1,000,000,000

กพส.

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สาหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

สถานีสูบน้าทีไ่ ด้รับการถ่าย จานวนองค์กรปกครอง
โอน จานวน 2,806 แห่ง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทีไ่ ด้รับ
จัดสรรสาหรับค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

800,000,000

กพส.

โครงการเงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ถ่ายโอนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ

สถานีสูบน้าทีไ่ ด้รับ
การถ่ายโอน จานวน
2,806 แห่ง

45,000,000

กพส.

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทีไ่ ด้รับ
จัดสรรสาหรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ถ่ายโอนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
น้าอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร
จัดการน้าเพือ่ สนับสนุนงานฎีกา
กิจกรรมที่ 1 : การสารวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2: จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 :การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : การติดตามประเมินผล

ค่าเป้าหมาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่
ได้รับมการสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้า
อย่างบูรณาการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน

165,825 คน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

754,139 คน

4,627,238 คน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,601,539 คน

เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ ฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน)

15,368 คน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส

14 แห่ง

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้า
อย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สาหรับการบริหารจัดการน้า
เพือ่ สนับสนุนงานฎีกา

200,000,000

กพส.

นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะตามมาตรฐาน
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ ร้อยละ 100
เด็กปฐมวัยใน ศพด.ได้รับการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
กาหนด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้
ทานอาหารกลางวันทีเ่ หมาะสม
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
ระดับความสาเร็จทีน่ กั เรียน
ยากจนในสถานศึกษาสังกัด
อปท. ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ในระดับทีส่ ูงขั้น ไม่ต่าว่าระดับ 3
อปท.สนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กด้อยโอกาศ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 95

633,318,500

กศ.

1,890,518,700

กศ.

8,872,055,800

กศ.

19,101,751,500

กศ.

16,976,000

กศ.

224,000

กศ.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

14 อัตรา

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
(ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

22 อัตรา

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)

8 อัตรา

โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การขับเคลื่อน
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อมูล
ทีบ่ นั ทึกในระบบ Rabies One Data
กิจกรรมที่2: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อวัคซีนและดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า ตามข้อมูลทีบ่ นั ทึกในระบบ
Rabies One Data
กิจกรรมที่3 : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

3 แห่ง

สุนขั /แมวทีม่ ีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ จานวน
11,000,000 ตัว ได้รับ
การฉีดวัคซีน

ตัวชี้วดั โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

ครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการร้อยละ 100
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
อปท.ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับการจัดการศึกษา
ทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
ครูสอนศาสนาในสถานศึกษาสังกัด
อปท.ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 100

2,646,000

กศ.

2,508,800

กศ.

3,516,200

กศ.

บุคลากรประจาสนามกีฬา
ถ่ายโอนได้รับสวัสดิการ
ร้อยละ 100
เชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการฉีกวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าให้สุนขั /แมว
ทัง้ ทีม่ ีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ทัว่ ประเทศ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ ที่ อปท. ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า

1,260,000

กศ.

330,000,000

กสธ.
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โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั โครงการ

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางครัฒน
วรขัตติยราชนารี
กิจกรรมที่1 : รวบรวมข้อมูลจานวนประชากร
สุนขั /แมว ทัง้ มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
กิจกรรมที่2: จัดทาบัญชีการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่3 : จัดสรรงบปะมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่4: ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ครบทุกพืน้ ที่

เชิงปริมาณ
เทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทีด่ าเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนขั /แมว
ทัง้ ทีม่ ีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ครบทุกพืน้ ทีแ่ ละมีฐานข้อมูล
จานวนสัตว์ในพืน้ ที่
เชิงคุณภาพ
มีข้อมูลประชากรสุนขั /แมว
ในพืน้ ทีแ่ ละมีการบันทึกข้อมูล
สัตว์ในระบบ Rabies One Data

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : อปท.ดาเนินการจัดทา
ตามโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ
กิจกรรมที่3: รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

ชุมชน/หมู่บา้ น
ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับการ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามโครงการพระราชดาริ

เชิงปริมาณ
จานวน อปท. ทีไ่ ด้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
อปท. สามารถสนองงาน
ตามโครงการพระราชดาริ
และพระปณิธานอย่าน้อย
3 โครงการ

โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ สนับสนุน
ค่าป่วยการสาหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2: อปท.ดาเนินการจัดหา
และจ่ายค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3: รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เชิงปริมาณ
ทีม่ ีสิทธิได้รับค่าป่วยการ
อาสามสมัครบริบาลท้องถิ่นทีม่ ีสิทธิ
ได้รับค่าป่วยการครบทุกคน รับค่าป่วยการได้รับ
ค่าป่วยการ
เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิงในพืน้ ที่
ได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึง
และถูกต้องตามหลักปฏิบตั ิ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

66,000,000

กสธ.

1,599,600,000

กสธ.

1,088,784,000

กสธ. *
(ปีงบประมาณ
2564 ไม่ได้รับ
งบประมาณ)
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โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างสาหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาถ่ายโอน
สิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ถ่ายโอน
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล
เกีย่ วกับการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ของบุคลากรถ่ายโอนทัง้ เงินเดือน
ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเทศบาล
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
เพือ่ ดาเนินการจัดทาบัญชีรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมาณ
- เสนอ อสถ. เพือ่ พิจารณาลงนามอนุมัติ
/เห็นชอบ
- มีหนังสือถึง สน.คท. เพือ่ โอนจัดสรร
งบประมาณ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร
(โอนจัดสรรเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน
รวม 4 งวด)
- มีหนังสือถึง ผวจ. เพือ่ แจ้งให้ อปท.
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2. พัฒนาและขยาย
ระบบงานบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพือ่ การรักษาพยาบาลของข้าราชการ
/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
กิจกรรม : โอนเงินจัดสรรให้แก่ สปสช.
เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสาหนับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬา

ค่าเป้าหมาย
1,819 แห่ง

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรถ่ายโอน
เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
ทีก่ าหนด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

508,400,000

สน.บถ.

-จานวนผู้มีสิทธิและบุคคล
ในครอบครัวทีไ่ ด้รับสิทธิ

7,147,776,180

สน.บถ.

18,949

สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85

3,500,000,000

กศ.

2 สนาม

สนามกีฬาถ่ายโอนได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100

2,112,000

กศ.

-
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โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณ
โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา)
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายทีม่ ีสถานีอนามัย /โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลถ่ายโอน
กิจกรรมที่2: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่3 : ติดตามและรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
360

ตัวชี้วดั โครงการ

อปท. สามารถก่อสร้างอาคาร
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
75
อปท. สามารถก่อสร้างอาคาร
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
500 แห่ง
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองทีม่ ีเด็กเข้ารับบริการ
ใน ศพด. ทีม่ ีสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาในการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก
สถานีอนามัย/โรงพยาบาล เชิงปริมาณ
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
สถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ทีถ่ ่ายโอนมายังองค์กร
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ทีถ่ ่ายโอน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเทศบาลตาบล
ประเภทเทศบาลตาบล
และองค์การบริหาร
และองค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนตาบลทีข่ อรับการ
และขอรับการสนับสนุน
สนับสนุนงบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับการจัดสรร
เชิงคุณภาพ
งบประมาณ
ประชาชนในพืน้ ที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

807,540,800

กศ.

555,674,600

กศ.

85,000,000

กศ.

- ต้องรวบรวม
จากอปท. ทีร่ ับการ
ถ่ายโอน รพ.สต.
ส่งรายละเอียด
คาของบ 65 ก่อน

กสธ.
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่2: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่3 : รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
สถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ทีถ่ ่ายโอนมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเทศบาลตาบล
และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทีข่ อรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ทีถ่ ่ายโอนมายัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเทศบาลตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล
ทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ ที่ อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณยังไม่
สามารถระบุได้เนือ่ งจาก
มี รพ.สต. ทีถ่ ่ายโอนมา
สังกัด อปท. ประเภท
เทศบาล/อบต.
ปี 64 ยังอยู่ระหว่างการ
ประเมินความพร้อม
การจัดสรรงบประมาณ
จะจัดสรรตามขนาด
รพ.สต. คือ ขนาดเล็ก
แห่งละ 1 ล้านบาท
ขนาดกลางแห่งละ
1.5 ล้าน และขนาดใหญ่
แห่งละ 2 ล้านบาท

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กสธ.

110

ภาคผนวก

111

ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจที่ 1

พันธกิจที่ 2

พันธกิจที่ 3

พันธกิจที่ 4

พันธกิจที่ 5

1. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีความ
เข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานการดาเนินงาน

2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มี
ความสามารถในการจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง

3. ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่
กฎหมาย และนโยบายที่กาหนด

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มืออาชีพ

คิดสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา
และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง
และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การดาเนินการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีมาตรฐาน

ตย. กิจกรรม

ตย. กิจกรรม

1.
2.
3.

การฝึกอบรม
คู่มือแนวทาง
สร้างการทางานร่วมกัน
ของ อปท.

1.
2.
3.

แผนที่ภาษี
E-LAAS

คู่มือ หลักเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมาย

ตย. กิจกรรม
1.

ดาเนินการ 48 มาตรฐาน
ได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพัฒนาอาชีพ ฯลฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาวางระบบ และดาเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ ภารกิจ และนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมาย

ตย. กิจกรรม

ตย. กิจกรรม

1.
2.
3.

ประเมิน LPA
E-PLAN

การตรวจนิเทศ/ติดตาม

1.
2.

พัฒนาบุคลากร สถ.
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

สรุปแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จดั บริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ร้อยละ 70 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565
พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีความ
เข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานการดาเนินงาน

2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มีความสามารถใน
การจัดบริการสาธารณะได้อย่าง
ทั่วถึง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ

4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่
กฎหมาย และนโยบายที่กาหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติง านตามมาตรฐานบริ ก าร
สาธารณะ

2. การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง
และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ
การปฏิ บั ติง านขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3. ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
พั ฒ นาการด าเนิ น การจั ด บริ ก าร
สา ธ า รณ ะ ข อ ง อ ง ค์ ก รป ก ค รอ ง
ส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน

4 . ก า ร พั ฒ น า ว า ง ร ะ บ บ แ ล ะ
ด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบั ติงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น

5. การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ตาม
อานาจหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย

เป้าหมาย
1. มาตรฐานการบริการสาธารณะ
ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ครอบคลุมวิถีการดารงชีวิต

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจั ดบริ การ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

5. องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และประชาชนมีความสุข

1 . พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการติ ด ตาม
ประเมินผล

1. พั ฒ นาองค์ กรให้ มี การบริ ห าร
จัดการที่ดี
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
นโยบาย

กลยุทธ์
1. เสริ ม สร้า งกระบวนการเรี ย นรู้
การด า เนิ น งา นตามม าตรฐาน
บริการสาธารณะ
2. พั ฒนาระบบข้อมูล พื้นฐานงาน
บริการสาธารณะ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ แ ละการบริ ห ารการเงิ น
การคลังขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่ ง เสริ ม การจั ด ท า ปรั บ ปรุ ง
กฎหมา ย แล ะแนวท างกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์

1 . สนั บ สนุ น กา ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการตามมาตรฐาน
2. พั ฒ นาและขยายระบบงาน
บริ การ สาธาร ณะข อ งอ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

