


แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้งนี้ แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความส าเร็จของการด าเนินงาน อันจะท าให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงในมิติ  
ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สาระส าคัญ  
ของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ และภาคผนวก ประกอบด้วย แผนที่ความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทยกับแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ 
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◮ จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา (Strategic Positioning) 
1. การเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในการพัฒนาระบบ  

การบริหารจัดการภายในเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและต่างประเทศ และความจ าเป็น  
ในการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็นกลไกหลักของประเทศ  
เพื่อรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาการปกครองท้องถ่ินไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล โดยกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมเสริมสรา้งธรรมาภิบาลการปกครองท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในทุกระดับมีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศมีธรรมาภิบาล  
เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม ทั้งในและต่างประเทศ 

3. ขับเคลื่อนท้องถ่ินให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน  
สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นรากฐานของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการสร้างมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ  
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทส าคัญ 
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ในการพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินสู่ องค์กรภาครัฐแนวใหม่  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเช่ือมั่นจากพื้นที่สู่สังคม  
ในภาพกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความโปร่งใส และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5. เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของประเทศ  
ด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้มีศักยภาพในระดับสากล 

6. การพัฒนาบคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรองรับภารกิจ
ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

7. ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสู่องค์กรศูนย์กลางความรู้ มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการส่งเสริมและให้ค าปรึกษา และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถ่ินของประเทศในระดับสากล 

8. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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◮  วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐาน 

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

◮ ค่านิยม (Value) 

“มืออาชีพ  คิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล” 
 

◮ พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ  

ตามมาตรฐานการด าเนินงาน      
2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ  

ได้อย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็ นไปตามมาตรฐาน 

บริการสาธารณะ 
4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินให้ เป็นไป  

ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 

กฎหมาย และนโยบายที่ก าหนด 

 

◮ ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถ่ินในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมาย รองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การส่งเสรมิการปฏิบัติงานของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ 
ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 



4 
 

 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



ที่ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ
1 การพฒันาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น

ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
47 282,942,490               

2 การพฒันาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย รองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10 143,059,170               

3 การส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาการด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีมาตรฐาน

32 172,933,780               

4 การพฒันาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 102,553,640               

5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจ 
และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

61 437,796,350               

172 1,139,285,430           

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

งบอ านวยการ (กรม)

รวม

หมายเหตุ
* หมายถงึ โครงการริเร่ิม
** หมายถงึ โครงการส าคัญเพื่อขบัเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ของ สถ.
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1. เสรมิสรา้งกระบวนการ
เรยีนรู้การด าเนินงาน
ตามมาตรฐานบรกิาร
สาธารณะ

โครงการจัดพมิพห์นังสือ " ท้องถิ่นไทย โมเดล"
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวม/ค้นหากิจกรรมต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2:  คณะท างานฯ คัดเลือก
โครงการฯ/กิจกรรมต้นแบบ
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดพมิพห์นังสือฯ 
(10,500 เล่ม) โดยมีกลุ่มเปา้หมาย : 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
จ านวน 76 จังหวัด  จ านวน 380 เล่ม
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
จ านวน 878 แหง่ จ านวน 
1,756 เล่ม อปท. 7,849 แหง่ 
จ านวน 7,849 เล่ม หน่วยงานภายใน สถ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 514 เล่ม
กิจกรรมที่4:  แจกจ่ายหนังสือกลุ่มเปา้หมายฯ

จัดพมิพห์นังสือ 
จ านวน 10,500 เล่ม

เชิงปริมาณ : แจกจ่ายหนังสือครบ
ตามเปา้หมาย จ านวน 10,500 เล่ม
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปา้หมาย
ประกอบด้วย สถจ./สถอ./อปท./
หน่วยงานใน สถ./หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องสามารถน าผลงานไปปรับ
ใช้ในพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
/ประชาชนได้รับบริการได้อย่างมี
คุณภาพ

1,300,000           กปต.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรทอ้งถ่ินในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ

เป้าหมาย : มาตรฐานการบริการสาธารณะได้รับการถา่ยทอดสู่การปฏิบติั

ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3, 4, 6 / แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 12, 17, 20  / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที ่2, 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่ 12 ข้อ 1, 3, 6 / แผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 3, 5

กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการขับเคล่ือนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโ์ลก 
(อถล.)
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมใหค้วามรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ใหแ้ก่กลุ่มเปา้หมาย ในพืน้ที่ 6 ภาค 
ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
เพือ่ใช้เปน็แนวทางปฏิบติังานและเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายอาสาสมัครฯ
กิจกรรมที่ 2 : บรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
แบบรวมกลุ่มในหมู่บา้นหรือชุมชน

1. เพือ่ใหก้ารจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่
3. สร้างจิตส านึกใหแ้ก่ประชาชน
ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ
1) เพือ่สร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยใหแ้ก่เครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษโ์ลก
2) เพือ่สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที่ 
3) เพือ่สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย
4) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5) ขยะมูลฝอยได้น ากลับ
มาใช้ใหม่เพิม่ขึ้น

5,848,350           กสว. *

โครงการพฒันาปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านส่ิงแวดล้อม ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : จัดท าบนัทึกเสนอ อสถ. เพือ่ขอ
นุมัติโครงการฯ และแต้งต้ังคณะท างานฯ
กิจกรรมที่ 2 : คณะท างานฯ ร่วมกันก าหนด
ขอบเขตงานจ้างฯ
กิจกรรมที่ 3 : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานฯ
กิจกรรมที่ 5 : จัดท าร่างคู่มือเอกสารมาตรฐาน
ฯ ของ อปท. ฉบบัสมบรูณ์

1) ได้ร่างคู่มือเอกสารมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. ที่ปรับปรุงใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2) อปท. มีมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะเปน็ไป
ตามที่ก าหนด
3) ประชาชนในพืน้ที่ อปท. 
ได้รับการบริการสาธารณะจาก 
อปท. อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
4) สถ. มีแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการประเมินประสิทธิภาพของ
 อปท. ในการจัดบริการสาธารณะ

เชิงปริมาณ
มีคู่มือมาตรฐานการจัดการบริการ
สาธารณะ จ านวน 2 มาตรฐาน

เชิงคุณภาพ
1. สถ. มีคู่มือมาตรฐานการจัดการ
บริการสาธารณะในการส่งเสริม อปท.
2. อปท. มีมาตรฐานการจัดการ
บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2,000,000           กสว. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการสัมมนาเพือ่ขับเคล่ือนนโยบายการ
รวมกลุ่มพืน้ที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมสัมมนาใหม้ีองค์ความรู้
 ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูล
ฝอยทั้งระบบ ใหแ้ก่ กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 2 
รุ่น และบรรยายใหค้วามรู้ การวิเคราะห ์การ
ด าเนินการรวมกลุ่มพืน้ที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแลกเปล่ียนข้อมูลการบริหาร
จัดการขยะที่ประสบความส าเร็จ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูล
ฝอยทั้งระบบใหท้ั่วถึง
ทั้งจังหวัด สามารถ วิเคราะหผ์ล
การด าเนินการรวมกลุ่มพืน้ที่ใน
การจัดการมูลฝอย (Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแลกเปล่ียนข้อมูล
การบริหารจัดการขยะ
ที่ประสบความส าเร็จ

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการ
มูลฝอยทั้งระบบ สามารถ วิเคราะห์
ผลการด าเนินการรวมกลุ่มพืน้ที่ใน
การจัดการ
มูลฝอย (Clusters)

1,998,620           กสว. *

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบติัการ
เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัย
/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 1 : แต่งต้ังคณะท างาน
วางแผนการด าเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2: จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบติัการ
กิจกรรมที่ 3: สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

เกิดเครือข่ายบคุลากรด้าน
สุขภาพของ อปท. ในการ
ด าเนินภารกิจด้านสถานีอนามัย
ที่ถ่ายโอนมายัง อปท.

เชิงปริมาณ
เครือข่ายบคุลากรด้านสุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ
ทดสอบ

3,000,000           กสธ. 

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ อปท. 
ตาม พรบ.ก าหนดแผนการกระจายอ านาจและ
 พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
กิจกรรมที่ 1 : แต่งต้ังคณะท างาน
วางแผนการด าเนินกิจกรรม                 
กิจกรรมที่ 2: จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบติัการ
กิจกรรมที่ 3: สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

บคุลากรด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 500  คน

เชิงปริมาณ
จ านวนเครือข่ายบคุลากร
ด้านสุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ
ทดสอบ

2,500,000 กสธ. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้จัดการ
การดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมอนามัย
กิจกรรมที่ 1 : แต่งต้ังคณะท างาน
วางแผนการด าเนินกิจกรรม           
กิจกรรมที่ 2: จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบติัการ
กิจกรรมที่ 3: สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

บคุลากรด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภท
เทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
จ านวน 7,550  คน (คนละ 
8000 บาท

เชิงปริมาณ
จ านวนบคุลากรด้านสุขภาพฯ 
ที่เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ
ทดสอบ

60,400,000 กสธ. *

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาผู้น าคล่ืน
ลูกใหม่ในราชการท้องถิ่นไทย (local New 
Wave Leader)
กิจกรรมที่ 1 : จัดท าหลักสูตร โครงการ
ฝึกอบรมแผนด าเนินการฝึกอบรม 
และเสนอขออนุมัติจัดโครงการ
กิจกรรม ที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเปา้หมายและแจ้ง
กลุ่มเปา้หมายเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ฝึกอบรม
กิจกรรม ที่ 3 : ด าเนินการจัดการฝึกอบรมตาม
แผนที่ก าหนด

ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 40 คน 
เข้ารับการฝึกอบรม
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพฒันาผู้น าคล่ืนลูกใหม่
ในราชการท้องถิ่นไทย
(local New Wave Leader)

เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปา้หมายผ่านการฝึกอบรม
2. ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับ
การพฒันาใหม้ีความพร้อมต่อการ
เปน็ผู้น าการเปล่ียนแปลง สามารถ
เปน็ก าลังส าคัญในการพฒันาระบบ
ราชการภายใต้สภาวการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป

1,500,000           สบ.พถ. *

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหาร
จัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดินสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัด 
76 จังหวัด
กิจกรรมที่2: (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตาม
ผลการด าเนินงาน

จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน  
76  จังหวัด

เชิงปริมาณ
ผู้ผ่านการประชุมประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเสริมสร้าง
องค์ความรู้การบริหารจัดการน้ า
ระบบธนาคารน้ าใต้ดินสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการ
สามารถน าความรู้การบริหารจัดการ
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
ไปสู่การปฏิบติัได้ตามบทบาทหน้าที่

15,000,000         กพส. 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชนในการบริหารจัดการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดท าบนัทึกเสนอต่อ อสถ.
เพือ่ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกลุ่มเปา้หมาย
เพือ่เข้าร่วมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 : จัดอบรมเชิงปฏิบติัการ
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลโครงการฯ  กิจกรรม
ที่ 5 : สรุปผลโครงการฯ

ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดหารายได้
และการอนุมัติอนุญาต 
จ านวน 2,000แหง่ ๆ ละ 
1 คน รวมกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งส้ิน 2,000 คน

เชิงปริมาณ
ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ที่ผ่านการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชนและบริหารจัดการ
กิจกรรมสาธารณะได้
2. ประชาชนพงึพอใจในการได้รับ
บริการที่สะดวกและง่ายขึ้น 
(EASIER) จากการบริหารจัดการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         12,966,900 กพส. *

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างนักวิจัย
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการใหอ้ธิบดีพจิารณา
อนุมัติและใหด้ าเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานองค์การภาคี
เพือ่ร่วมวางแผนและด าเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเปา้หมาย
และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา   
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการจัดการสัมมนาทาง
วิชาการ เปน็เวลา 2 วัน 1 คืน         
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลด าเนินโครงการ
ใหอ้ธิบดีทราบและเหน็ชอบใหแ้จ้ง
ประชาสัมพนัธ์ใหบ้คุลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

เพือ่พฒันาองค์ความรู้
ของบคุลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการสร้าง
นักวิจัยท้องถิ่นผ่าน
การเรียนรู้และแลกเปล่ียน
องค์ความรู้กับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.)

เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม สถ./อปท.จ านวน
 300 คน
เชิงคุณภาพ
องค์ความรู้ที่เปน็ประโยชน์
ต่อ ข้าราชการ สถ. /ข้าราชการ
ท้องถิ่น/และบคุคลที่สนใจ

600,000             กพส. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการอบรมวิทยากรระดับจังหวัดเพือ่
ผลักดันเปา้หมายการพฒันาที่ย่ังยืน (SDGs)
สู่การด าเนินการในระดับท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการและด าเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2: ประสานองค์การระหว่างประเทศ
เพือ่ร่วมวางแผนและด าเนินโครงการ   
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4: ด าเนินการด้านเอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5: ด าเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6: สรุปผลด าเนินโครงการใหอ้ธิบดี
ทราบและเหน็ชอบใหแ้จ้งประชาสัมพนัธ์ให้
บคุลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทาง
และสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดใหก้ับบคุลากร
ในสังกัด สถจ. 
และ อปท. เพือ่ปรับใช้ในการ
ปฏิบติังานใหม้ีความสอดคล้อง
กับเปา้หมาย
การพฒันาที่ย่ังยืน (SDGs)

เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 240 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ SDGsมากขึ้น
และมีวิธีการในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ดังกล่าว

600,000             กพส. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ไทย – ญี่ปุน่ เพือ่ส่งเสริมการพฒันาเมือง
อย่างย่ังยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการและด าเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2: ประสานองค์การระหว่างประเทศ
เพือ่ร่วมวางแผนและด าเนินโครงการ  
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมที่ 4: ด าเนินการด้านเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5: ด าเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมที่ 6: สรุปผลการด าเนินโครงการให้
อธิบดีทราบและเหน็ชอบใหแ้จ้งประชาสัมพนัธ์
ใหบ้คุลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพฒันา
องค์ความรู้ด้านการพฒันาเมือง
อย่างย่ังยืน
ผ่านการเรียนรู้และมีการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้กับผู้แทน

 อปท. ประเทศญี่ปุน่

เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
320 คน สามารถน าองค์ความรู้
ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุน่
ไปส่งเสริมการพฒันาเมือง 
ใหม้ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และมาตรฐานในระดับสากล
เชิงคุณภาพ
องค์ความรู้ที่เปน็ประโยชน์
ต่อ ข้าราชการ สถ. /ข้าราชการ
ท้องถิ่น/และบคุคลที่สนใจ

650,000 กพส. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการอบรมสัมมนาเพือ่ซักซ้อมท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. 
กิจกรรมที่ 1: ขออนุมัติโครงการและด าเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของ อปท. เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ฯ
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการด้านเอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์ และสถานที่
กิจกรรมที่ 5 : ด าเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลด าเนินโครงการใหอ้ธิบดี
ทราบและเหน็ชอบใหแ้จ้งประชาสัมพนัธ์ให้
บคุลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
และสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอด
ใหค้ าแนะน ากับบคุลากร
ในสังกัด สถจ. และ อปท. 
เพือ่ใหก้ารจัดท าความตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เปน็ไปอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายแลระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 240 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท า
ความตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

600,000             กพส. *

โครงการพฒันาศักยภาพการปฏิบติังานด้าน
การบริหารจัดการประปาหมู่บา้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่ใหม้ีความรู้ด้านการ
บริหารและจัดการน้ าประปาอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บา้น) 
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินงาน
ด้านประปาหมู่บา้น 76 
จังหวัด ๆ ละ 4 แหง่ 
และบคุลากรส่วนกลาง 
รวม 310 คน

เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเปา้หมายได้รับการพฒันา
ศักยภาพการปฏิบติังานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บา้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
 และเข้าใจการปฏิบติังานด้านการ
บริหารจัดการประปาหมู่บา้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,000,000           กพส. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2: ด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบติัการฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 76 จังหวัด ๆ 
ละ 4 แหง่ และบคุลากร
ส่วนกลางรวม 310 คน

เชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเปา้หมายได้รับการสัมมนา
เชิงปฏิบติัการด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปา้หมาย
มีความรู้ และเข้าใจการปฏิบติังาน
ด้านความปลอดภัย
ทางถนนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,000,000           กพส. *

โครงการเพิม่ศักยภาพการด าเนินการบริการ
สาธารณะตามมาตรฐาน เกี่ยวกับการ
จัดบริการทางสังคมเพือ่รองรับสังคมสูงวัยของ
องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมผ่านระบบ 
Web Conference
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่น
จังหวัด/อ าเภอเร่ืองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ความพกิารใหค้นพกิาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่
ซักซ้อมแนวทางในการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบีย้ความพกิารใหค้นพกิาร
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน
            

องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น
จ านวน 7,774 แหง่
ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการ
ด าเนินการบริการ
สาธารณะ

องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น
จ านวน 7,774 แหง่
ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน
การด าเนินการบริการ
สาธารณะ เปน็กลไกใหจ้ังหวัด
/อ าเภอ

6,192,000           กพส. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการ อบรมสัมมนาการจัดท างบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปน็หน่วยรับงบประมาณตรง
กิจกรรมทื่ 1 : ขอนุมัติโครงการจัดอบรมสัมมน
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมมนาใหแ้ก่ผู้เข้ารับ
การอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเปน็
บคุลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบการจัดท า
งบประมาณ

ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเปน็บคุลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท า
ค าขอต้ังงบประมาณเงินอุดหนุน

 อปท .จ่าย
ค่าลงทะเบยีนเข้า
ร่วมการอบรมเอง

กพส. *

โครงการอบรมการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การด าเนินการตามโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ

จัดอบรมใหค้วามรู้ในการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น ใหก้ับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
แผนพฒันาท้องถิ่น / ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
1500 คน

 ไม่ใช่
งบประมาณ

กพส. *

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กิจกรรมที่1 : การประกวดส่ือภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็กปฐมวัยเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่2: เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ส่ือภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยเชิง
สร้างสรรค์ และการอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิค
การใช้ส่ือใหม้ีประสิทธิภาพและการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ใน
โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จ านวน 2,000 คน ได้เข้ารับ
การอบรม และหลังการอบรม 
สามารถใช้ส่ือที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ใหก้ับเด็กปฐมวัยใหม้ีพฒันาการ
ทางด้านภาษาที่สมบรูณ์ตามวัย

เชิงปริมาณ
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 2,000 คน 
ได้เข้ารับการอบรม  
เชิงคุณภาพ
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ส่ือ
ที่มีประสิทธิภาพเพือ่จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้ับเด็ก
ปฐมวัยใหม้ีพฒันาการทางด้าน
ภาษาที่สมบรูณ์ตามวัย

7,230,040           กศ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการขับเคล่ือนการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานฉบบัปรับปรุง

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บคุลากรทางการศึกษา จ านวน 
1,200 คน

ร้อยละของจ านวน  ผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการ

3,000,000           กศ. 

15



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 สายงานการสอน

ครูสายงานการสอนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 5,000 คน

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ตามโครงการ

15,000,000         กศ.

โครงการพฒันาศักยภาพครูผู้ฝึกสอนวิชาพละ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการวางแผน ประสาน
สถานที่ วิทยากร และขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2: แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 4: สรุปผลการด าเนินการ

ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟตุบอล
ใหค้รูผู้สอนวิชาพละศึกษา
มีความรู้ ทักษะ นวัตกรรม
สมัยใหม่ในการยกระดับ
การพฒันาผู้เล่น สามารถ
ถ่ายทอดหรือสาธิตรวมทั้ง
สร้างทีมเพือ่เข้าร่วม
การแข่งขันเพือ่ความเปน็เลิศ
และอาชีพได้อย่างเปน็ระบบ

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการพฒันา
ด้านทักษะกีฬาได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา

5,747,400           กศ. *

โครงการพฒันาระบบคัดกรองภาวะโภชนาการ
และสุขภาวอนามัยของเด็ก นักเรียนโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 : จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
กระบวนการคัดกรองภาวะโภชนาการฯ

โรงเรียนในสังกัด อปท. 
จ านวน 1,725 แหง่

ครู หรือบคุลากรทางการศึกษา
 โรงเรียนในสังกัด อปท. ทราบ
วิธีการและระบบคัดกรอง
การเจริญเติบโตและพฒันาการ
ส าหรับเด็กและสามารถน าผล
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ

           6,500,000 กศ. *

โครงการประชุมวิชาการการพฒันาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประจ าปกีารศึกษา 2565 
กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการวางแผนประสาน
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีอนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดประชุม
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการด าเนินการ

สถานศึกษาในแผนพฒันา
เด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พงึพอใจสามารถน าข้อมูล
จากการประชุมไปพฒันา
ต่อยอดในการด าเนินงาน

         15,000,000 กศ. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการวางแผน 
ประสานสถานที่ วิทยากร 
และขออนุมัติตามโครงการฝึกอบรมฯ
กิจกรรมที่ 2: แจ้งประชาสัมพนัธ์
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งจัดเตรียม
เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการฝึกอบรม
บรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ และ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมตอบ
ข้อซักถาม
กิจกรรมที่ 4: สรุปผลการด าเนินการตาม
โครงการฝึกอบรมฯ

จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 640 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้จากผลการทดสอบ
หลังการอบรมเพิม่ขึ้น

2,246,800           ตบ. *

โครงการรับ-ส่งผลงานทางวิชาการพนักงานครู
และบคุลากรทาง
การศึกษาท้องถิ่น เพือ่ใหม้ีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้นและนิเทศ
งานการบริหารงานบคุคลทางการศึกษาท้องถิ่น
 พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1
- ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้ที่มีคุณสมบติัครบใน
การย่ืนส่งผลงานทางวิชาการ เพือ่เสนอขอ
งบประมาณ     
- เสนอ อสถ. เพือ่อนุม้ติโครงการ          
- ด าเนินการรับส่งผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
- รอบเยียวยา จ านวน 4 คร้ัง           
- รอบปกติ จ านวน 2 ครัง

4000 คน 1,200,000           สน.บถ.

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบคุคลทางการศึกษาท้องถิ่น จ านวน
 5 คร้ัง

200 คน

เชิงปริมาณ
การรับ และส่งผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครู พนักงานครู และ
บคุลากรทางการศึกษา ครบถ้วน 
ถูกต้อง จ านวน 4,000 ราย
เชิงคุณภาพ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของตนเอง     
เชิงคุณภาพ           
ผู้ที่ได้รับการนิเทศงานด้าน
บริหารงานบคุคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น มีความรู้และความเข้าใจ
ในการปฎิบติังานด้านบคุคล
ทางการศึกษาท้องถิ่น
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการประชุมชี้แจงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการขับเคล่ือนนโยบาย
ของรัฐ

จ านวน 10,434 คน 2,675,500           กยผ. 

กิจกรรมที่ 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทางการด าเนิน
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งจัดสรรงบประมาณ
เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง
แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพืน้ที่จังหวัดของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามผลการด าเนินงาน
/และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การขับเคล่ือนนโยบายส าคัญของรัฐบาล
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพืน้ที่จังหวัด

2. พฒันาระบบข้อมูล
พืน้ฐานงานบริการสาธารณะ

โครงการศูนย์บริการข้อมูลบคุลากรท้องถิ่น
แหง่ชาติ ระยะที่ 3 
กิจกรรมที่1 : พฒันาระบบ
กิจกรรมที่2:  จัดหาอุปกรณ์
กิจกรรมที่3 : ฝึกอบรม
กิจกรรมที่4: ตรวจติดตามและนิเทศงาน

1 ระบบ ร้อยละของข้อมูลบคุลากรมีความ
ถูกต้อง และเปน็ปจัจุบนั

20,239,950         สน.บถ.

โครงการจัดพมิพห์นังสือข้อมูลรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,500,000           สน.คท. 

กิจกรรมที่ 1 : จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ผ่านระบบ INFO
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบ วิเคราะห ์
และประมวลผลข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : จัดพมิพแ์ละแจกจ่ายหนังสือ

ผู้บริหารและบคุลากรผู้ปฏิบติังาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้แทนภาคีเครือข่ายในพืน้ที่
จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจง
นโยบายส าคัญของรัฐบาล

1. สถ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูลรายได้ของ
 อปท. ทุกแหง่เพือ่ใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะหข์้อมูลทางด้าน
การคลังการเงิน
2. ประชาชนทั่วไปสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาด้านการคลังท้องถิ่น

เชิงปริมาณ 
จัดพมิพห์นังสือจ านวน 17,000 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สถ. มีฐานข้อมูลด้านการเงินการ
คลังท้องถิ่นที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
เปน็ปจัจุบนั
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์
แบบรวมศูนย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบงานและการท างาน
ต่าง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบฐานข้อมูล
โปรแกรมระบบบญัชี e-LAAS (Database 
Tuning) ใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 2 : บริการใหค้ าปรึกษา
และแนะน าการใช้งานใหก้ับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการติดต้ังปญัหาทางด้าน
เทคนิคและการปฏิบติังานบนโปรแกรมระบบ
บญัชี e-LAAS
ผ่านระบบ Call Center และเว็บไซต์
ของระบบคลังความรู้ (e-LAAS KM) 
ของระบบบญัชี e-LAAS 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบติังานในระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ 
สามารถด าเนินการบ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมโปรแกรมระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์แบบรวมศูนย์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) ได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ 12 คร้ัง
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบติังานในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

9,954,000           สน.คท.

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เพือ่รองรับการเชื่อมโยงการ
ใหบ้ริการภาครัฐ (e-Service) 
และการรับช าระภาษใีหแ้ก่ประชาชน 
(e-Payment) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีเคร่ืองแม่ข่าย (server) ที่มี
ประสิทธิภาพและมีความเสถียร
เพยีงพอ รองรับการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่ใหบ้ริการประชาชน รวมถึง
การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการช าระภาษทีี่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างและภาษปีา้ย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จัดหาอุปกรณีคอมพวิเตอร์ เคร่ือง
แม่ข่ายและโปรแกรมควบคุม พร้อม
ติดต้ัง 
1 ระบบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ 
เพือ่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้สะดวก 
รวดเร็วขึ้น
- ประชาชนได้รับความสะดวกและมี
ความพงึพอใจในการใหบ้ริการรับ
ช าระภาษขีององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,500,000           สน.คท. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการจัดพมิพห์นังสือเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม : จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ
และประมวลผลข้อมูลในการก าหนดรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปา้หมายของโครงการ
เพือ่จัดท าหนังสือเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ของ อปท. จ านวน 
10,000 เล่ม เพือ่เปน็แนวทาง
ในการก าหนด
รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของ อปท. โดยมีกลุ่มเปา้หมาย 
คือ อปท. 
สถจ. สถอ. และหน่วยงานอื่น
รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

เชิงปริมาณ : จัดพมิพห์นังสือ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของ อปท. จ านวน 10,000 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ใช้เปน็แนวทางปฏิบติั
ในการด าเนินการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

1,350,000           สน.คท. *

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น"
กิจกรรมที่1 : กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพ
รองรับการใช้งานจาก อปท. ทั่ว
ประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมารถบนัทึกข้อมูลด้าน
การจัดการขยะได้ครบทุกแหง่
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบนัทึกข้อมูลด้านการจัดขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

638,200             กสว.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : ศึกษา วิเคราะห ์
และออกแบบ ระบบสารสนเทศ 
โดยมีการลงพืน้ที่ในระดับ อปท. 
กิจกรรมที่ 2 : พฒันาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 
ข้อมูลเรือท้องแบน,ข้อมูลโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชื, ข้อมูลระบบบ าบดัน้ าเสีย
,ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก, ข้อมูลพืน้ที่สีเขียว
เปน็ต้น
กิจกรรมที่ 3 : พฒันาระบบ App Mobile โดย
เปน็การพฒันาต่อยอดในส่วน
ของ App Mobile ของกรมฯ ที่มีอยู่แล้ว
กิจกรรมที่ 4 : จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองแม่ข่าย
เสมือน แบบ Hyper converged 
พร้อมด าเนินการติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ
กิจกรรมที่ 5 : อบรมผู้ใช้งานระบบ
ที่เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน

1. ผลการศึกษา วิเคราะห ์และ
ออกแบบ ระบบฯ
เปน็รูปเล่ม จ านวน 1 เล่ม 
จ านวน อปท. ในการลงพืน้ที่
ศึกษาข้อมูล ไม่น้อยกว่า 
3 แหง่
2. มีระบบเร่ืองร้องเรียน จ านวน
 1 ระบบ และมีผู้ใช้งาน จ านวน
 76 คน
3. มีระบบฯ ที่พฒันา
ในโครงการ อยู่บน 
app mobile ของกรมฯ
4. มีเคร่ืองแม่ข่ายที่รองรับการ
ใช้งานของระบบฯ
5. ผู้เข้ารับการอบรมจ านวนไม่
น้อยหว่า 200 คน

เชิงปริมาณ
1. จ านวนเอกสารสรุปผล
 ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม
2. มีจ านวนผู้เข้าใช้งาน
 ร้อยละ 80
3. มีการเข้าใช้งานระบบ
ของผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 100 คน
4. สามารถใช้งานระบบฯ 
ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดปญัหา
ไม่สามารถใช้งานได้ 
ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน
5. มีจ านวนผู้เข้าอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 90
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีฐานข้อมูลในการน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

4,896,430           กสว. *

โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานทะเบยีน
วัดผลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 : พฒันาโปรแกรมระบบงาน
ทะเบยีนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. ให้
มีความทันสมัย
กิจกรรมที่2 : อบรมชี้แจงการใช้โปรแกรมแก่
บคุลากรทางการศึกษา

สถานศึกษาในสักกัด อปท. 
จ านวน 1,734 แหง่

จ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับ
การอบรม

4,000,000           กศ. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการจัดท าฐานข้อมูลเชิงคุณภาพด้าน
การศึกษา และสารสนเทศทางการศึกษา
 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : Local Educatoin
 Platfrom: LEP
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
ออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลเชิงคุณภาพด้าน
การศึกษา และสารสนเทศทางการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : Local Educatoin 
Platfrom  : LEP 

สถานศึกษาในสังกัด อปท. 
ทุกแหง่

ครู หรือบคุลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด อปท. สามารถ
ใช้ข้อมูลและแลกเปล่ียน
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ
รวมทั้งน าผลมาใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ

3,500,000           กศ. *

โครงการบรูณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพือ่การใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 : บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพือ่การวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของ อปท. เพือ่สอดรับยุทธศาสตร์
การพฒันาประเทศ (e-plan) 

 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพือ่การวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan) สามารถท างาน
ได้เปน็ปกติและมีความเสถียร
ในการท างานไดอยางต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

เชิงปริมาณ 
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพือ่การวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของ อปท. 
เพือ่สอดรับยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปญัหา
การ Error ทุกช่วงเวลา
เชิงคุณภาพ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบติังานในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพือ่การวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของ อปท. เพือ่สอดรับ
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2,400,000           กยผ.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบีย้ยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่1 :บ ารุงรักษาระบบ
กิจกรรมที่2:เพิม่หลักประกัน 
ลดความเส่ียงและเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่3 :สนับสนุนการบริหารระบบข้อมูล

อปท. จ านวน 7,772 อปท. เชิงปริมาณ
จ านวน อปท.ที่ด าเนินการ
ในระบบฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. ที่มีความ
พงึพอใจต่อระบบ ฯ

           2,035,950 กพส. 

โครงการจัดหาอุปกรณ์ปอ้งกันการบกุรุก
เครือข่าย (Next Genaration Firewall) 
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 
(External Storage) ส าหรับระบบส ารอง
ข้อมูลระบบสารสนเทศภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบยีบพสัดุฯ
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพสัดุ

จัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบ
เดิมเนื่องจากอุปกรณ์
มีการใช้งาน 7 ปี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
อุปกรณ์ปอ้งกันการบกุรุกเครือข่าย 
(Next Genaration
Firewall) ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถปอ้งกันการบกุรุกเครือข่าย
และมีอุปกรณ์ส ารองข้อมูลระบบ
สารสนเทศภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

5,000,000           ศส.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการพฒันาศูนย์ข้อมูล (BigData) 
เพือ่สนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะหบ์ริหาร
จัดการท้องถิ่นแบบบรูณาการ 
ระยะที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมระดมความคิดเหน็
ร่วมกับ อปท. ในพืน้ที่น าร่องเพือ่น าข้อมูลมาใช้
ในการวางแผน
กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทุติย
ภูมิ จากหน่วยงานอื่นๆที่มีข้อมูล
และมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของท้องถิ่น
เพิม่เติม
กิจกรรมที่ 3 : บรูณาการข้อมูลแผนงาน 
งบประมาณ ด้านการศึกษา 
ด้านสาธารณสุข จากฐานข้อมูลคลังท้องถิ่นใน
รูปแบบเชิงพืน้ที่ส าหรับให ้อปท . 
ใช้ในการก าหนดนโยบาย
กิจกรรมที่ 4 : ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
และ อปท. ในพืน้ที่น าร่องใหเ้ข้าใจถึงมิติการใช้
งานข้อมูลในรูปแบบ Bigdata

ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบบรูณาการระยะที่ 2

เชิงปริมาณ
รายงานผลการวิเคราะห ์BI ส าหรับ 
อปท. อย่างน้อย 
4 รายงานต่อ 1 อปท. Website
ในการน าเสนอข้อมูล 
Web application ส าหรับ
ประชาชนใหม้ีส่วนร่วมในการ
ติดตามการปฏิบติังานของ อปท.
เชิงคุณภาพ
อปท. สามารถใช้ข้อมูลจาก BigData
 ของกรมฯ เพือ่การก าหนดนโยบาย
 แก้ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ใหก้ารติดตามการปฏิบติังานของ 
อปท.

10,000,000         ศส. *

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของอรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : จัดฝึกอบรมเพือ่ทบทวนการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหก้ับ
เจ้าหน้าที่ของ สถ. (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จ านวนระบบฃานสารสนเทศของ
 สถ. 5 ระบบงานหลัก 40 
ระบบงานย่อย

เชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สถ.
 ท างานได้อย่างปกติต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
ระบบสารสนเทศและฐาน สถ. 
สามารถใหบ้ริการแก่ข้าราชการและ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

6,430,000           ศส. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่ายภายในของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพร้อมระบบ Antivirus
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบยีบพสัดุฯ
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพสัดุ

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รับ
การดูแล บ ารุงรักษา
ใหส้ามารถใช้งานได้
จ านวน 12 เดือน

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รับ
การดูแล บ ารุงรักษา
ใหส้ามารถใช้งานได้
จ านวน 12 เดือน

10,048,350         ศส. *

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์
แม่ข่ายระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
และระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีย้
ยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบยีบพสัดุฯ
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพสัดุ

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รับ
การดูแล บ ารุงรักษา
ใหส้ามารถใช้งานได้
จ านวน 12 เดือน

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รับ
การดูแล บ ารุงรักษา
ใหส้ามารถใช้งานได้
จ านวน 12 เดือน

8,354,000           ศส. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการพฒันาระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2
กิจกรรมที่ 1 : วิเคราะห ์และ ออกแบบ
แนวทางการพฒันาส่วนขยายผลโดยส ารวจ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ ผู้ใช้งานข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : พฒันา และ ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ  Web Application ใหร้องรับการ
จัดเก็บข้อมูล 8 ด้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหเ้ปน็ปจัจุบนั
กิจกรรมที่ 3 : พฒันาระบบการแสดงผลข้อมูล
ในรูปแบบ Dashboard
กิจกรรมที่ 4 : พฒันาระบบสารสนเทศ 
แบบMobile Applicationทั้งแบบ iOS 
และ Android ส าหรับการใช้งานข้อมูล
วงกว้าง
กิจกรรมที่ 5 : จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ 
และการจัดเก็บข้อมูลส าหรับ อปท.
กิจกรรมที่ 6 : อบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ในการใหค้ าปรึกษาและช่วยเหลือ อปท.
จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้ดูแล
ระบบส่วนกลาง

ระบบงานข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะที่ 2 จ านวน 1 ระบบ

เชิงปริมาณ
จ านวน อปท. 7,851 ที่สามารถ
ใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญของ อปท.ทั่ว
ประเทศได้รับการเผยแพร่
สู่สาธารณะ พร้อมใหทุ้กหน่วยงาน
ได้น าไปใช้ประโยชน์

6,000,000           ศส. **
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการ Smart Law
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห ์
และออกแบบ ระบบสารสนเทศ 
เพือ่รองรับ Smart Law 
กิจกรรมที่ 2 : พฒันาระบบเร่ืองร้องเรียน เพือ่
สามารถบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน 
ในรูปแบบระบบสารสนเทศ สามารถติดตาม
และตรวจสอบสถานะ
ของเร่ืองร้องเรียนได้
กิจกรรมที่ 3 : พฒันาระบบสืบค้น ข้อมูล
ทางด้านกฎหมาย สามารถเพิม่แก้ไข
ข้อมูลทางด้านกฏหมายล่าสุดได้อย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมที่ 4 : พฒันาระบบงานคดีและละเมิด 
สามารถจัดเก็บ ติดตาม แจ้งเตือนออกรายงาน
เกี่ยวกับคดีและละเมิดได้
กิจกรรมที่ 5 : พฒันารบบ App Mobile โดย
เปน็การพฒันาต่อยอดในส่วนของ 
App Mobile ของกรมฯ ที่มีอยู่แล้ว 
เปน็การเพิม่การท างาน โดยอ้างอิงการท างาน
จากระบบร้องเรียน และระบบ
สืบค้น
กิจกรรมที่ 6 : จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองแม่ข่าย
เสมือน แบบ Hyper converged 
พร้อมด าเนินการติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ

มีระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
และระเบยีบท้องถิ่นที่รองรับ
ผู้ปฏิบติังานด้านกฎหมายใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคจ านวน 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายและ
ระเบยีบท้องถิ่นที่สนับสนุน
การปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6,450,000           กม. *
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการ-จัดพมิพคู่์มือการปฏิบติังานส าหรับ
บนัทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบยีนอปท.
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาระบบและจัดท าคู่มือ
ส าหรับการใช้งานเพือ่เปน็ต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2: ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
พมิพคู่์มือส าหรับปฏิบติังาน
กิจกรรมที่ 3 : แจกจ่ายคู่มือส าหรับปฏิบติังาน
ใหก้ับส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อปท. 8,900 เล่ม เชิงปริมาณ
มีคู่มือส าหรับปฏิบติังาน 
จ านวน 8,900 เล่ม
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั

890,000             กต. *
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โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าจังหวัดตามพระราชบญัญัติ
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สน.คท.

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติเงินอุดหนุนชดเชย
รายได้ใหแ้ก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการ
จัดเก็บภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
กิจกรรมที่ 2 :  จัดสรรเงินงบประมาณ

โครงการค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร สน.คท.

กิจกรรม : ด าเนินการโอนเงินภาษใีห้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 7,776 แหง่ เปน็รายเดือน
และรายงวด โดยโอนเงินผ่านธนาคาร 
ซ่ึงธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการโอน
ทุกคร้ัง

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาระบบการเงนิ การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เป้าหมาย : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครอบคลุมวิถกีารด ารงชีวิต

ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 6 / แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 20, 21 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที ่1, 2 ,11

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่ 12 ข้อ 6 / แผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 5

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
และการบรหิารการเงนิ 
การคลังขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1. คณะกรรมการภาษทีี่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างประจ า
จังหวัด รวม 76 จังหวัด 
ซ่ึงมีการประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง
2. คณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษี
ประจ าจังหวัด รวม 76 จังหวัด 
ซ่ึงมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง

เชิงปริมาณ
คณะกรรมการประจ าจังหวัดตาม 
พ.ร.บ. ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ได้รับค่าตอบแทนครบ
ทุก 76 จังหวัด 
เชิงคุณภาพ
อปท. ทุกแหง่ได้รับค าแนะน า
และค าปรึกษารวมถึงมีการ
พจิารณาอุธรณ์การประเมิน
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามที่
กฎหมายก าหนด

44,524,800      

สถ. สามารถโอนเงินภาษี
จัดสรรใหแ้ก่ อปท. จ านวน 
7,776 แหง่ เปน็รายเดือน
และรายงวดได้ตามที่ก าหนด

เชิงปริมาณ
อปท. จ านวน 7,776 แหง่ 
ได้รับโอนจัดสรรเงินภาษคีรบถ้วน
ทุกแหง่
เชิงคุณภาพ
อปท. ได้รับการจัดสรรเงินภาษเีพือ่
น าไปจัดบริการสาธารณะตาม
อ านาจหน้าที่

500,000
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการพฒันาระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(New e-LAAS) 
กิจกรรมที่ 1 : จัดหา ประกวดราคา 
และท าสัญญา
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการและสรุปผล
กิจกรรมที่ 3 : วิเคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบงานตามที่ สถ. ก าหนด
กิจกรรมที่ 4  : พฒันาโปรแกรมตามที่
ออกแบบไว้ และจัดท าคู่มือการใช้งาน 
(ด าเนินการในป ี2566)
กิจกรรมที่ 5 : จัดฝึกอบรมใหเ้จ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และน าระบบขึ้นใช้งานจริง 
(ด าเนินการในป ี2566)

หน่วยงานภายใต้สังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แหง่ สามารถรับเงิน เบกิจ่ายเงิน 
และจัดท าบญัชีในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแหง่ 
สามารถรับเงิน เบกิจ่ายเงิน 
และจัดท าบญัชีในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานภายใต้สังกัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแหง่ สามารถรับเงิน เบกิจ่าย
เงิน และจัดท าบญัชีในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

90,000,000      สน.คท. *

2. ส่งเสรมิการจัดท า 
ปรบัปรงุกฎหมาย 
และแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ใหส้อดคล้อง
กับสถานการณ์

โครงการการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
Animation เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับภาษที้องถิ่น
ที่ส าคัญ 
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : จ้างผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์

อปท. ทุกแหง่มีส่ือ Animation 
ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี

เชิงปริมาณ  
อปท. มีส่ือ Animation 
ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษที้องถิ่นจ านวน 
4 เร่ือง
เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความเข้าใจในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ท้องถิ่นมาก
ย่ิงขึ้น

300,000          สน.คท. *
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการจัดท าคู่มือระเบยีบกฎหมายการ
บริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการจัดท าคู่มือ
ระเบยีบกฎหมายการบริหารงานบคุคล
ส่วนท้องถิ่น ประจ าป ี2565
- จัดท าทีโออา (จัดจ้าง) 
- รวบรวมระเบยีบกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป
และข้อหารือต่าง ๆ ในป ี2564 - 2565
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินโครงการ
- ผลิตหนังสือ
- ตรวจสอบ
- แจกจ่าย
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ

จัดพมิพคู่์มือระเบยีบกฎหมาย
การบริหารงานบคุคล
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 
10,000 เล่ม

เชิงปริมาณ
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ที่ได้รับการแจกจ่ายคู่มือ
เชิงคุณภาพ
ความถูกต้องสมบรูณ์
ด้านเนื้อหาของคู่มือ

3,000,000        สน.บถ.

โครงการร่างระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 : ยกร่างระเบยีบกฎหมาย 
กิจกรรมที่ 3 : เสนอคณะกรรมการ
พจิารณากฎหมายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : เสนอคณะกรรมการ
พจิารณากฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมที่ 5 : เสนอ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ลงนาม
กิจกรรมที่ 6 : ส่งใหส้ านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กิจกรรมที่ 7 : แจ้งแนวทางการจัดต้ังชุมชน
ตามระเบยีบมาให ้อปท. น าไปปฏิบติั
ในการจัดต้ังชุมชนภายในท้องถิ่น
และแจ้งแนวปฏิบติัในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชนเพือ่บริหาร
จัดการชุมชนของตนเองตามระเบยีบฯ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล จ านวน 1 ฉบบั 
ซ่ึงประกาศใช้กับ อปท. 
จ านวน 7,850 แหง่

เชิงปริมาณ 
ประกาศใช้ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
จ านวน 1 ฉบบั
เชิงคุณภาพ 
อปท.  มีการถือปฏิบติั
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาลและใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่ใช้งบประมาณ กพส. *
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการทบทวนระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น และ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การด าเนินการตามโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ

ปรับปรุง แก้ไข ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
หนังสือส่ังการในกระบวนจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น

แจ้งแนวทางการด าเนินการด้าน
แผนพฒันาท้องถิ่นใหก้ับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่ใช่งบประมาณ กพส. *

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่วิเคราะหแ์ละ
ประเมินผลการบงัคับใช้กฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครอง   ส่วนท้องถิ่น              
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการวิเคราะห ์  กิจกรรม
ที่ 2 สรุปผล เผยแพร่ และรับฟงัข้อเสนอแนะ

รายงานผลการศึกษา 1 เล่ม เชิงปริมาณ
รายงานผลการศึกษา 1 เล่ม
เชิงคุณภาพ
น าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุง
กฎหมายและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องใหม้ีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1,200,000        กม.  *

โครงการพมิพห์นังสือ กฎหมาย ระเบยีบ 
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบติั
และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบติังาน
ของ อปท. ประจ าป ีพ.ศ. 2565
กิจกรรมที่1 : รวบรวมเอกสาร
กิจกรรมที่2 : จัดพมิพ์
กิจกรรมที่3 : ประเมินโครงการ 

กลุ่มเปา้หมายสามารถ
ปฏิบติังานและใหค้ าปรึกษา
แนะน าให ้อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
จัดพมิพห์นังสือ “กฎหมาย ระเบยีบ
 หนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบติัและข้อหารือเกี่ยว
กับการปฏิบติังานของ อปท. 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
เชิงคุณภาพ
ความถูกต้องสมบรูณ์ด้านเนื้อหาของ
คู่มือ

1,000,000        กม. *
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน 
การบญัชีและการพสัดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : ประเมินความเส่ียงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท าแผน
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบญัชี  
และการพสัดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพือ่อนุมัติ
กิจกรรมที่ 2 : จัดส่งแผนการตรวจสอบ 
ใหผู้้ว่าราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : จัดท าแผนปฏิบติังานตรวจสอบ 
และขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพือ่ปฏิบติังานตามแผน
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการตามแผน

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการตรวจสอบด้านการคลัง
 การเงิน 
การบญัชี และการพสัดุ
ไม่น้อยกว่า 300 แหง่ 
2. สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การตรวจสอบด้านการเงิน 
การบญัชีและการพสัดุ 
ไม่น้อยกว่า 120 แหง่ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 30 จังหวัด 
ได้รับการ
นิเทศการบริหารงาน 
และการปฏิบติังาน
จากผลการตรวจสอบ
ด้านการคลัง การเงิน 
การบญัชีและการพสัดุ

เชิงปริมาณ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การตรวจสอบการบริหารงานและ
การปฏิบติังานด้านการคลัง การเงิน 
การบญัชี และการพสัดุ 
ไม่น้อยกว่า 300 แหง่
2. สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านการเงิน การบญัชี และการพสัดุ 
ไม่น้อยกว่า 120 แหง่
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 30 จังหวัด ได้รับการ
นิเทศการบริหารงาน และการ
ปฏิบติังานจากผลการตรวจสอบ
ด้านการคลัง การเงิน 
การบญัชีและการพสัดุ
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปา้หมายมีการด าเนินงานด้านการ
คลัง การเงิน การบญัชี และการ
พสัดุอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2,534,370        ตบ.

33



กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 5 : จัดท ารายงานการตรวจสอบ
และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพือ่แจ้งให้
หน่วยรับตรวจทราบ และด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 6 : รายงานผลการด าเนินการ 
และรวบรวมข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย
กิจกรรมที่ 7 : ติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
ปฏิบติังานด้านการคลังการเงิน
การบญัชี และการพสัดุ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถประเมินผลการควบคุม
ภายใน และปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด
6. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน 
บญัชี และการตรวจสอบ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด สามารถ
ปฏิบติังานตรวจสอบด้าน
การคลังการเงินการบญัชี 
และการพสัดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 30 จังหวัด ได้รับการ
นิเทศการบริหารงาน
และการปฏิบติังานจากผลการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน
การบญัชี และการพสัดุ 
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1. สนับสนุน
การด าเนินงาน
โครงการตามมาตรฐาน

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กิจกรรมที่ 2 : แจ้งจังหวัดพจิารณาคัดเลือกผู้
เข้ารับการอบรมสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 : ประสานและเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับ
การอบรมสัมมนา จาก อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ 
อปท.
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการอบรมสัมมนา
ตามก าหนดการ
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการอบรมสัมมนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ของกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐาน

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 ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 1,000 แห่ง
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

เชิงปริมาณ
จ านวนของ อปท. ที่ส่งบุคลากรใน
สังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,080,000 กพส.

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการจัดพมิพคู่์มือมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและมาตรฐานหอพกั
กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณา
ขอบเขตและจัดท า TOR
กิจกรรมที่ 2 จ้างส านักพมิพจ์ัดพมิพห์นังสือ
คู่มือมาตรฐานฯ 
กิจกรรมที่ 3 ตรวจรับหนังสือคู่มือมาตรฐานฯ
กิจกรรมที่ 4 จัดส่งและแจกจ่ายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด และอ าเภอ

จัดพมิพคู่์มือมาตรฐานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และมาตรฐานหอพกั 
จ านวน 20,000 เล่ม

เชิงปริมาณ : จ านวนคู่มือ
มาตรฐานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
มาตรฐานหอพกั 
เชิงคุณภาพ
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีคู่มือมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และมาตรฐานหอพกัในการส่งเสริม
ความรู้และการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีมาตรฐาน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีคู่มือมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และมาตรฐานหอพกัที่มี
มาตรฐานสามารถใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2,500,000       กพส. *
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : แต่งต้ังคณะท างาน
เพื่อก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกอปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดมาตรฐาน
/หลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. 
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
กิจกรรมที่ 3 : แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 
อปท. มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สถ.
กิจกรรมที่ 4 : แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือก
อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
เพื่อให้จังหวัดด าเนินการคัดเลือก อปท. 
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 5 : สถ. คัดเลือก อปท. 
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับประเทศ 
และประกาศผลการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการด าเนินงาน

อปท. ต้นแบบ (Best
Practice) ที่มีมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณ
 จ านวน 891 แห่ง

เชิงปริมาณ             
อปท. ต้นแบบ (Best Practice)
ที่มีมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะซ่ึงสามารถน าไป
เป็นต้นแบบให้ อปท. อืน่ ๆ
 ได้ด าเนินการหรือเป็นแนวทาง
ในการพฒันาท้องถิ่นให้เกิด
ความย่ังยืน

3,815,000 กพส. *

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการวางผังเมือง
กิจกรรมที่ 1 จัดท าบันทึกเสนอต่อ อสถ.
เพื่อขออนุมัติโครงการฯ และแต่งต้ัง
คณะท างานฯ
กิจกรรมที่ 2 คณะท างานฯ ร่วมกันก าหนด
ขอบเขตงานจ้างโครงการปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานการวางผังเมือง
กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ 
กิจกรรมที่ 4 ด าเนินการปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานการวางผังเมือง
กิจกรรมที่ 5 จัดท าร่างคู่มือเอกสารมาตรฐาน
การวางผังเมืองฉบับสมบูรณ์

มีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน
การวางผังเมืองที่เป็นปัจจุบัน

ได้เผยแพร่คู่มือมาตรฐาน
การวางผังเมืองให้กับ  
อปท. จ านวน 7,850 แห่ง

1,000,000       กพส. *
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุและมาตรฐานการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร
กิจกรรมที่ 1 : จัดเวทีระดมความเห็น
ในการปรับปรุงมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 2 : พจิารณาและจัดท า 
(ร่าง) มาตรฐานตามข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 : จัดท าคู่มือฉบับสมบูรณ์
และเผยแพร่

มาตรฐาน 2 เล่ม เชิงปริมาณ
ได้มาตรฐานจ านวน 2 มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
มาตรฐานการด าเนินงานสอดคล้อง
กับสถานการณ์
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน

          500,000 กพส. *

โครงการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก และมาตรฐาน
สถานีขนส่งทางน้ า)
กิจกรรมที่ 1 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แต่งต้ังคณะท างานจัดท า
และปรับปรุงคู่มือฯ
กิจรรมที่ 2 : รวบรวมข้อมูล และสาระส าคัญที่
จะด าเนินการจัดท าเป็น Outline และ
ปรับปรุงคู่มือฯ
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะท างานจัดท า
และปรับปรุงคู่มือฯ จัดประชุมรับฟงั
ความคิดเห็น (Focus Group) จากผู้แทน 
อปท.นักวิชาการและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
กิจกรรมที่ 4 : จัดประชุมรับฟงั
ความคิดเห็น (Focus Group) จากผู้แทน 
อปท. นักวิชาการและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
กิจกรรมที่ 5 : จัดท าร่างคู่มือฯ 
ฉบับสมบูรณ์

มาตรฐาน 1 เล่ม เชิงปริมาณ
จ านวน อปท. น าคู่มือมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท.ไปใช้
ในการจัดบริการสาธารณะ
เชิงคุณภาพ
อปท. มีคู่มือเอกสารมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐานมีความเหมาะสม
และเป็นไปตามศักยภาพ
ของ อปท. และสามารถ
ประเมินตนเองในเบื้องต้นได้

2,000,000       กพส. *
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการขับเคล่ือนหล้กปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2: จัดประชุมคณะท างาน
กิจกรรมที่ 3 : จัดต้งเครือข่ายโรงเรียน
พอเพยีงท้องถิ่น โดยมีศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน
ท้องถิ่น และโรงเรียนพอเพยีง
ท้องถิ่นต้นแบบเป็นแม่ข่าย
กิจกรรมที่ 4: จัดประชุมการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเพื่อพฒันาต่อยอดการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างต่อเนื่อง 
และย่ังยืน     
กิจกรรมที่ 5: โรงเรียนส่งแบบประเมิน
เพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนพอเพยีง
ท้องถิ่นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ 
/ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณณฑ์
การประเมิน/มอบประกาศเกียรติคุณ

1,729 โรงเรียน ร้อยละของโรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น
ที่พฒันาต่อยอดการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน

3,000,000       กศ. 

โครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(M0ral Development School:MDS) 
กิจกรรมที่ 1 : สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร
ขอรับการประเมิน       
กิจกรรมที่ 2 : แต่งต้ังกรรมการพจิารณา
คัดกรองเอกสาร               
กิจกรรมที่ 3 : คณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินเชิงประจักษ ์    
กิจกรรมที่ 4 : ประกาศผลการประเมิน
/มอบรางวัล

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

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

1,000,000       กศ. 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

มีการจัดประชุมชี้แจง
การสอบมีการโอนจัดสรร
งบประมาณให้ สถจ. มีการ
ตรวจเย่ียมศูนย์สอบและสนาม
สอบและมีกิจกรรมติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

เชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการประเมิน
คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ

6,000,000       กศ. 

การมอบรางวัลส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน 
ที่มีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2563

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาดีเด่น จ านวน 
450 แห่ง และนักเรียนที่สอบ ONET
 ได้คะแนนเต็ม 
จ านวน 100 คน

500,000          กศ. 

การมอบโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพยีง
ท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น 
(Local Sufficiency School 
: LSS) ประจ าปี 2564

โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1,737 แห่ง

จ านวนโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น โรงเรียน
พอเพยีงท้องถิ่นต้นแบบ
และโรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น

300,000          กศ. 

การจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับ
ปรับปรุง เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ สถจ. อปท.ที่จัด
การศึกษา และโรงเรียน จ านวน
 12,000 เล่ม

สถจ. อปท.ที่จัดการศึกษา 
และโรงเรียนมีคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับ
ปรับปรุง

2,000,000       กศ. 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการด าเนินงาน
/ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
เพื่อคัดเลือกแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 3 : จัดประชุม/ชี้แจง
หลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกแผนพฒันา
การศึกษาดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 4 : ประกาศผลการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

อปท. จ านวน 900 แห่ง ที่มี
การจัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด ที่ผ่านการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดที่จัดท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น 
ร้อยละ 90

       1,000,000 กศ. *

โครงการประกวดศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดต้ังคณะกรรมการประกวด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด
 และระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 2 : คณะกรรมการประกวดฯ 
ระดับจังหวัด ลงพื้นที่พจิารณาคัดเลือก
และตัดสินศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่นระดับจังหวัด 
กิจกรรมที3่ : คณะกรรมการฯ ระดับประเทศ 
พจิารณาลงพื้นที่คัดเลือก
และตัดสินศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่นระดับประเทศ จ านวน 3 ขนาด ได้แก่
1) ขนาดเล็ก 2) ขนาดกลาง 3) ขนาดใหญ่
กิจกรรมที่ 4 : จัดพธีิมอบรางวัลศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ

1. ประกวดศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 
ระดับจังหวัด จ านวน 
76 จังหวัดๆ ละ 9 รางวัล 
รวมทั้งส้ิน 684 รางวัล 
2. ประกวดศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต้นแบบดีเด่น 
ระดับประเทศ จ านวน 
3 ขนาด  9 รางวัล

เชิงปริมาณ
- จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด 
- จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ 
เชิงคุณภาพ
เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมการ
พฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานรวมทั้ง
มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบให้กับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอืน่ๆเรียนรู้ 
ภายในจังหวัด

18,589,500      กศ.  *
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

จัดประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่นอย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง

มีการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่นอย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง

21,280,000      กศ. *

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ 17 จังหวัดที่มี
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสาธิต
ตามแผนงานความร่วมมือ
ระหว่าง สถ. และองค์การ
ยูนิเซฟ ประเทศไทย 
จ านวน170 แห่ง บรรจุเร่ือง
การพฒันาเด็กปฐมวัย ลงใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 170 แห่ง บรรจุ 
เร่ือง การพฒันาเด็กปฐมวัย 
ลงในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดบริการสาธาณะ
ทางการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ

6,073,800       กศ. *
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟา้ฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมและฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการประกวด 
"โครงการ Thailand Rabies Awards 2012"
กิจกรรมที่ 3 : การตรวจติดตามการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลงานการด าเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบ้า

1. มีการจัดประชุมและฝึกอบรม
ให้ความรู้การป้องกันและ
ควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้าแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2. มีการจัดกิจกรรมการ
ประกวด "โครงการ
Thailand Rabies Awards 
2012"

3. มีการตรวจติดตาม
การด าเนินงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลงานการด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบ้า

เชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคล่ือนการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
 สมเด็จเจ้าฟา้ฯ

15,402,000      กสธ. 

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
และขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 
กิจกรรมที1่ : การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลและขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
กิจกรรมที่ 2: สรุปผลการด าเนินงาน

มีบุคลากรขับเคล่ือน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

เชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ในการด าเนินโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ส าเร็จตามขอบเขตที่ก าหนด

900,000          กสธ. 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ "ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
กิจกรรมที่ 1 : แจ้งขั้นตอนการด าเนินการ
เกณฑ์การประกวด
กิจกรรมที่ 2: คณะกรรมการประกวดฯ 
ด าเนินการคัดเลือกการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น
กิจกรรมที่ 3 : ประกาศผลการประกวด 
และ จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 : จัดพธีิมอบรางวัล

มีกิจกรรมการประกวด การ
ประกาศผลรางวัล และพธีิมอบ
รางวัลการจัดการขยะมูลฝอย
ดีเด่นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เชิงปริมาณ
1. จ านวนจังหวัดที่เข้าร่วม
การประกวดจังหวัดสะอาด 
2. จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุน
การประกวดจังหวัดสะอาด
เชิงคุณภาพ
จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนดีเด่นจังหวัดสะอาด
สามารถขยายผลแนวทางการ
ด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จให้แก่
ส่วนราชการ ระดับจังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน 
ภาคศาสนา ประชาชน
/ประสังคม และส่ือมวลชน

17,155,340      กสว.

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทนคณะกรรมการกลาง
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
และคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัด"
กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการกลางจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย และคณะกรรมการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลและมูลจังหวัด

คณะกรรมการกลางจัดการ
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
และคณะกรรมการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
จ านวน 76 จังหวัด

เชิงปริมาณ
จ านวนของจังหวัดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

24,158,400      กสว.
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการมหกรรมการจัดการมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ"
กิจกรรมที1่ : จัดซ้ือจัดจ้าง
กิจกรรมที2่ : จัดงานมหกรรมฯ

(1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ร่วมงาน
เข้ามาเรียนรู้ต้นแบบ
จากทั่วประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหาร
จัดการขยะ และได้รับฟงั
สัมมนา เชิงวิชาการ
และได้รับความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถ
มาประยุกต์ใช้ในระดับ
พื้นที่ได้
(2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้สร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ความส าเร็จ
และแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการขยะมูลฝอย
(3)  ประชาชนที่มาร่วมงาน
ได้รับรู้ ผลงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตระหนักและเกิดความมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในระดับท้องถิ่น

เชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการจัดงาน
มหกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000,000       กสว. *
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการพฒันาปรับปรุงคู่มือมาตรฐานสุสาน
และฌาปนสถาน
กิจกรรมที1่ : จัดท าบันทึกเสนอ อสถ. 
เพื่อขอนุมัติโครงการฯ 
กิจกรรมที2่ : รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้อง
ในการปรับปรุงคู่มือ
กิจกรรมที3่ : ด าเนินการปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานฯ
กิจกรรมที4่ : จัดท าร่างคู่มือเอกสารมาตรฐาน
ฯ ของ อปท. ฉบับสมบูรณ์

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

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

500,000          กสว. *

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีคู่มือมาตรฐานการดูแลรักษา
ที่สาธารณประโยชน์ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน
เกีย่วกับการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

2,000,000       กม. *

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีคู่มือมาตรฐาน
การเปรียบเทียบปรับ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน
เกีย่วกับการเปรียบเทียบปรับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2,000,000       กม. *
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ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2. พฒันาและขยาย
ระบบงานบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการด าเนินงาน
/ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาฯ
กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
แผนพฒันาการศึกษาฯ ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.dla.go.th หัวข้อ "หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)"

คณะกรรมการประสานการ
จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
และผู้สังเกตการณ์ 
จ านวนประมาณ 400 คน

เชิงปริมาณ : ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผนพฒันาการ
ศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการ
ประสานการจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
และผู้สังเกตการณ์
มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
เทคนิควิธีการ และมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

       2,000,000 กศ. *
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โครงการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที1่ : จัดต้ังคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที2่: จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อจัดท าร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คร้ัง
กิจกรรมที3่ : ด าเนินการจ้างผู้รับจ้าง
เพื่อจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบแผ่น CD จ านวน 
10,000 แผ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสังกัด สถจ.จังหวัด และ สถอ. ทุก
แห่ง

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

เชิงปริมาณ
จ านวน CD หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1,500,000       กศ. *

โครงการพฒันาระบบติดตามและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที1่ : ด าเนินการวางแผน ประสาน
สถานที่ วิทยากร และขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที2่: แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที3่ : ด าเนินการฝึกอบรม
กิจกรรมที4่: สรุปผลการด าเนินการ

เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับ
การศึกษา หรือออกจาก
สถานศึกษากลางคัน ได้รับ
ความช่วยเหลือให้ได้เข้าสู่
ระบบการศึกษาหรือได้รับ
การฝึกทักษะอาชีพ

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
สถ. และอปท. มีระบบ
การติดตามและช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบ

4,879,500       กศ. *
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
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ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการชี้แจงระบบการคัดกรองเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมโอกาสและ
พฒันาการที่สมวัยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา
กิจกรรมที1่ : ด าเนินการวางแผน ประสาน
สถานที่ วิทยากร และขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที2่: แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที3่ : ด าเนินการฝึกอบรม
กิจกรรมที4่: สรุปผลการด าเนินการ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในครอบครัวที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
หรือมีพฒันาการล่าช้าและมี
ความเส่ียงได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ได้รับการพฒันา
ที่สมวัย

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มีพฒันาการที่สมวัย

6,452,000       กศ. *

โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ านวยการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
กิจกรรมทื่ : จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

76 จังหวัด เชิงปริมาณ
จังหวัดที่ได้รับการจัดสรร

16,036,000      กพส. 

โครงการ การวิจัยบทบาทและความส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และอนุมัติจ้างท าวิจัย
กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินการวิจัยตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด                                   
กิจกรรมที่ 3 :ตรวจรับผลส าเร็จ
ของงานวิจัยตามเง่ือนไขที่ก าหนด

งานวิจัย "บทบาท  
และความส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน" จ านวน 1 เร่ือง

เชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการการวิจัยบทบาท
และความส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

600,000          กพส. *
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โครงการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินโครงการพฒันา
ศักยภาพฯ
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

มาตรฐานการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 2 มาตรฐาน

เชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐานการ
บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการปรับปรุง
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ อ านาจหน้าที่
 และการถ่ายโอน
ที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
และมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน

1,000,000       กพส. *

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์
คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงการจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ 
คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 ที่ปรึกษาด าเนินการ ศึกษา 
วิเคราะห์ ทบทวน คู่มือมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 48 มาตรฐาน  
เพื่อด าเนินการปรับปรุง ยกเลิก 
หรือเพิ่มเติมมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
กิจกรรมที่ 3 ที่ปรึกษาจัดท ารายงานผล
การศึกษา วิเคราะห์คู่มือมาตรฐาน
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับร่าง จ านวน 30 ชุด 
และน าเสนอต่อคณะท างานปรับปรุง ยกเลิก 
หรือเพิ่มเติมคู่มือมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรับฟงัความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่อรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ฯ 
ที่น าเสนอ             

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
และสถานการณ์ปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
ศึกษา วิเคราะห์คู่มือมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์
ปัจจุบัน จ านวน 48 มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีข้อมูลหรับน าไปใช้ในการ
พจิารณาปรับปรุง ทบทวนคู่มือ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

712,240          กพส. *
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 4 ที่ปรึกษาจัดท าสรุป ผลการ
ด าเนินงานพร้อมจัดท ารายงานผลการศึกษา 
วิเคราะห์ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 30 ชุด พร้อมไฟล์
คอมพวิเตอร์  จ านวน 1 ชุดใส่แผ่น CD หรือ 
DVD น าส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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1. พฒันาระบบ
การติดตามประเมนิผล

โครงการยกระดับการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (Local Performance 
Assessment 4.0 : LPA 4.0)
กจิกรรมที ่1 : ประชุมรับฟังความคิดเหน็

กจิกรรมที ่2 : ขออนมุัติโครงการฯ

กจิกรรมที ่3 : จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพือ่รองรับการประเมินในรูปแบบดิจิทลั
กจิกรรมที ่4 : ประชุมชี้แจงทมีประเมินฯ

กจิกรรมที ่5 : จัดพิมพ์แบบประเมิน

กจิกรรมที ่6 : จัดสรรค่าใช้จ่ายทมีประเมิน

กจิกรรมที ่7 : ติดตามและนเิทศทมีประเมิน

กจิกรรมที ่8 : สรุปผลการประเมิน

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่1 รวบรวมข้อมูลเพือ่จัดท า
โครงการ
กจิกรรมที ่2 ขออนมุัติโครงการ
กจิกรรมที ่3 การด าเนนิการตามโครงการ
กจิกรรมที ่4 สรุปผลการด าเนนิโครงการฯ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปา้หมาย จ านวน 10 จังหวัด
รวม 956 แหง่ มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการจัดท า
และด าเนนิงานตามแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นมากย่ิงขึ้น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย (เชียงราย 
ล าพูน ล าปาง เพชรบรุณ์ นา่น
นครสวรรค์ อุทยัธาน ี
ชัยนาท สุโขทยั ปทมุธานี)  
จ านวน 10 จังหวัด รวม 
956 แหง่ ได้รับการตรวจ
ติดตามและนเิทศแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80   

300,000             กพส. 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 : การพัฒนาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดับริการสาธารณะอย่างมปีระสิทธิภาพและเขม้แขง็

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ข้อ 3,6 / แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ ประเด็นที ่20, 21 / แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านที ่1, 2 ,11

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 ข้อ 6 / แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงมหาดไทย ข้อ 5

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีผ่่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (Local 
Performance Asssessment : 
LPA)

เชิงปริมาณ
ร้อยละ อปท. ได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. ทกุแหง่
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ อปท. 
ทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิ ภาพของ อปท

32,500,000 กพส.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการตรวจนเิทศการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ทีเ่ปน็หนว่ยรับงบประมาณตรง
กจิกรรมที ่1 : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
 แต่งต้ังคณะท างานเพือ่ตรวจนเิทศด าเนนิภาร
กจิรรมที ่2 : คณะท างานฯประชุมร่วมกนั 
ก าหนดแผนนการตรวจนเิทศ ด าเนนิการตรวจ
นเิทศ  
กจิกรรมที ่3 : ประชุมสรุปผลการตรวจนเิทศ
และร่วมกนัก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น.

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับการตรวจ
นเิทศ

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับการตรวจ
นเิทศ

600,000             กพส. 

โครงการตรวจติดตาม นเิทศ และรับฟังปญัหา
อุปสรรคในการด าเนนิการโครงการเงินอุดหนนุ
เฉพาะกจิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
กจิกรรมที ่1 : เสนอขออนมุัติโครงการฯ
กจิกรรมที ่2 : ด าเนนิการตรวจติดตามฯ
กจิกรรมที ่3 : สรุปผลการด าเนนิงานตาม
โครงการฯ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ได้รับการตรวจติดตามฯ ในพืน้ที่
 4 ภาค จ านวน 32 แหง่

เชิงปริมาณ : จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการ
ตรวจติดตาม จ านวน 32 แหง่ 
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับการตรวจ
ติดตามฯ มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถแกไ้ขปญัหา อุปสรรค
ในการด าเนนิโครงการเงิน
อุดหนนุเฉพาะกจิใหเ้ปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชนสู์งสุด
แกป่ระชาชน

350,000             กพส. *
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนนิงานด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม 
และคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
แต่งต้ังคณะท างานเพือ่ติดตามและประเมินผล
การด าเนนิงาน
กจิรรมที ่2 คณะท างานฯ ประชุมร่วมกนั 
ก าหนดแผนการตรวจนเิทศ ด าเนนิการ
ตรวจนเิทศ  
กจิกรรมที ่3 ประชุมสรุปผลการตรวจนเิทศ
และร่วมกนัก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ทีไ่ด้รับการติดตาม
และประเมินผลการด าเนนิงาน

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับการติดตาม
และประเมินผลการด าเนนิงาน

425,800             กพส. *

โครงการจัดท าแผนบริหารแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (โครงการ
ส าคัญ งบสภพัฒน)์
กจิกรรมที ่1 รวบรวมข้อมูลเพือ่จัดท าโครงการ
กจิกรรมที ่2 ขออนมุัติโครงการ
กจิกรรมที ่3 การด าเนนิการตามโครงการ
กจิกรรมที ่4 สรุปผลการด าเนนิโครงการฯ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปา้หมาย จ านวน 15 จังหวัด 
รวม 1,416 แหง่ มีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการจัดท าและ
ด าเนนิงานตามแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นมากย่ิงขึ้น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย (ชลบรีุ 
จันทบรีุ ตราด ฉะเชิงเทรา 
นครนายก เลย ขอนแกน่ 
มหาสารคาม ชัยภูมิ 
หนองบวัล าภู ประจวบคีรีขันธ์ 
กาญจนบรีุ ปราจีนบรีุ สตูล 
และกระบี)่  จ านวน 15 จังหวัด 
รวม 1,416 แหง่ ได้รับการ
ตรวจติดตามและนเิทศ
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80   

500,000             กพส. **
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
กจิกรรมที่1 : ขออนมุัติโครงการและโอน
จัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที่2: แจ้ง สถจ. ด าเนนิการคัดเลือก
คณะกรรมการนเิทศติดตามฯ
กจิกรรมที่3 : ด าเนนิการนเิทศ ติดตามฯ
กจิกรรมที่4: สรุปผลการด าเนนิการ

องค์ปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ี
สถานศึกษาในสังกดัสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
และมีการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนทศันก์ารจัดการเรียนรู้
ใหส้ามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
บรรลุตามนโยบายของ สถ.

เชิงปริมาณ
จ านวนคณะกรรมการนเิทศ
ติดตามฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระหลักเพิม่ขึ้นเฉล่ีย
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๓ และเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการทีส่มวัย

11,074,720         กศ. *

โครงการตรวจนเิทศและประเมินผลการ
เลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่1 :  ก าหนดพืน้ทีเ่ปา้หมาย
ออกตรวจนเิทศและจัดท าแผนการ
ออกตรวจ
กจิกรรมที ่2: จัดท าแบบบนัทกึการตรวจนเิทศ
กจิกรรมที ่3 : ประสานจังหวัดเปา้หมายเพือ่
แจ้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ทีก่ าหนดไว้
กจิกรรมที ่4: ออกตรวจนเิทศตาม
แผนการออกตรวจนเิทศทีก่ าหนด    
กจิกรรมที ่5: สรุปผลการออกตรวจนเิทศ
เสนอผู้บริหาร

สถจ./สถอ. จ านวน 15 แหง่
อปท.จ านวน 470 แหง่

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 60 ขององค์กรปกครอง
เปา้หมายทีไ่ด้รับการตรวจนเิทศ
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
มีข้อมูลสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น
ทีถู่กต้องครบถ้วน 
และเปน็ปจัจุบนั

718,000             กต. *
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการตรวจติดตามโครงการจัดท า
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ 
เพือ่การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (e-Plan) ประจ าปี
งบประมาณ 2565
กจิกรรมที ่1 : ขออนมุัติโครงการฯ 
กจิกรรมที ่2 : ท าหนงัสือแจ้งจังหวัด
เปา้หมาย เพือ่ใหด้ าเนนิการประสาน
กบัทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในพืน้ทีท่ราบ
กจิกรรมที ่3 : ด าเนนิการออกตรวจ
กจิกรรมที ่4 : ประมวลสรุปผลการตรวจ
ติดตาม เพือ่เสนอใหผู้้บริหารพิจารณา

 พืน้ทีด่ าเนนิโครงการ จ านวน
 6 คร้ัง ดังนี้
- ภาคเหนอื 
- ภาคกลาง 
- ภาตะวันออกเฉียงเหนอื 
- ภาคตะวันออก 
- ภาคใต้ 
- พืน้ทีภ่าคเปา้หมาย 1 ภาค

เชิงปริมาณ 
สามารถด าเนนิการตรวจ
ติดตามตามพืน้ทีเ่ปา้หมาย
ได้ครบถ้วน
เชิงคุณภาพ 
รับทราบถึงปญัหา 
และอุปสรรค ในการด าเนนิการ
กรอกข้อมูลลงในระบบ e-Plan
 เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้รับมา
พิจารณาแนวทางการแกไ้ข
ปญัหา
และพัฒนากระบวนการ
ด าเนนิงานต่อไป

480,000             กยผ.

โครงการตรวจติดตามและนเิทศงาน
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมทอ้งถิ่น
กจิกรรมที่1 : ลงพืน้ทีต่รวจติดตาม
การด าเนนิงาน รับทราบปญัหา อุปสรรค 
ใหค้ าแนะน า ข้อเสนอแนะในโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ทีด่ าเนนิการเกีย่วกบัการบริหาร
จัดการขยะ

1) จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับทราบ
การแนะน าในการปฏิบติังาน
การบริหารจัดการขยะ
2) ส่วนกลาง จังหวัดมีข้อมูล
เพือ่ไปใช้เปน็แนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบติัการการ
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัด

เชิงปริมาณ
1. จ านวนภาคทีไ่ด้ตรวจติดตาม
และนเิทศงาน
2. จ านวนจังหวัดทีไ่ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ลงพืน้ที่
ตรวจติดตาม 
องค์ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลลการด าเนนิตรวจนเิทศ
น ามาปรับใช้ในการท าจัดท า
แผนปฏิบติัการการจัดการขยะ
จังหวัดในพืน้ที่

1,819,880           กสว. *
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ "ตรวจติดตามและนเิทศงาน
โครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น(อพ.สธ.-สถ.)"
กจิกรรม : ลงพืน้ทีต่รวจติดตาม
การด าเนนิงาน รับทราบปญัหา อุปสรรค 
ใหค้ าแนะน า ข้อเสนอแนะในโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีด่ าเนนิการ
เกีย่วกบัโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
(อพ.สธ.-สถ.)

1) จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับทราบ
การแนะน าในการปฏิบติังาน
ในการโครงการอนรัุกษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น(อพ.สธ.-สถ.)
2) ส่วนกลาง จังหวัดมีข้อมูล
เพือ่ไปใช้เปน็แนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบติัการโครงการ
อนรัุกษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี

เชิงปริมาณ
1. จ านวนภาคทีไ่ด้ตรวจติดตาม
และนเิทศงาน
2. จ านวนจังหวัดทีไ่ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เพือ่ลงพืน้ทีต่รวจติดตาม 
องค์ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลลการด าเนนิตรวจนเิทศ
น ามาปรับใช้ในการท าจัดท า
แผนปฏิบติัการโครงการ
อนรัุกษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่งมาจาพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
 (อพ.สธ.-สถ.) 
ในระดับจังหวัดระดับพืน้ที่

1,819,880           กสว. *

โครงการ ตรวจนเิทศการปฏิบติังาน
ของส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นจังหวัด ส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นอ าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ของผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่1 : จัดท าแผนการตรวจราชการ
กจิกรรมที ่2: ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ
กจิกรรมที ่3 : ออกตรวจราชการในพืน้ที่
กจิกรรมที ่4: จัดท าสรุปรายงานการตรวจ
ราชการ

จ านวนส านกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด 
ส านกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นอ าเภอ 
และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับการตรวจ
นเิทศ

เชิงปริมาณ : จ านวนเปา้หมาย
หนว่ยรับตรวจ (สถจ./สถอ./
อปท.) จ านวน 1,200 แหง่ต่อปี
เชิงคุณภาพ : สรุปรายงาน
ผลการตรวจราชการ 
จ านวน 2 คร้ัง (รอบ 6 เดือน
แรกและ 6 เดือนหลัง)

3,900,000           กปต.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการตรวจนเิทศภารกจิทีไ่ด้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
กจิกรรมที่1 :  แต่งต้ังคณะท างานตรวจ
นเิทศภารกจิทีไ่ด้รับการถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น                            
กจิกรรมที ่2: ตรวจนเิทศภารกจิทีไ่ด้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น                 
กจิกรรมที ่3: สรุปผลการตรวจนเิทศภารกจิฯ

สถานอีนามัยทีถ่่ายโอน
มายัง อปท. ได้รับการตรวจ
นเิทศตามก าหนด

เชิงปริมาณ
สถานอีนามัยทีถ่่ายโอน
มายัง อปท. ได้รับการตรวจ
นเิทศตามก าหนด จ านวน 
ไม่นอ้ยกว่า 15 แหง่
เชิงคุณภาพ
บคุลากรด้านสาธารณสุขได้รับ
ค าแนะน าและแนวทางการ
ด าเนนิงาน
/การบริหารจัดการสถานอีนามัย
 โดยใช้ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
ทีเ่กีย่วข้อง

800,000             กสธ. 

2. ส่งเสริมสนบัสนนุ
การติดตามประเมนิผล

โครงการจัดท าหนงัสือคู่มือแนวปฏิบติัการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

จัดพิมพ์หนงัสือคู่มือฯ  
จ านวน 8,910 เล่ม

เชิงปริมาณ
จ านวนหนงัสือคู่มือ

1,069,200           ตบ. *

โครงการนเิทศการปฏิบติังานผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่1 : ด าเนนิการวางแผน 
ประสานสถานที ่ และขออนมุัติโครงการ
นเิทศฯ
กจิกรรมที ่2: ด าเนนิการนเิทศการ
ปฏิบติังานฯ
กจิกรรมที ่3 : สรุปผลการด าเนนิการ
ตามโครงการนเิทศฯ
กจิกรรมที ่4 : สรุปผลการด าเนนิการ
ตามโครงการนเิทศนฯ์

ผู้ด ารงต าแหนง่ ผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นหรือผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่
ผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 1,200 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้ารับการนเิทศ
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

303,360             ตบ. *
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการนเิทศแนะน าการปฏิบติังาน
ด้านการเงิน การบญัชี และการพัสดุ
ของสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่1 : รวบรวมข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานด้านการเงิน การบญัชี 
และการพัสดุของสถานศึกษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
กจิกรรมที ่2 : จัดท าแผนการนเิทศแนะน า
การปฏิบติังานการคลัง การเงิน การบญัชี  
และการพัสดุสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
กจิกรรมที ่3 : จัดส่งแผนการนเิทศ
ใหผู้้ว่าราชการจังหวัด
กจิกรรมที ่4 : ขออนมุัติเดินทางไป
ราชการเพือ่ปฏิบติังานตามแผน
กจิกรรมที ่5 : ด าเนนิการตามแผน
กจิกรรมที ่6 : สรุปผลการนเิทศการ
บริหารงานและการปฏิบติังานจากผลการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานการคลัง การเงินการ
บญัชี และการพัสดุสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการ
นเิทศแนะน าการปฏิบติังาน  
ด้านการเงิน การบญัชีและการ
พัสดุไม่นอ้ยกว่า 10 จังหวัด 

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ได้รับการนเิทศแนะน า
การปฏิบติังานด้านการเงิน 
การบญัชีและการพัสดุ 
ไม่นอ้ยกว่า 10 จังหวัด 

4,185,500           ตบ. *
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนนิงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่1 : ขออนมุัติเดินทางไปราชการ
อสถ. (ส าหรับ อสถ. ต้องขออนมุัติจาก ปมท.)
กจิกรรมที ่2 : ขอเบกิเงินส ารองเพือ่เปน็
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก กค.
กจิกรรมที ่3 : เมื่อเดินทางกลับด าเนนิการ
ท าเร่ืองเบกิค่าใช้จ่าย/ส่งใช้เงินยืม
ในการเดินทางไปราชการจาก กค.

ผู้บริหาร สถ. ได้ติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงาน
ของ อปท.

เชิงปริมาณ
จ านวนคร้ังทีผู้่บริหาร สถ. 
ออกตรวจติดตามผลการ
ด าเนนิงาน อปท. เปน็ไป
ตามเปา้หมาย เชิงคุณภาพ 
คือ ผู้บริหาร สถ. ออกตรวจ
ติดตามผลการด าเนนิงาน อปท.
ครบตามกลุ่มเปา้หมายทีก่ าหนด

1,000,000            สล.

โครงการจ้างทีป่รึกษาด าเนนิการศึกษา
วิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA)

กพส.

กจิกรรมที ่1 : ขออนมุัติโครงการฯ

กจิกรรมที ่2 : แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดขอบเขต (TOR)
กจิกรรมที ่3 : จ้างทีป่รึกษาด าเนนิการศึกษา
วิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA)
กจิกรรมที ่4 : ตรวจรับงานจ้างทีป่รึกษา
ด าเนนิการศึกษาวิเคราะหผ์ลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA)

บทสรุปและวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 
7,850 แหง่ (รวมเมืองพัทยา)

เชิงปริมาณ
มีรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(ฉบบัสมบรูณ์)
เชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์
ในประเด็นส าคัญเพือ่เปน็
แนวทางในการสนบัสนนุ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในการปฏิบติัราชการ

660,000             
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนในการบริหารงาน
และตรวจสอบการด าเนนิงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่1 : มีหนงัสือแจ้งจังหวัดก าหนด
กลุ่มเปา้หมายเพือ่เข้าร่วม
โครงการฯ
กจิกรรมที ่2 : จัดอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพือ่สร้างทมีวิทยากรแกนน า (A-team)
กจิกรรมที ่3 : ประเมินผลโครงการฯ   
กจิกรรมที ่4 : สรุปผลโครงการฯ

จ านวน 380 คน เชิงปริมาณ
มีวิทยากรแกนน าในระดับ
จังหวัดครบทกุจังหวัด ๆ 
ละ 4 คน
เชิงคุณภาพ
วิทยากรแกนน ามีความรู้ความ
เข้าใจในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการ
ด าเนนิงานของ อปท.
และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ใหแ้กป่ระชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้

1,417,300           กพส. *

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ เพือ่การวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(e-Plan) ปงีบประมาณ 2565
กจิกรรมที่1 : ขออนมุัติโครงการฯ 
พร้อมต้ังคณะก าหนดขอบเขตของงาน
กจิกรรมที ่2 : ก าหนอขอบเขต
ของงาน และขอความเหน็ชอบ
จาก อสถ.
กจิกรรมที ่3 : หาผู้รับจ้างมาน าเสนอราคา
กจิกรรมที ่4 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ
กจิกรรมที ่5 : ท าข้อตกลง
จ้างเหมาบริการ
กจิกรรมที ่6 : ควบคุมการจ้าง
และประเมินผลงาน

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา
เปน็เจ้าหนา้ทีวิ่เคราะห์
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
จ านวน 196 คน

เชิงปริมาณ 
สามารถด าเนนิการจัดจ้าง
เจ้าหนา้ทีวิ่เคราะห์
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
จ านวน 196 คน
เชิงคุณภาพ 
การด าเนนิการน าเข้าข้อมูล
ลงในระบบ e-Plan เปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
แม่นย า ภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด

35,280,000         กยผ.
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(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ี
ศักยภาพในการด าเนนิการจัดการ ITA
กจิกรรม
กจิกรรมที ่1 : อปท.ทีล่งทะเบยีนเข้าใช้งาน
ระบบ ITAS , น าเข้าข้อมูล
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก(EIT) และผู้บริหารอนมุัติ
ข้อมูลแล้ว
กจิกรรมที ่2 : อปท. ทีต่อบแบบ
การเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) และผู้บริหารอนมุัติ
ข้อมูลแล้ว
กจิกรรมที ่3 : อปท. ทีต่อบแบบส ารวจ 
IIT จนครบจ านวนขั้นต่ าทีก่ าหนดแล้ว
กจิกรรมที ่4 : อปท. ทีม่ีผลคะแนน ITA 
ในปงีบประมาณ 2565 มากกว่าผล
คะแนนในปงีบประมาณ 2564
กจิกรรมที ่5 : สถ. มอบรางวัล อปท. 
ทีม่ีศักยภาพในการด าเนนิการจัดการ ITA

องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ทีด่ าเนนิการ
จัดการ ITA ได้ส าเร็จ
กอ่นก าหนดเวลาที ่ป.ป.ช.
ก าหนดในปฏิทนิ

ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีเ่ข้าร่วมประเมิน
ITA

850,000 กม.

โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษา โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น : Local School QualityCheck up :
 LSQC

โรงเรียนในสังกดั อปท. 
จ านวน 1,725 แหง่

          2,500,000 กศ. *

 กจิกรรมที ่1 : วางแผนการด าเนนิงาน

 กจิกรรมที ่2 :ประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท า
แนวทางการตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น : 
Local School Quality Check up : LSQC

 กจิกรรมที ่3 :จัดพิมพ์แนวทางการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินฯ และประชาสัมพันธ์
ให ้อปท. และโรงเรียนในสังกดัถือปฏิบติั

ครู หรือบคุลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนในสังกดั 
อปท. ทราบแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมิน
ความพร้อมและสามารถน าผล
มาใช้ในการบริหารจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
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ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 กจิกรรมที ่4 : นเิทศ ติดตาม และประเมินผล
การใช้แนวทางแนวทางการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น : Local School Quality
Check up : LSQC
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1. พัฒนาองค์กรใหม้ี
การบริหารจดัการทีดี่

โครงการจดัท าหนังสือรายงานประจ าปี 2564 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัโครงการฯ 
กจิกรรมที ่2 : รวบรวมผลการด าเนินงาน
กจิกรรมที ่3 : ประชุมคณะท างาน
กจิกรรมที ่4 : จดัท าร่างรายงานประจ าปี
กจิกรรมที ่5 : จดัท ารูปเล่มสมบูรณ์
และส่งโรงพิมพ์เพือ่ด าเนินการพิมพ์

 หนังสือรายงานประจ าปี 2564 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
จ านวน 10,211 เล่ม

เชิงปริมาณ 
จ านวนหนังสือรายงานประจ าปี 
ตามทีก่ าหนดไว้ และครบถว้น
สมบูรณ์ตามฉบับร่างสุดท้าย
เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามบัญชี
จดัสรรหนังสือ น ารายงานประจ าปี
ไปใช้โยชน์ต่อไป

1,100,000          กยผ.

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจดัท าและการบริหารงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

จ านวน 240 คน 960,500             กยผ. 

กจิกรรมที ่1 : เตรียมการวางแผน
การด าเนินโครงการ
กจิกรรมที ่2 : ขออนุมติัโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจดัท า
และการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่3 : ประสานวิทยากร สถานทีจ่ดั
ประชุมแจง้กลุ่มเป้าหมายเพือ่เขา้อบรมฯ

กจิกรรมที ่4 : จดัโครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การจดัท าและการบริหาร
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
กจิกรรมที ่5 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

ไตรมาส 4

ร้อยละของหน่วยงานในสังกดั สถ. 
ทีส่่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 : การส่งเสรมิการปฏิบัติงานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที ่ภารกิจ และนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย

เป้าหมาย : องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและประชาชนมีความสุข

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ข้อ 2, 3, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นที ่3, 5, 11, 12, 20, 21, 22 / แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านที ่2, 3, 5, 9, 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 ข้อ 1, 6, 9 / แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงมหาดไทย ข้อ 2, 5

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
กจิกรรมที ่1 : เสนอขออนุมติัโครงการ
ต่อผู้บังคับบัญชา
กจิกรรมที ่2: ประสานจงัหวัดแจง้
บุคลากรเป้าหมายเขา้ร่วมอบรมสัมมนา
กจิกรรมที ่3 :ด าเนินการอบรมสัมมนา
กจิกรรมที ่4: สรุปผลการด าเนินการ
ใหผู้้บังคับบัญชารับทราบ

จ านวนคนเขา้ร่วมอบรม 
จ านวน 900 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เขา้รับการอบรมสัมมนา
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้ร่วมอบรมมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการจดัท า
แผนปฏิบัติราชการไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

3,500,000          กยผ. *

โครงการสร้างเครือขา่ยนักพัฒนาองค์กร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
กจิกรรมที1่ : จดัอบรม

ขา้ราชการระดับปฏิบัติการ
หรือช านาญการ
(1) เจา้หน้าทีข่องส านัก/กอง  
18 ส านัก/กอง ๆ ละ 2 คน รวม
จ านวน  36  คน 
(2) เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นคณะท างาน
จ านวน  8 คน
(3) เจา้หน้าทีข่องส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จงัหวัด 76 จงัหวัด ๆ ละ 
1 คนจ านวน  76 คน 
(4) เจา้หน้าทีโ่ครงการ   
จ านวน  5 คน
รวมบุคลากรทัง้ส้ิน 
จ านวน 125 คน 

เชิงปริมาณ
ร้อยละของจ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม
โครงการสร้างเครือขา่ยนักพัฒนา
องค์กรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
เชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จการจดัท า
รายงานการประเมนิตนเอง 
(Application Report) สถ. 
เพือ่สมคัรรางวัลเลิศรัฐ

475,100             ก.พ.ร.สถ.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ 
กจิกรรมที ่1 : ปรับปรุงพัฒนาระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ใหส้ามารถใหบ้ริการ
ได้อย่างมเีสถยีรภาพ และ ประมวล
อย่างมปีระสิทธิภาพ
กจิกรรมที ่2 : พัฒนาโครงสร้างฐานขอ้มลู
ของหน่วยงาน และ ระบบสารสนเทศให้
รองรับส านักงานท้องถิน่อ าเภอ
กจิกรรมที ่3 : ด าเนินการทดสอบระบบ
สารสนเทศ และจดัท าคู่มอืการใช้งานระบบ
ในรุปแบบ Digital File 
กจิกรรมที ่4 : อบรมการใช้งานใหก้บัเจา้หน้าที่
 ส านักงานท้องถิน่จงัหวัด และ ส านักงาน
ท้องถิน่อ าเภอ ใหส้ามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ในแบบ Web Conference 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์
จ านวน 1 ระบบ

เชิงปริมาณ
จ านวนระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ มรีะบบ
สารสนเทศทีเ่ชื่อมโยงขอ้มลู
ในรูปแบบของการรับส่งหนังสือ 
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั
2. จ านวนผู้เขา้ใช้ระบบ

5,750,400          ศส.

โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่1 : ฝึกอบรมผู้บริหารส่วนกลาง
ของสถ. และท้องถิน่จงัหวัด
กจิกรรมที ่2 : ฝึกอบรมขา้ราชการ
ของ สถ.ระดับช านาญการพิเศษ 
กจิกรรมที ่3 :  ฝึกอบรมขา้ราชการ
ของ สถ. ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ

ฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจทิัลแกบุ่คลากรของ สถ.  
จ านวน 3 กลุ่ม รวมทัง้ส้ิน 
500 คน ได้แก ่
1.ผู้บริหารส่วนกลางของ สถ. 
และท้องถิน่จงัหวัด 
จ านวน 100 คน 
2. ขา้ราชการของ สถ. 
ระดับช านาญการพิเศษ 
จ านวน 200 คน
3. ขา้ราชการของ สถ. 
ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ 
จ านวน 200 คน

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้เขา้รับการอบรม 
2. จ านวนผู้ผ่านการทดสอบ
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้รับการอบรมมคีวามรู้ความ
เขา้ใจด้านเทคโนโลยีดิจทิัล
เพิม่มากขึน้ ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80

2,352,100          ศส.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่จดัท าแผนปฏิบัติการ
ดิจทิัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 
กจิกรรมที ่1 : ศึกษาวิเคราะหแ์ละสรุปรายงาน
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพือ่จดัท าแผนปฏิบัติ
การดิจทิัล
กจิกรรมที ่2 : จดัท าแผนปฏิบัติการดิจทิัล สถ.
 พ.ศ. 2565 - 2570
กจิกรรมที ่3 : จดัท ากรอบแนวทางการจดัท า
แผนปฏิบัติการดิจทิัล อปท. 2565 - 2570

จ านวน 1 แผน เชิงปริมาณ
จ านวนแผนปฏิบัติการดิจทิัล
ของ สถ. ประจ าปี พ.ศ. 2565 - 
2570 และกรอบแนวทางการจดัท า
แผนปฏิบัติการดิจทิัล

5,000,000          ศส. *

โครงการท้องถิน่อ าเภอเพชร สถ. 
กจิกรรมที1่ : ประกาศรับสมคัรโครงการ
ท้องถิน่อ าเภอเพชร สถ. 
กจิกรรมที ่2:  คัดเลือกผู้ผ่านการประเมนิ
รอบที ่1 (คัดเลือก) จ านวน 4 ภาค 
ภูมภิาค ละ 5 คน รวม 20 คน
กจิกรรมที ่3 : คณะกรรมการลงพืน้ทีคั่ดเลือก 
รอบที ่2 (Site Visit) จ านวน 
4 ภาค ภูมภิาคละ 5 คน รวม 20 คน
กจิกรรมที ่4 : ประกาศผล และมอบรางวัล

รับรางวัล 20 คน เชิงปริมาณ
ท้องถิน่อ าเภอทีไ่ด้รับการ
คัดเลือกเป็นท้องถิน่เพชร สถ.
เชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการคัดเลือก
ท้องถิน่อ าเภอเพชร สถ.

886,950             ก.พ.ร.สถ. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนวัตกรเพือ่สร้างนวัตกรรม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที1่ : จดัอบรม

ขา้ราชการระดับปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ
(1) เจา้หน้าทีข่องส านัก/กอง
(ส่วนกลาง) 18 ส านัก
/กอง ๆ ละ 2 คน 
รวมจ านวน  36  คน  
(2) เจา้หน้าทีข่องส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จงัหวัด 76 จงัหวัด ๆ ละ 1 คน
จ านวน  76 คน 
(3) เจา้หน้าทีโ่ครงการ   
จ านวน8 คน รวมบุคลากรทัง้ส้ิน 
จ านวน 120 คน

เชิงปริมาณ
ร้อยละของจ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนวัตกรเพือ่สร้าง
นวัตกรรมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
เชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการ
สร้างนวัตกรรมภายในหน่วยงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่

466,040             ก.พ.ร. สถ. *

โครงการพัฒนาระบบเพือ่พัฒนาสมรรถนะของ
หน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ 
Local MOOC
กจิกรรมที ่๑ : ขออนุมติัโครงการ
กจิกรรมที ่๒ : จดัท าเนือ้หา
กจิกรรมที ่๓ : พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ทางออนไลน์
กจิกรรมที ่๔ : ทดลองใช้กบักลุ่มผู้ใช้ตัวอย่าง
กจิกรรมที ่๕ : ปรับปรุงหลักสูตร
กจิกรรมที ่6 : ด ำเนินกำร
จดักำรเรียนรู้
กจิกรรมที ่7 : สรุปผล
กำรด ำเนินกำร

1. 80 ของ ส านัก/กอง
2. 80 ของผู้เขา้รับการอบรม
ร้อยละของส านัก/กอง
/สถจ. ทีบุ่คลากรในสังกดั
ผ่านการอบรมตามเง่ือนไข
ของหลักสูตร Local MOOC

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของส านัก/กอง/สถจ.
ทีบุ่คลากรลงทะเบียนเขา้เรียน
ในหลักสูตร Local MOOC 
2. บุคลากรในสังกดัส าเร็จการศึกษา
ตามเง่ือนไขของหลักสูตร 
Local MOOC
เชิงคุณภาพ
มคีวามรู้

60,000              ก.พ.ร.สถ. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ปฏิรูประบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัโครงการพัฒนา
บุคลากรเพือ่ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่2 : ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
กจิกรรมที ่3 : ด าเนินการจดัสัมมนา
กจิกรรมที ่4 : ด าเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณ
กจิกรรมที ่5: ประเมนิโครงการ

228 คน เชิงปริมาณ
จ านวนขา้ราชการ สถ. 
ทีป่ฏิบัติงานด้านการบริหาร
งานบุคคลท้องถิน่ของจงัหวัด
ทีเ่ขา้รับการสัมมนา
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้รับการสัมมนามคีวามรู้
ความเขา้ใจในเนือ้หาวิชาทีไ่ด้รับ
การถา่ยทอด

2,197,800          สน.บภ.

โครงการจดัท าวีดิทัศน์แนะน ากระบวนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ของ 
สบ.พถ.
กจิกรรมที ่1 : เสนอขออนุมติัโครงการ
กจิกรรมที ่2: เสนอจดัซ้ือจดัจา้ง
กจิกรรมที ่3 : จดัท าร่างเนือ้หาการผลิต
ส่ือวีดิทัศน์
กจิกรรมที ่4 : ผู้รับจา้งผลิตส่ือวีดิทัศน์
ตามเง่ือนเวลาทีก่ าหนด

1 ชุด เชิงปริมาณ
ส่ือวีดิทัศน์ 
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้รับการอบรมเขา้ใจ
กระบวนการฝึกอบรม

100,000             สบ.พถ. *

โครงการบ ารุงรักษาฐานขอ้มลู และโปรแกรม
หอ้งสมดุอตัโนมติั (Alice for Windows)
กจิกรรม : ว่าจา้งบริษัทผู้ติดต้ังโปรแกรมฯ
ใหบ้ ารุงรักษาฐานขอ้มลูและโปรแกรม 
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมติั (Alice for Windows)
กจิกรรมที ่1 : ก าหนด TOR  พิจารณา 
และสรรหาผู้รับจา้ง
กจิกรรมที ่2 : ท าสัญญาจา้ง
กจิกรรมที ่3 : ก ากบัดูแลผู้รับจา้งใหป้ฏิบัติงาน
ตามเง่ือนไขทีก่ าหนด
กจิกรรมที ่4 : ประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจา้ง

1 ฐาน จ านวนฐานขอ้มลูและโปรแกรม
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมติั 
(Alice forWindows) 
ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

43,200              กพส.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ก าหนด TOR  พิจารณา และ
สรรหาผู้รับจา้ง
กจิกรรมที ่2 :ท าสัญญาจา้ง
กจิกรรมที ่3 : ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 
ตามที ่TOR ก าหนด
กจิกรรมที ่4 : น าเสนอขอ้มลูในเว็บไซต์ และ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

เว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ตาม 
TOR ทีก่ าหนด

120,000             กพส. *

โครงการจดัซ้ือหนังสือของหอ้งสมดุ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่    
กจิกรรมที ่1 จดัซ้ือหนังสือ           
กจิกรรมที ่2 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสาร                 
กจิกรรมที ่3 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์

 จดัซ้ือหนังสือได้ตามงบประมาณ
ทีต้ั่งไว้ 250 เล่ม
จดัซ้ือหนังสือพิมพ์
นิตยสาร และวารสารได้ตาม
งบประมาณทีต้ั่งไว้ 
2,681 ฉบับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จดัซ้ือหนังสือได้ตาม
งบประมาณทีต้ั่งไว้
2) จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และวารสารได้ตามงบประมาณทีต้ั่งไว้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -

200,000             กพส. *

โครงการมอบประกาศเกยีรติคุณ
แกข่า้ราชการ ลูกจา้งประจ า
และพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่1: ส ารวจรายชื่อขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าผู้มคุีณสมบัติและสมควร
ได้รับมอบประกาศเกยีรติคุณฯ
กจิกรรมที ่2 : จดัท าโครงการมอบประกาศ
เกยีรติคุณ
กจิกรรมที ่3 : จดัท าประกาศ
กจิกรรมที ่4 : มอบประกาศ

1 ขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่
เกษียณอายุราชการ
2 ขา้ราชการทีรั่บราชการมาครบ
 25 ปี บริบูรณ์
3 ขา้ราชการทีรั่บราชการครบ 
20 ปี บริบูรณ์

เชิงปริมาณ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประกาศเกยีรติคุณ
เชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับประกาศเกยีรติคุณมขีวัญ
และก าลังใจ

             150,000 กจ.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการส่งขา้ราชการเขา้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรปัจฉมินิเทศขา้ราชการตามทีส่ านักงาน
 ก.พ. ก าหนด
กจิกรรมที ่1: การขออนุมติัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรมที ่2 : การด าเนินการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
กจิกรรมที ่3 : การประเมนิผลการฝึกอบรม

ขา้ราชการทีเ่กษียณอายุราชการ
 จ านวน 119 คน ในปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 ได้รับ
ความรู้เกีย่วกบัการปรับตัวและ
การด ารงชีวิตตลอดจนสิทธิ
ทีไ่ด้รับจากรัฐภายกลังจาก
เกษียณอายุราชการ

เชิงปริมาณ
ขา้ราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 119 คน 
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม
พึงพอใจต่อการใหค้วามรู้เกีย่วกบั
สิทธิประโยชนฯและการดูแลตนเอง
เพือ่ประโยชน์ในการด ารงชีวิหลัง
เกษียณ 
(ร้อยละ 80)

          1,178,100 กจ.

โครงการคัดเลือกเพือ่เล่ือนขึน้แต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งวิชาการระดับช านาญการพิเศษ
กจิกรรมที ่1: เสนอ อกพ.สถ. อนุมติั
เปิดสอบและก าหนดหลักเกณฑ์การสอบ
กจิกรรมที ่2 : ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
กจิกรรมที ่3 : รับสมคัรคัดเลือกฯ
กจิกรรมที ่4 : ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ
กจิกรรมที ่5 : ประกาศผลการคัดเลือกฯ และ
แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งทีผ่่านการคัดเลือกฯ

แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษ
ตามจ านวนต าแหน่งทีว่่าง

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้ได้รับการแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษตามจ านวน
ต าแหน่งทีว่่าง
เชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับการแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ
พิเศษปฏิบบัติงานในหน้าที่

             500,000 กจ.

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในระดับนโยบาย

โครงการคลินิกคลังท้องถิน่เคล่ือนที ่
ประจ าปี 2565
กจิกรรมที ่1 : จดัประชุมแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็และประสบการณ์ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
ส านักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กจิกรรมที ่2 :  ลงพืน้ทีติ่ดตามการปฏิบัติงาน
จ านวน 2 กลุ่ม เพือ่ติดตาม
งานและใหค้ าแนะน ากบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ตามทีจ่งัหวัดก าหนด

การแลกเปล่ียนความคิดเหน็
ระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่จงัหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ านวน 12 จงัหวัด เพือ่ให้
การปฏิบัติราชการม
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้

เชิงปริมาณ 
จงัหวัดทีจ่ดักจิกรรม
เชิงคุณภาพ
เกดิการแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้
การปฏิบัติราชการ
มปีระสิทธิภาพย่ิงขึน้

957,000             สน.คท.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ส าหรับ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัด
กจิกรรมที ่1: จดัฝึกอบรมอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(e-LAAS) ส าหรับส านักงานส่งเสริมการปกครอง

บุคลากรของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
จ านวน 185 คน 
เขา้ร่วมฝึกอบรม

เชิงปริมาณ 
จ านวนบุคลากรของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
เขา้ร่วมฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่จงัหวัดสามารถให้
ค าแนะน าการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ

1,254,000          สน.คท.

โครงการฝึกอบรมขา้ราชการ สถ. 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหค้วามรู้
เกีย่วกบัภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัจดัท าโครงการฝึกอบรม
กจิกรรมที ่2 :  ด าเนินการฝึกอบรม
ใหค้วามรู้แกข่า้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

 1. ขา้ราชการส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่จงัหวัด
ทุกจงัหวัด จงัหวัดละ 5 คน 
รวม 380 คน
2. ขา้ราชการส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่อ าเภอ 
อ าเภอละ 1 คน รวม878 คน 
3. คณะกรรมการภาษีทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้างประจ าจงัหวัด 
จงัหวัดละ 18 คน 
และเมอืงพัทยา 1 คน 
4. คณะกรรมการพิจารณา
อทุธรณ์การประเมนิภาษีประจ า
จงัหวัด จงัหวัดละ 10 คน 
รวม 760 คน
5. ขา้ราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ (ส่วนกลาง) 
จ านวน 53 คน 
รวมทัง้สิน 3,440 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุคลาการผู้ปฏิบัติงานด้านภาษี
ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างมคีวามรู้ ความ
เขา้ใจทีถ่กูต้อง สามารถใหค้ าแนะน า
และค าปรึกษาแกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

5,500,000          สน.คท.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรกลุ่มประสานการตรวจราชการ
กรม
กจิกรรมที1่ : อบรมสัมมนา
กจิกรรมที2่:  ศึกษาดูงานต้นแบบ
กจิกรรมที3่ : ถอดบทเรียนจากการอบรม
สัมมนาโดยมกีลุ่มเป้าหมาย : ผต.สถ. 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ และเจา้หน้าที่
กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

ผู้เขา้รับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถกูต้อง
และรวดเร็ว

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการ
อบรม
เชิงคุณภาพ : บทเรียนจากการ
อบรมสัมมนาแจง้ผู้เขา้รับการอบรม
สัมมนาทราบและเพือ่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ

120,000             กปต.

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายและตรวจติตดามปัญหาอปุสรรคใน
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัและประสานงาน
กจิกรรมที ่2 : ด าเนินกจิกรรมโดยบรรยาย
และตอบขอ้ซักถาม
กจิกรรมที ่3 : รวบรวมขอ้มลูประเมนิโครงการ
 น ามาแกไ้ขปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย 200 คนสามารถ
ปฏิบัติงานและใหค้ าปรึกษา
แนะน า อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนผู้อ านวยการและขา้ราชการ
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเร่ือง
ร้องทุกข ์สถจ. และผู้บริหาร อปท. 
ไมน่้อยกว่า 200 คนปฏิบัติงาน
และใหค้ าปรึกษา แนะน า อปท. 
ได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ

956,800             กม. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน        
การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กลุ่มงานการเงินบัญชี
และการตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่จงัหวัด
กจิกรรมที ่1 : วางแผน และขออนุมติัด าเนิน
โครงการ 
กจิกรรมที ่2 : ประสานงานด้านสถานที ่
วิทยากรผู้เขา้ร่วมสัมมนารวมทัง้จดัเตรียม
เอกสารและอปุกรณ์ต่าง ๆ
กจิกรรมที ่3: ด าเนินการฝึกอบรม
เพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ด้าน การเงินการบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่            
กจิกรรมที ่4 : รายงานผลการด าเนินการ

1. ด ำเนินกำรจดัโครงกำร
ฝึกอบรม ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด             
2. ผู้เขำ้อบรมได้รับควำมรู้
เพิม่ขึน้

เชิงคุณภำพ       
1. จดัโครงกำรฝึกอบรมตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
2. ผู้เขำ้รับกำรอบรมได้รับควำมรู้
ในด้ำนกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลัง กำรบัญชี
และกำรพัสดุของ อปท. 
เพิม่ขึน้

929,750             ตบ.

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
เสริมสร้างกลยุทธ์และเพิม่ประสทธิภาพ
ในการบริหารของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ศึกษาเพือ่จดัท าโครงการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าทีข่อง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่2: ขออนุมติัโครงการฯ
กจิกรรมที ่3 : ประชุมคณะท างานฯ
กจิกรรมที ่4 : จดัหาสถานทีจ่ดัการประชุม
กจิกรรมที ่5 : ประสานและเชิญวิทยากร
กจิกรรมที ่6 : แจง้ประชาสัมพันธ์ผู้เขา้ร่วม
ประชุม
กจิกรรมที ่7 : ด าเนินการประชุมสัมมนา
โครงการฯ
กจิกรรมที ่8 : รายงานผลการจดัอบรม
ใหผู้้บริหารทราบ
กจิกรรมที ่9 : ติตดาม ประเมนิผล จดัท าสรุป
ปัญหาและแนวทางแกไ้ข

จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ใหก้บัผู้บริหาร สถ. ทัง้ส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค
คร้ังที ่1 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
คร้ังที ่2
ภาคตะวันออก

เชิงปริมาณ
จ านวนคร้ังทีจ่ดัประชุม
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้ร่วมประชุมทัง้ส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาคมคีวามรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการบริหารงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
และประมวลผลประเด็น ปัญหา 
อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ 
จากผู้เกีย่วขอ้งในระดับพืน้ที่
เพือ่เป็นแนวทางในการแกป้ัญหา
ต่อไป

2,163,000          สล.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการวันท้องถิน่ไทย
กจิกรรมที ่1 : จดัเตรียมขอ้มลูและผลิต
ส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกีย่วกบัจดุเร่ิมต้น
ของการกระจายอ านาจการปกครอง
สู่ท้องถิน่ความส าคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิน่
กจิกรรมที ่2 : ตรวจทานขอ้มลู
กจิกรรมที ่3 : จดัสรรงบประมาณให ้
76 จงัหวัดเพือ่น าไปจดังานวันท้องถิน่ไทย
กจิกรรมที ่4 : ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ ได้แกส่ื่อโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ 
ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออืน่ ๆ
กจิกรรมที ่5 : ประเมนิผลการด าเนินงาน

จ านวน 10 คร้ังต่อปี จ านวนในการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ 

4,300,000          สล.

โครงการตรวจติดตามและนิเทศ
การด าเนินงานของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ร่วมกบัส านักงบประมาณและหน่วยงาน
อืน่ๆประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัโครงการตรวจติดตาม
และนิเทศการด าเนินงานของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกบั
ส านักงบประมาณและหน่วยงานอืน่ ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่2 : ประสานหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีล่งตรวจฯ 
และประสานหน่วยงานทีร่่วมลงพืน้ที่
เช่น ส านักงบประมาณกรมบัญชีกลาง 
เป็นต้น
กจิกรรมที ่3 : ลงพืน้ทีต่รวจ สรุปผล
การตรวจ ฯ

ด าเนินการตรวจติดตาม
และนิเทศ 1,080 แหง่

จ านวนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่จงัหวัด
/ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่อ าเภอ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีไ่ด้รับ
การตรวจนิเทศ ฯ

             505,200 กยผ.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีวิ่เคราะห์
นโยบายและแผนส าหรับจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวน 8 คน 1,440,000          กยผ. 

กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัโครงการ
จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีวิ่เคราะหฯ์ส าหรับ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
พร้อมจดัท าร่างขอบเขตงาน (TOR)
กจิกรรมที ่2 : แจง้กองคลังด าเนินการตาม
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง จนกระทัง่ลงนาม
ในสัญญาจา้ง
กจิกรรมที ่3 : จา้งเจา้หน้าทีวิ่เคราะห ์ฯ 
ส าหรับจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
จ านวน 8 คน ปฏิบัติหน้าที ่ณ กลุ่มงาน
วิเคราะหง์บประมาณ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
ผ่านระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผน
และประเมนิผลการใช้จา่ยงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-Plan)
ส าหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ระดับภูมภิาค
กจิกรรมที ่1 : จดัท าหลักสูตรการฝึกอบรม
กจิกรรมที ่2: ก าหนดวัน เวลา และสถานที่
กจิกรรมที ่3 : เสนอขออนุมติัโครงการต่อ
ผู้บริหาร
กจิกรรมที ่4 : จดัฝึกอบรม
กจิกรรมที ่5 : ประเมนิผลการฝึกอบรม
กจิกรรมที ่6 : รายงานผลการด าเนินการและ
การใช้จา่ยเงินงบประมาณ

การจดัโครงการฝึกอบรมใหก้บั
บุคลากรส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ระดับภูมภิาค
จ านวนไมต่่ ากว่า 1,030 คน

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เขา้รับอบรม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เขา้รับอบรมสามารถพัฒนาความรู้
และทักษะเกีย่วกบั
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลผ่านระบบสารสนเทศ
เพือ่การวางแผนและประเมนิผลการ
ใช้จา่ยงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (e-Plan)

5,150,000          กยผ. *

จ านวนเจา้หน้าทีวิ่เคราะห ์ฯ 
ส าหรับจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จ านวน 8 คน
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเบือ้งต้น
เกีย่วกบัระบบงบประมาณและระบบจดัซ้ือจดั
จา้งในระบบ GFMIS

จ านวน 182 คน 700,140             กยผ. *

กจิกรรมที ่1 : แจง้ซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินโครงการ
กจิกรรมที ่2 : ขออนุมติัโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจดัท า
และการบริหารงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่3 : ประสานวิทยากร สถานที่
จดัประชุมแจง้กลุ่มเป้าหมาย
เพือ่เขา้อบรมฯ
กจิกรรมที ่4 : จดัโครงการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบ
งบประมาณและระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ในระบบ GFMIS
กจิกรรมที ่5 : สรุปผลการด าเนินโครงการฯ

โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีวิ่เคราะห์
ยุทธศาสตร์และนโยบาย (จนท.ยน.)
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัโครงการฯ 
พร้อมทัง้จดัท าร่างขอบเขตงาน (TOR)
กจิกรรมที ่2 : แจง้ กค. ด าเนินการตาม
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง จนกระทัง่ลงนาม
ในสัญญาจา้ง
กจิกรรมที ่3 : จา้ง จนท. วิเคราะหยุ์ทธศาสตร์
และนโยบาย (จนท.ยน.) 
ปฏิบัติงาน ณ กง.ยน.

จา้ง จนท. วิเคราะหยุ์ทธศาสตร์
และนโยบาย จ านวน 3 คน

เชิงปริมาณ
จ านวน จนท. วิเคราะหยุ์ทธศาสตร์
และนโยบาย 
จ านวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
เพือ่ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู
ขบัเคล่ือนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนา ศก. และสังคม
แหง่ชาติ ยุทธศาสตร์ มท. 
ยุทธศาสตร์ สถ. รวมทัง้ตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs)

540,000             กยผ. *

จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จดัท าและการบริหารงบประมาณ 
ของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
และส านัก/กอง 
เขา้รับการฝึกอบรม
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ถา่ยทอดวิสัยทัศน์
พันธกจิ และยุทธศาสตร์ สถ. 
สู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัโครงการฯ
กจิกรรมที ่2 : ประสานจงัหวัดส่งรายชื่อ
ผู้เขา้ร่วมการสัมมนา
กจิกรรมที ่3 : ด าเนินโครงการ
กจิกรรมที ่4 : สรุปผลโครงการฯ

ขา้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ 
ทัง้ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค มคีวามเขา้ใจ 
ในวิสัยทัศน์ พันธกจิ
และยุทธศาสตร์ 
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ได้อย่างชัดเจน
และสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ 
จ านวนขา้ราชการในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาคของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่มคีวามเขา้ใจ
ในวิสัยทัศน์ พันธกจิและยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
เชิงคุณภาพ 
ขา้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่มคีวามรู้ 
ความเขา้ใจในวิสัยทัศน์ พันธกจิ 
และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ 
และสามารถน าไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

10,175,000         กยผ. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับอ าเภอ

จ านวน 535 คน          57,780,000 กยผ. *

กจิกรรมที ่1 : เมือ่โครงการผ่าน
ความเหน็ชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 
วาระที ่2 – 3แจง้แนวทางและวิธีการ
จดัหาในการจา้งเหมาบริการลูกจา้ง
เพือ่ปฏิบัติหน้าที ่ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ 
ใหส้ านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จงัหวัดทราบและด าเนินการจดัหา 
ก าหนดเง่ือนไขในประกาศว่าจะลงนาม
ในสัญญาจา้งเมือ่ได้รับอนุมติัโอนจดัสรร
งบประมาณ (ด าเนินการกอ่นเร่ิมปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565)

กจิกรรมที ่2 : เมือ่ได้รับจดัสรรงบประมาณ 
เรียกผู้รับจา้งลงนามในสัญญา และส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานใหแ้กลู่กจา้ง
ดังกล่าว
กจิกรรมที ่3 :ลูกจา้งฯ ใหบ้ริการแกป่ระชาชน 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน่ทีม่าติดต่อศูนย์
ปฏิบัติการฯ
กจิกรรมที ่4 : ลูกจา้งฯ ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลูความต้องการ จดัท าสรุปผลและการ
รายงานรายเดือน 
รายไตรมาส และส้ินปีงบประมาณ

จ านวนประชาชน หน่วยงาน
และองค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถใช้
บริการจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับอ าเภอ
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาเจา้หน้าทีก่ลุ่มตรวจสอบภายใน เชิงปริมาณ :  ร้อยละของบุคลากร
ทีไ่ด้รับการฝึกอบรม

กจิกรรมที ่1 : ติดตามแผนการฝึกอบรมของ
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอืน่ ๆ
กจิกรรมที ่2 : พิจารณาคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม
ตรวจสอบภายในทีม่คุีณสามบัติตามที่
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอืน่ ๆ
กจิกรรมที ่3 : จดัส่งใบสมคัรตามคุณสมบัติใน
แต่ละหลักสูตรการอบรม
กจิกรรมที ่4 : ขออนุญาตเขา้รับการอบรมและ
เขา้รับการอบรม
กจิกรรมที ่5 : น าความรู้ ทักษะความสามารถที่
ได้รับจากการอบรมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางาน รวมถงึการท า
 KM ใหบุ้คลากรทียั่งไมไ่ด้เขา้รับการอบรม

โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน การเงิน
 และการบัญชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : จดัท าแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี
กจิกรรมที ่2 : เขา้ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
กจิกรรมที ่3 : จดัท ารายงานการตรวจสอบ 
โดยมกีารแสดงความคิดเหน็หรือขอ้เสนอแนะ
ใหแ้กห่น่วยรับตรวจ
กจิกรรมที ่4 : เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ทราบ
 และส่ังการใหห้น่วยรับตรวจด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ
กจิกรรมที ่5 : ติดตามการด าเนินการ
ตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ

กตภ.

เชิงคุณภาพ : บุคลากรมคีวามรู้ 
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
เพิม่มากขึน้

กตภ.ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่จงัหวัดทุกหน่วยรับตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
ได้รับการตรวจสอบด้านการเงิน
 การปฏิบัติตามขอ้ก าหนด การ
บริหาร 
และการปฏิบัติงาน เพือ่น า
ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหเ้กดิประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยรับ
ตรวจทีไ่ด้รับการตรวจสอบด้าน
การเงิน การปฏิบัติตามขอ้ก าหนด 
การบริหาร และการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : หน่วยรับตรวจ
น าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหเ้กดิประสิทธิภาพ

785,520             

องค์กรมปีระสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ และประชาชน
มคีวามสุข

100,000             
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการจดัท าคู่มอืก ากบัตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส าหรับ
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่จงัหวัด
กจิกรรมที ่1 : วางแผนในการจดัท า
โครงร่าง แบ่งเป็นบทเป็นตอน แบ่งเป็น
หวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ย่อย
กจิกรรมที ่2: สืบค้น หาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
และขอ้ตรวจพบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ
กจิกรรมที ่3 : น ามาเรียบเรียง 
และจดัหมวดหมูต่ามทีไ่ด้วางโครงร่าง
กจิกรรมที ่4: จดัพิมพ/์จดัท าเป็นรูปเล่ม 
และเผยแพร่แนวทางทีไ่ด้จดัท าให้
กบักลุ่มเป้าหมาย

ผู้บังคับบัญชาหรือหวัหน้า
งานของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่จงัหวัด
มแีนวทางในการตรวจสอบ 
สอบทาน และก ากบัดูแล
การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่จงัหวัด 
จ านวน 76 จงัหวัด
เชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชาหรือหวัหน้างาน
มแีนวทางในการตรวจสอบ 
สอบทาน และก ากบัดูแล
การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

กตภ. *

โครงการจา้งเอกชนเพือ่จดัเกบ็ขอ้มลู วิเคราะห์
และประมวลผลขอ้มลูโครงการ
เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
กจิกรรมที ่1 ก าหนด TOR  พิจารณา 
และสรรหา
กจิกรรมที ่2 ท าสัญญาจา้ง
กจิกรรมที ่3 ก ากบัดูแลผู้รับจา้งให้
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขทีก่ าหนด
กจิกรรมที ่4 ประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจา้ง

จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่
จดัเกบ็ขอ้มลู วิเคราะห์
และประมวลผลขอ้มลู
โครงการเงินอดุหนุน
เฉพาะกจิ จ านวน 10 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนเจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู 
วิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู
โครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 
จ านวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

1,800,000          กพส. 
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการ จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่
วิเคราะหข์อ้มลู เพือ่ขบัเคล่ือนการจดัท า
งบประมาณของ อปท. ทีเ่ป็นหน่วยรับ
งบประมาณตรง
กจิกรรมที ่1 ก าหนด TOR พิจารณา 
และสรรหาผู้รับจา้ง                    
กจิกรรมที ่2 ท าสัญญาจา้ง  
กจิกรรมที ่3 ก ากบัดูแลผู้รับจา้งใหป้ฏิบัติงาน
ตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
กจิกรรมที ่4 ประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจา้ง

จ านวน 6 คน เชิงปริมาณ
จ านวนเจา้หน้าทีวิ่เคราะห์
ขอ้มลู เพือ่ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพืน้ทีใ่นระดับภาค

1,080,000          กพส. 

โครงการจา้งเหมาบริการพนักงานประจ า
หอ้งสมดุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กจิกรรม : การจา้งเหมาบริการพนักงาน
ประจ าหอ้งสมดุกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ก าหนด TOR  พิจารณา 
และสรรหาผู้รับจา้ง
กจิกรรมที ่2 : ท าสัญญาจา้ง
กจิกรรมที่ 3 : ก ากบัดูแลผู้รับจา้ง
ใหป้ฏิบัติงานตามเง่ือนไขทีก่ าหนด   
กจิกรรมที ่4 : ประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจา้ง

จ านวนบุคลากรทีจ่า้งเหมา
บริการ 1 คน

จ านวนบุคลากรทีจ่า้งเหมาบริการ 180,000             กพส.

โครงการจา้งเหมาบุคคลธรรมดา
เป็นเจา้หน้าทีบ่ริหารเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ก าหนด TOR  พิจารณา 
และสรรหาผู้รับจา้ง
กจิกรรมที ่2 : ท าสัญญาจา้ง
กจิกรรมที ่3 : ก ากบัดูแลผู้รับจา้ง
ใหป้ฏิบัติงานตามเง่ือนไขทีก่ าหนด
กจิกรรมที ่4 : ประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจา้ง

จ านวนบุคลากรทีจ่า้งเหมา
บริการ 1 คนผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
80เปอร์เซ็นต์

จ านวนบุคลากรทีจ่า้งเหมาบริการ 180,000             กพส.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรมผสมผสานการเรียน
ผ่านออนไลน์และ English Camp 3 วัน
กจิกรรมที ่1 : เสนอโครงการใหอ้ธิบดีพิจารณา
อนุมติัและใหด้ าเนินโครงการ
กจิกรรมที ่2 : ก าหนด TOR  พิจารณา 
และอนุมติัจา้งบริษัทด าเนินโครงการ
กจิกรรมที ่3 : แจง้กลุ่มเป้าหมาย
และรวบรวมรายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ด าเนินโครงการในส่วนการเรียนออนไลน์ 
(e-Learning)
กจิกรรมที ่4 :  ด าเนินการด้านเอกสาร 
วัสดุอปุกรณ์ และสถานที่
กจิกรรมที ่5 : ด าเนินโครงการ 
English Camp
กจิกรรมที ่6 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

40 คน เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ
เชิงคุณภาพ
องค์ความรู้ด้านภาษาองักฤษ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

450,000             กพส. *

โครงการจา้งเหมาบุคคลธรรมดา
เป็นเจา้หน้าทีวิ่เคราะหจ์ดัเกบ็ขอ้มลู
และประมวลผลขอ้มลูภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่1 ก าหนด TOR พิจารณา
และสรรหาผู้รับจา้ง
กจิกรรมที ่2 ท าสัญญาจา้ง
กจิกรรมที ่3 ก ากบัดูแลผู้รับจา้งให้
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขทีก่ าหนด
กจิกรรมที ่4 ประเมนิผลการปฏิบัติ
งานของผู้รับจา้ง

จา้งเหมาบุคคลธรรมดาเป็น
เจา้หน้าทีวิ่เคราะหจ์ดัเกบ็
ขอ้มลู และประมวลผลขอ้มลู
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โครงการ
เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
จ านวน 5 คน

จ านวนจา้งเหมาบุคคลธรรมดา
เป็นเจา้หน้าทีวิ่เคราะหจ์ดัเกบ็
ขอ้มลู และประมวลผลขอ้มลู
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

900,000             กพส. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลผ่าน
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 
(Web Conference) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะของอปุกรณ์ทีจ่ดัหาในโครงการ
กจิกรรมที ่2 : ก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที ่3 : ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามระเบียบพัสดุฯ
กจิกรรมที ่4 : ตรวจรับพัสดุ

จดัหาระบบการประชุมทางไกล
ผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
(Web Conference) ทดแทน
ระบบเดิมเนือ่งจากอปุกรณ์
มกีารใช้งาน 7 ปี 
(จดัหาปีงบประมาณ 2558)

ระบบการประชุมทางไกล
ผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 
(Web Conference)
 มปีระสิทธิภาพ สามารถ
ใช้ในการติดต่อส่ือสาร
กบัส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

9,850,000          ศส.

โครงการจดัจา้งบุคลากรด้านการจดัการ
ขยะมลูฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ปีงบประมาณ 2565
กจิกรรมที1่ : จา้งเหมาเจา้หน้าทีบ่ริการ
วิเคราะหแ์ละติดตามประเมนิผลระบบ
สารสนเทศด้านการจดัการขยะมลูฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

มกีารจา้งบุคลากร รวมทัง้ส้ิน
188 คน และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการฯ

เชิงปริมาณ
จ านวนบุคลากรทีจ่า้งเหมาบริการ
เชิงคุณภาพ
ขอ้มลูในระบบสารสนเทศ
ด้านการจดัการขยะมลูฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
มคีวามเทีย่งตรง เชื่อถอืได้ 
และเป็นปัจจบุัน

33,840,000         กสว. *

โครงการค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ย
ในการจดัประชุมของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2565

จ านวยน 100 คร้ัง ร้อยละของการจา่ยค่าตอบแทน
/ค่าใช้จา่ยต่อการประชุม

220,494,000       สน.บถ.

โครงการตรวจติดตามและประเมนิผล
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัโครงการตรวจ
ติดตามฯ
กจิกรรมที ่2 : ด าเนินการจดัสัมมนา
กจิกรรมที ่3 : ด าเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณ
กจิกรรมที ่4 : ประเมนิโครงการ

2,264 คน เชิงปริมาณ
ขา้ราชการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ตรวจติดตามฯ
เชิงคุณภาพ
ความรู้ความเขา้ใจใน
ด้านการบริหารงาน
บุคคล

21,992,250         สน.บถ.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพขา้ราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ในการ
บริหารจดัการด้านการบริหารงานบุคคล
ขา้ราชการครูพนักงานงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ส ารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม (Traning Needs) 
ของขา้ราชการในสังกดั สถ. เกีย่วกบั
การบริหารจดัการด้านการบริหารงาน
บุคคลครูฯ ของท้องถิน่

จ านวน 152 (คน)
(จงัหวัดละ 2 คน)

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้ทีผ่่านการฝึกอบรม 
(152 คน)
เชิงคุณภาพ
การบริหารงานบุคคลของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิน่ของ สถจ. 
มปีระสิทธิภาพถกูต้อง 
และเป็นมาตรฐานเดียวกนั

700,000             สน.บถ. *

กจิกรรมที ่2 : จดัท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาฯ
 แผนการด าเนินงาน และระบบการติดตาม
ประเมนิผล
กจิกรรมที ่3 : ด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาฯ แผนงานการด าเนินการ
ทีก่ าหนด
กจิกรรมที ่4 : ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ
กจิกรรมที ่5 : สรุปผลการด าเนินโครงการฯ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหา
บุคลากรท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ขออนุมติัโครงการการ
เสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากร
ท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กจิกรรมที ่2 : ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
กจิกรรมที ่3 : ด าเนินการจดัสัมมนา
กจิกรรมที ่4 : ด าเนินการเบิกจา่ยงบประมาณ
กจิกรรมที ่5: ประเมนิโครงการ

380 คน เชิงปริมาณ
จ านวนขา้ราชการ สถ./อปท.
ทีป่ฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคลท้องถิน่ของจงัหวัด
ทีเ่ขา้รับการสัมมนา
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้รับการสัมมนามคีวามรู้
ความเขา้ใจทีถ่กูต้อง
ในการสรรหาบุคลากรท้องถิน่
หาวิชาทีไ่ด้รับการถา่ยทอด

3,000,000          สน.บถ. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรมท้องถิน่อ าเภอ
มอือาชีพ
กจิกรรมที ่1 : จดัท าหลักสูตรและขออนุมติั
จดัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรม ที ่2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจง้กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เขา้รับการฝึกอบรม
กจิกรรม ที ่3 : จดัการฝึกอบรม 
จ านวน 6 วัน

ขา้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิน่อ าเภอ 
จ านวน 300 คน ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฏิบัติงานสนับสนุน 
อปท.

เชิงปริมาณ
ขา้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถิน่อ าเภอ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกอบรม
ท้องถิน่อ าเภอมอือาชีพ

2,300,000          สบ.พถ.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่รองรับ
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และระเบียบกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงิน การคลัง 
และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : จดัท าแผนการสัมมนา
และขออนุมติัจดัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรม ที ่2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจง้กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เขา้ร่วมการสัมมนา
กจิกรรม ที ่3 : จดัการฝึกอบรม 
จ านวน 3 วัน

ขา้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ 
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
จ านวน 500 คน ได้รับความรู้
และความเขา้ใจในระเบียบ
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อปท. ทีม่กีารเปล่ียนแปลง

เชิงปริมาณ
จ านวนขา้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย เขา้ร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่รองรับ
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และระเบียบกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงิน การคลัง
และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,800,000          สบ.พถ.

โครงการฝึกอบรมพัฒนาขา้ราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ระดับช านาญการพิเศษ 
กจิกรรมที ่1 : จดัท าหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมติัจดัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรม ที ่2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจง้กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เขา้ร่วมการสัมมนา
กจิกรรม ที ่3 : จดัการฝึกอบรม จ านวน 
2 รุ่น ๆ ละ 13 วัน

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ทีด่ ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ
จ านวน 120 คน ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่และภารกจิ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เชิงปริมาณ
จ านวนขา้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ทีด่ ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ
จ านวน ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกอบรม
พัฒนาขา้ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
ระดับช านาญการพิเศษ (เพิม่เติม)

2,500,000          สบ.พถ.
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงกำรเสริมสร้ำงหลักกำรปฏิบัติรำชกำร
ทีดี่ตำมแนวค ำวินิจฉยัของศำลปกครอง 
ใหแ้กบุ่คลำกรของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : จดัท ำแผนกำรจดักจิกรรม
และขออนุมติัจดัโครงกำร
กจิกรรม ที ่2 : แจง้ประชำสัมพันธ์กำรจดั
โครงกำร
กจิกรรม ที ่3 : จดักำรอบรมผ่ำนระบบ
ทำงไกลด้วยเครืออนิเตอร์เน็ต (Web 
Conference) จ ำนวน 4 คร้ัง แบ่งเป็น
ไตรมำสละ 1 คร้ัง ตำมหวัขอ้ทีก่ ำหนด

จ านวน 4 คร้ัง เชิงปริมาณ
จ านวนคร้ังในการอบรม

100,000             สบ.พถ. *

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะ
และความสามารถด้านการใช้ดิจทิัล
ส าหรับขา้ราชการและพนักงานราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
(Digital Literacy) เพือ่รองรับการเป็น
รัฐบาลดิจทิัล
กจิกรรมที ่1 : จดัท าแผนและขออนุมติั
จดัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรมที ่2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจง้กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเขา้
รับการฝึกอบรม
กจิกรรมที ่3 : จดัการฝึกอบรม 
จ านวน 4 วัน 3 คืน

1. จ านวน 500 คน
2. ร้อยละ 80 ของขา้ราชการ
และพนักงานราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
การทดสอบสมรรถนะด้านการ
ใช้ดิจทิัล (Digital Literacy)

เชิงปริมาณ
1. ขา้ราชการและพนักงาน
ราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ด้านการใช้
ดิจทิัล
2. ร้อยละของขา้ราชการและ
พนักงานราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจทิัล
(Digital Literacy)

2,400,000          สบ.พถ. *

โครงการเพิม่สมรรถนะบุคลากรด้านการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : ก าหนดแผนกจิกรรมเพิม่
ประสิทธิภาพและเสนอขออนุมติัโครงการ
กจิกรรมที ่2 : ด าเนินการจดักจิกรรมและ
โครงการจดัการฝึกอบรมใหแ้กบุ่คลากร
ของ สบ.พถ. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่
กจิกรรมที ่3 : การประเมนิผลและสรุปผล
โครงการ

ขา้ราชการและพนักงานราชการ
ในสังกดั สบ.พถ.จ านวน 42 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนขา้ราชการและพนักงาน
ราชการในสังกดั สบ.พถ. 
ผ่านการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้รับการอบรมมศัีกยภาพ
และสมรรถนะในการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรท้องถิน่
มากขึน้

150,000             สบ.พถ. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาสมรรถนะขา้ราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กจิกรรมที ่1 : จดัท าหลักสูตร แผนด าเนินการ 
และเสนอขออนุมติัจดัโครงการ
กจิกรรมที ่2 : แจง้ประชาสัมพันธ์การจดั
โครงการ
กจิกรรมที ่3 : เรียกกลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้รับ
การอบรม
กจิกรรมที ่4 : จดัการฝึกอบรม

ข้าราชการในสังกดั สถ. จ านวน 
500 คน มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากย่ิงขึ้น

เชิงปริมาณ
จ านวนขา้ราชการ พนักงานราชการ
ลูกจา้งประจ าผ่านการอบรม
เพิม่สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรมคีวามรู้และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากย่ิงขึน้และสามารถใหบ้ริการ
แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
และ มปีระสิทธิภาพ

8,681,600          สบ.พถ. *

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จงัหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : จดัท าหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมติัจดัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรม ที ่2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจง้กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เขา้ร่วมการสัมมนา
กจิกรรม ที ่3 : จดัการฝึกอบรม 
จ านวน 5 วัน

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ทีป่ฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่จงัหวัด
สังกดักลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิน่ จ านวน 
100 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและสนับสนุน 
อปท.

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 
ผ่านการฝึกอบรม

600,000             สบ.พถ. *

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล
ท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : จดัท าหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมติัจดัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรม ที ่2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและแจง้
กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเขา้ร่วมการ
สัมมนา
กจิกรรม ที ่3 : จดัการฝึกอบรม 
จ านวน 5 วัน

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ทีป่ฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
สังกดักลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานส่วนบุคคล
ท้องถิน่ จ านวน 100 คน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะ 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและสนับสนุน 
อปท.

เชิงปริมาณ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 
ผ่านการฝึกอบรม

600,000             สบ.พถ. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จงัหวัด กลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบ 
และเร่ืองร้องทุกข์
กจิกรรมที ่1 : จดัท าหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมติัจดัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรม ที ่2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจง้กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เขา้ร่วมการสัมมนา
กจิกรรม ที ่3 : จดัการฝึกอบรม 
จ านวน 5 วัน

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ทีป่ฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
สังกดักลุ่มงานกฏหมาย 
ระเบียบ และเร่ืองร้องทุกข ์
จ านวน 100 คน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
และสนับสนุน อปท.

เชิงปริมาณ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 
ผ่านการฝึกอบรม

600,000             สบ.พถ. *

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จงัหวัด กลุ่มงานการเงิน บัญชี 
และการตรวจสอบ
กจิกรรมที ่1 : จดัท าหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมติัจดัโครงการฝึกอบรม
กจิกรรม ที ่2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและแจง้
กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเขา้ร่วมการ
สัมมนา
กจิกรรม ที ่3 : จดัการฝึกอบรม 
จ านวน 5 วัน

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ทีป่ฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่จงัหวัด 
สังกดักลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ จ านวน 
100 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะและสมรรถนะ เพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและสนับสนุน 
อปท.

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 
ผ่านการฝึกอบรม

600,000             สบ.พถ. *
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ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 3

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวช้ีวัดโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการส่งขา้ราชการไปฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆของหน่วยงานภายนอก
กจิกรรมที ่1 : หลักสูตรการเป็นขา้ราชการ
ทีดี่
กจิกรรมที ่2 : หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
ของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)
กจิกรรมที ่3 : หลักสูตรผู้ตรวจราชการ
ระดับกรม
กจิกรรมที ่4 : หลักสูตรนักปหครอง
ระดับสูง (นปส.)
กจิกรรมที ่5 : หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการมอือาชีพ
กจิกรรมที ่6 : หลักสูตรการเขา้ใจ
และการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital Literacy)

กจิกรรมที ่1 : 90 คน
กจิกรรมที ่2 : 1 คน
กจิกรรมที ่3 : 1 คน
กจิกรรมที ่4 : 8 คน
กจิกรรมที ่5 : 1 คน
กจิกรรมที ่6 : 4 คน
จ านวน 105 คน

จ านวนขา้ราชการ สถ. 
เขา้ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก

          3,329,000 กจ.

โครงการปฐมนิเทศขา้ราชการและ
พนักงานราชการบรรจใุหมข่อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กจิกรรมที ่1 : การขออนุมติัโครงการ
ปฐมนิเทศฯ
กจิกรรมที ่2 : การด าเนินโครงการ
ปฐมนิเทศฯ
กจิกรรมที ่3 : การสรุปผลการด าเนิน
โครงการปฐมนิเทศฯ

จ านวน 170 คน
(รุ่นละ 85 คน)

จ านวนขา้ราชการและพนักงาน
ราชการของ สถ. เขา้ฝึกอบรม
ตามโครงการนิเทศขา้ราชการ
และพนักงานราชการบรรจใุหม่
ของ สถ. จ านวน 170 คน

          1,272,900 กจ.
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ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ
1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการ

จดับริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้มี
มาตรฐาน

48 269,055,074,480      

48 269,055,074,480      

บัญชีสรปุจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 

งบเงนิอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม
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1.สนับสนุน
การด าเนินงาน
โครงการตามมาตรฐาน

โครงการชดเชยรายได้ใหแ้กอ่งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากการจัดเกบ็ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง
กจิกรรม 1 : จัดเกบ็รวบรวมข้อมูลผลการ
จัดเกบ็ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างเพือ่ใช้เปน็
ฐานในการค านวณเงินอุดหนนุ
กจิกรรม 2 : ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนนุ
กจิกรรม 3 : จัดสรรเงินอุดหนนุตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด

เทศบาลต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทกุแหง่ทีม่ีรายได้ลดลง
จากการจัดเกบ็ภาษีทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้าง  
ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนนุตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทคีณะกรรมการการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นประกาศ
ก าหนด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- เทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทกุแหง่ทีม่ีรายได้ลดลงจากการ
จัดเกบ็ภาษีทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้าง ได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนนุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
มีรายได้เพียงพอในการจัดท าบริการ
สาธารณะตามอ านาจ
หนา้ที่

10,067,590,000         สน.คท. 

เงินอุดหนนุส าหรับการจัดการศึกษาภาคบงัคับ
 (ค่าบ าเหนจ็ บ านาญ)

1,410 คน เชิงปริมาณ : จ านวนข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น ข้าราชการบ านาญ 
ต าแหนง่ครู ต าแหนง่ครูถ่ายโอน
ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจ าสังกดั
โรงเรียนของ อปท. และทายาท 
ได้รับสิทธิประโยชนบ์ าเหนจ็บ านาญ
ครบทกุราย           
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น ข้าราชการบ านาญ 
ต าแหนง่ครู ต าแหนง่ครูถ่ายโอน ครู
ผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจ าสังกดั
โรงเรียนของ อปท. และทายาท
ได้รับสิทธิประโยชนบ์ าเหนจ็บ านาญ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด

               531,116,200 สน.คท.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 : การสง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหม้มีาตรฐาน

เป้าหมาย : ประชาชนมคุีณภาพชวิีตทีดี่
ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ข้อ 1, 3, 4, 5, 6 / แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ ประเด็นที ่1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20  / แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านที ่1, 2, 5, 6, 7, 9, 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 ข้อ 1, 2, 4, 5, 6, 9 / แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงมหาดไทย ข้อ 3, 4, 5

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

93



กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการแกไ้ขปญัหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เทศบาลต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทกุแหง่ ในพืน้ที ่5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ
จังหวัดนราธิวาส ปตัตานี
ยะลา สตูล และสงขลา 
(อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี
และสะบา้ย้อย) ได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนนุตาม
เกณฑ์จ านวนประชากร
จ านวนคนละ 400 บาท 
รวม 2,384,677 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- เทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลทกุแหง่ 
ในพืน้ที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ จังหวัดนราธิวาส ปตัตาน ี
ยะลา สตูล และสงขลา 
(อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี 
และสะบา้ย้อย) ได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนนุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และมีพึงพอใจ  ต่อผลงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

             953,870,800 สน.คท.

เงิดอุหนนุส าหรับก าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่
และภารกจิถ่ายโอน

เทศบาลต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทกุแหง่ใน 76 จังหวัด 
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณครบทกุแหง่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 - เทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ทกุแหง่ใน 
76 จังหวัด ได้รับการจัดสรร
งบประมาณครบทกุแหง่

49,185,565,000         สน.คท.

เงินอุดหนนุค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ส าหรับผู้ปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้
กจิกรรม : โอนเงินจัดสรรใหแ้ก ่เทศบาล 
และ อบต.

จ านวน 12,920 คน จ านวนข้าราชการ พนกังาน
ส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้างประจ า 
และพนกังานจ้างในพืน้ทีจ่ังหวัด
ชายแดนใต้

             387,600,000 สน.บถ.

94



กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเงินอุดหนนุส าหรับสนนัสนนุการจัด
การศึกษาภาคบงัคับ (เงินเดือน และค่าจ้าง
ประจ า)
กจิกรรมที ่1 : รวบรวมข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลเกีย่วกบัการขอรับสนบัสนนุ
งบประมาณรายการเงินอุดหนนนุส าหรับ
สนบัสนนุการจัดการศึกษาภาคบงัคับ
(เงินเดือนและค่าจ้างประจ า)
 ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพือ่ด าเนนิการจัดท าบญัชี
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่2 : จัดสรรงบประมาณ
- เสนอ อสถ. เพือ่พิจารณาลงนามอนมุัติ
/เหน็ชอบ
- มีหนงัสือถึง สน.คท. เพือ่โอนจัดสรร
งบประมาณรายการรายการเงินอุดหนนุ
ส าหรับสนบัสนนุการจัดการศึกษา
ภาคบงัคับ(เงินเดือนและค่าจ้างประจ า)
(โอนจัดสรรเปน็งวด ๆ ละ 3 เดือน 
รวม 4 งวด)
- มีหนงัสือถึง ผวจ. เพือ่แจ้งให ้อปท.
ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ

9,438 คน เชิงปริมาณ
จ านวนพนกังานครู และบคุลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
พนกังานจ้าง ทีป่ฏิบติัหนา้ที่
ในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จ านวน 9,438 คน
เชิงคุณภาพ 
พนกังานครู และบคุลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
พนกังานจ้าง ทีป่ฏิบติัหนา้ที่
ในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
เงินเดือนค่าจ้างประจ า
และเงินควบ เงินอื่นๆ 
เปน็ไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

3,009,980,400           สน.บถ.

95



กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเงินอุดหนนุส าหรับสนนัสนนุ
การจัดการศึกษาภาคบงัคับ(ค่าเช่าบา้น)
กจิกรรมที ่1 : รวบรวมข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลเกีย่วกบัการขอรับสนบัสนนุ
งบประมาณรายการเงินอุดหนนนุส าหรับ
สนบัสนนุการจัดการศึกษาภาคบงัคับ
(ค่าเช่าบา้น) ของเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพือ่ด าเนนิการจัดท า
บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่2 : จัดสรรงบประมาณ
 - เสนอ อสถ. เพือ่พิจารณาลงนามอนมุัติ/
เหน็ชอบ
 - มีหนงัสือถึง สน.คท. เพือ่โอนจัดสรร
งบประมาณรายการรายการเงินอุดหนนนุ
ส าหรับสนบัสนนุการจัดการศึกษาภาคบงัคับ
(ค่าเช่าบา้น) (โอนจัดสรรเปน็งวด ๆ ละ 3 
เดือน รวม 4 งวด)
 - มีหนงัสือถึง ผวจ. เพือ่แจ้งให ้อปท.
ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ

1,110 คน เชิงปริมาณ
จ านวนพนกังานครู ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีข่อเบกิ
สวัสดิการค่าเช่าบา้นได้ 
จ านวน 1,110 คน
เชิงคุณภาพ พนกังานครูขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับเงิน
สวัสดิการค่าเช่าบา้นตามสิทธิ 
เปน็ไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

66,000,000               สน.บถ.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเงินอุดหนนุส าหรับสนนัสนนุ
การจัดการศึกษาภาคบงัคับ(ค่าการศึกษา
ของบตุร)
กจิกรรมที ่1 : รวบรวมข้อมูล
 จัดเตรียมข้อมูลเกีย่วกบัการขอรับสนบัสนนุ
งบประมาณรายการเงินอุดหนนนุส าหรับ
สนบัสนนุการจัดการศึกษาภาคบงัคับ 
(ค่าการศึกษาของบตุร) ของเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่ด าเนนิการ
จัดท าบญัชีรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ
กจิกรรมที ่2 : จัดสรรงบประมาณ
 - เสนอ อสถ. เพือ่พิจารณาลงนามอนมุัติ
/เหน็ชอบ
 - มีหนงัสือถึง สน.คท. เพือ่โอนจัดสรร
งบประมาณรายการรายการเงินอุดหนนนุ
ส าหรับสนบัสนนุการจัดการศึกษาภาคบงัคับ 
(ค่าการศึกษาของุตร) (โอนจัดสรรเปน็
งวด ๆละ 3 เดือน รวม 4 งวด)
 - มีหนงัสือถึง ผวจ. เพือ่แจ้งให ้อปท.
ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ

1,560 คน เชิงปริมาณ
จ านวนพนกังานครู ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีข่อเบกิ
สวัสดิการค่าการศึกษาของบตุร
ได้ จ านวน 1,560 คน
เชิงคุณภาพ          
พนกังานครูขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับเงินสวัสดิการ
ค่าการศึกษาของบตุรตามสิทธิ 
เปน็ไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

21,980,000               สน.บถ.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเงินอุดหนนุส าหรับ  สนนัสนนุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน 
เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวัสดิการ)
กจิกรรมที ่1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล
เกีย่วกบัการขอรับสนบัสนนุงบประมาณ
รายการเงินอุดหนนนุส าหรับสนนัสนนุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวัสดิการ) 
ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพือ่ด าเนนิการจัดท าบญั
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่2 : จัดสรรงบประมาณ
 - เสนอ อสถ. เพือ่พิจารณาลงนามอนมุัติ
/เหน็ชอบ
 - มีหนงัสือถึง สน.คท. เพือ่โอนจัดสรร
งบประมาณรายการรายการเงินอุดหนนนุ
ส าหรับสนนัสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ 
และสวัสดิการ) (โอนจัดสรรเปน็งวด ๆ ละ 
3 เดือน รวม 4 งวด)
 - มีหนงัสือถึง ผวจ. เพือ่แจ้งให ้อปท.
ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ

52,967 คน เชิงปริมาณ
จ านวนพนกังานครู 
และพนกังานจ้างทีป่ฏิบติัหนา้ที่
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จ านวน 52,967 คน
เชิงคุณภาพ 
พนกังานครู และ พนกังานจ้าง   
ทีป่ฏิบติัหนา้ทีใ่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราว  
ค่าจ้างประจ า เงินวิทยฐานะ 
ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินสัดิการ 
เปน็ไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

13,046,463,000            สน.บถ.

โครงการสร้างหลักประกนัด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

ประมาณการจ านวนผู้สูงอายุ
 8,631,755 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนสูงอายุทีม่ีอายุ 60 ปขีึ้นไป 
ทีม่ีสิทธิรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ
ทีไ่ด้รับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
.

           72,509,742,000 กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการสนบัสนนุการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมใหแ้กค่นพิการหรือทพุพลภาพ

ประมาณการจ านวน   
ผู้พิการ 1,834,530 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนคนพิการทีไ่ด้รับ
เบีย้ความพิการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ านวนคนพิการ
หรือทพุพลภาพมีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการขึ้นทะเบยีน
และการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ชององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
.

           17,611,488,000 กพส.

โครงการสนบัสนนุการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผู้่ด้อยโอกาสทางสังคม

ประมาณการจ านวน   
ผู้ปว่ยเอดส์ 82,636 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ทีไ่ด้รับเงิน
สงเคราะห์
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ านวนผู้ปว่ยเอดส์
มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
เบีย้ยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
.

             495,816,000 กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ
เงินอุดหนนุส าหรับการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม
/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
กจิกรรมที ่1 : จัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่2: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง
กจิกรรมที ่3 : ด าเนนิการกอ่สร้าง
กจิกรรมที ่4: เบกิจ่ายงบประมาณ

1. เปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว
ส าคัญ/แหล่งทอ่งเทีย่ว
ยอดนยิม/มีนกัทอ่งเทีย่ว
มาก (แหล่งทีม่ีศักยภาพสูง) 
2. เนน้พืน้ทีเ่มืองทอ่งเทีย่ว
รอง/ส่วนเมืองหลักใหเ้นน้
ชานเมืองหรือชุมชนนอก
เมือง/เมืองทีอ่ยู่รอบๆ 
สนามบนิหลัก
3. เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเดิม
ทีม่ีความช ารุดทรุดโทรม
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
4. เพือ่กระจายรายได้สู่
ชุมชนทอ้งถิ่นโดยตรงด้วย
การทอ่งเทีย่วนบั)

เชิงปริมาณ
จ านวนกอ่สร้าง ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เชิงคุณภาพ
ร้อยละประชาชนในพืน้ที่
เปา้หมายพึงพอใจต่อคนทีม่า
ทอ่งเทีย่วพักผ่อนหย่อนใจ

5,000,000,000           กพส. 

เงินอุดหนนุเฉพาะกจิ เงินอุดหนนุส าหรับ
สนบัสนนุการกอ่สร้าง/ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ าระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน
กจิกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที่2: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง
กจิกรรมที่3 : ด าเนนิการกอ่สร้าง
กจิกรรมที่4: เบกิจ่ายงบประมาณ

พืน้ทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีป่ระสบ
ปญัหาน้ าแล้ง น้ าทว่ม

เชิงปริมาณ
จ านวนโครงการ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนปราศจากน้ าทว่ม
และมีน้ าใช้ตลอดทัง้ปี

5,000,000,000           กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด กอ่สร้างลานกฬีา/สนามกฬีา
กจิกรรมที ่1 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนนิการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขทีก่ าหนด
ส่งข้อมูลใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่2 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่3 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนนิกจิกรรมทีไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ
กจิกรรมที ่4 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รายงานผลการด าเนนิงานใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นทราบเปน็ระยะ 
ตามขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาลต าบล/องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
จ านวน 7,851 แหง่

เชิงปริมาณ
เทศบาลต าบล/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้รับการส่งเสริม
และสนบัสนนุงบประมาณโครงการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด โดยสามารถกอ่สร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานกฬีา
/สนามกฬีา แล้วเสร็จในวันส้ิน
ปงีบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล
มีความพึงพอใจ

1,000,000,000           กพส.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(บรูณาการแกไ้ขปญัหาอาชญากรรม) 
ด้วยระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV System)
กจิกรรมที ่1 : องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นด าเนนิการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข
ทีก่ าหนด ส่งข้อมูลใหก้รมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่2 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่3 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนนิกจิกรรมทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่4 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รายงานผลการด าเนนิงานใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นทราบเปน็ระยะ  
ตามขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาลต าบล/องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
จ านวน 7,850 แหง่

เชิงปริมาณ
เทศบาลต าบล/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทียั่งมีจุดเส่ียง 
จุดล่อแหลมเกีย่วกบัอาชญากรรม
และยังไม่ได้ติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ ได้รับงบประมาณจัดซ้ือ
และติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ
 จากโครงการได้อย่างทัว่ถึง
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
/องค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
พึงพอใจ ในการแกป้ญัหา
อาชญากรรม ประชาชนเกดิความ
มั่นใจในการแกป้ญัหาอาชญากรรม
ของหนว่ยงานราชการ

3,000,000,000           กพส. 

โครงการ เงินอุดหนนุใหแ้กอ่งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ประเภทเงินอุดหนนุรายการ
เงินอุดหนนุส าหรับพัฒนา ยกระดับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้นแบบ
เปน็ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ า
อย่างเปน็ระบบ
กจิกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที่2: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง
กจิกรรมที่3 : ด าเนนิการกอ่สร้าง
กจิกรรมที่4: เบกิจ่ายงบประมาณ

พืน้ทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นต้นแบบ
การบริหารจัดการน้ า
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง
(ธนาคารน้ าใต้ดิน)
7,851 แหง่

เชิงปริมาณ
จ านวนโครงการ
เชิงคุณภาพ
มีศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ า
อย่างเปน็ระบบ

1,000,000,000           กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการนอ้มน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไปสู่การปฏิบติั
จนเปน็วิถีชุมชนทอ้งถิ่น
กจิกรรม :จัดสรรงบประมาณใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อปท. จ านวน 7,560 แหง่
(ผู้บริหารทอ้งถิ่น บคุลากร
ทอ้งถิ่น และประชาชน 
ทีเ่ข้าอบรมสามารถนอ้มน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปสู่การปฏิบติั
จนเปน็วิถีชุมชนทอ้งถิ่น)

เชิงปริมาณ
จ านวน อปท. ทีรั่บจัดสรร
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น บคุลากรทอ้งถิ่น 
และประชาชน สามารถนอ้มน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่
การปฏิบติัจนเปน็วิถีชุมชนทอ้งถิ่น

120,000,000             กพส. *

โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ เงินอุดหนนุ
ส าหรับกอ่สร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงทอ้งถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกจิ
และถนนขององค์กปกครองส่วนทอ้งถิ่น)
กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล
กจิกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ
กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

อปท. จ านวน 
7,557 แหง่

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายทีไ่ด้รับ
จัดสรรกอ่สร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวงทอ้งถิ่น 
(ถนนถ่ายโอนภารกจิและถนน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)

32,287,200,000         กพส. 

โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ เงินอุดหนนุ
ส าหรับกอ่สร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกกัเกบ็น้ าใหแ้กอ่งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล
กจิกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ
กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

แหล่งน้ าในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นจ านวน 
1,500 แหง่

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายทีไ่ด้รับ
จัดสรรการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งกกัเกบ็น้ า

2,500,000,000           กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ เงินอุดหนนุ
ส าหรับการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค บริโภคแกป่ระชาชน (กอ่สร้าง
และปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพประปา
หมู่บา้น)
กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล
กจิกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ
กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

ประปาหมู่บา้นจ านวน 
1,500 แหง่

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายทีไ่ด้รับ
จัดสรรการแกไ้ขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
แกป่ระชาชน (กอ่สร้าง
และปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพ
ประปาหมู่บา้น)

3,000,000,000           กพส. 

โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ เงินอุดหนนุ
ส าหรับงบด าเนนิงานสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้า
(ค่ากระแสไฟฟ้า)
กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล
กจิกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมาย
ทีไ่ด้รับจัดสรรการ
ด าเนนิงานสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายทีไ่ด้รับ
จัดสรรการด าเนนิงานสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)

1,000,000,000           กพส. 

โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ เงินอุดหนนุ
ส าหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูีบน้ า
ด้วยไฟฟ้า
กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล
กจิกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

สถานสูีบน้ าทีไ่ด้รับการถ่าย
โอน จ านวน 2,806 แหง่

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายทีไ่ด้รับ
จัดสรรส าหรับค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้า

800,000,000             กพส. 

โครงการเงินอุดหนนุค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ถ่ายโอนสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้า
กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล
กจิกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

สถานสูีบน้ าทีไ่ด้รับ
การถ่ายโอน จ านวน 
2,806 แหง่

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายทีไ่ด้รับ
จัดสรรส าหรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ถ่ายโอนสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้า

45,000,000               กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการบริหารจัดการ
น้ าอย่างบรูณาการ งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ
เฉพาะกจิ เงินอุดหนนุส าหรับการบริหาร
จัดการน้ าเพือ่สนบัสนนุงานฎีกา
กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล
กจิกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ
กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายที่
ได้รับมการสนบัสนนุการ
บริหารจัดการน้ า
อย่างบรูณาการ

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายทีไ่ด้รับการ
สนบัสนนุการบริหารจัดการน้ า
อย่างบรูณาการ งบเงินอุดหนนุ 
เงินอุดหนนุเฉพาะกจิ เงินอุดหนนุ
ส าหรับการบริหารจัดการน้ า
เพือ่สนบัสนนุงานฎีกา

200,000,000             กพส. 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

165,825 คน นกัเรียนได้รับความรู้ ทกัษะ
และคุณลักษณะตามมาตรฐาน 
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทกุระดับ ร้อยละ 100

633,318,500             กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

754,139 คน เด็กปฐมวัยใน ศพด.ได้รับการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80

1,890,518,700           กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม(นม)  4,627,238 คน เด็กเล็ก เด็กนกัเรียนได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบรูณ์เปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

           8,872,055,800 กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวัน  4,601,539 คน เด็กเล็ก เด็กนกัเรียนได้
ทานอาหารกลางวันทีเ่หมาะสม 
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
และเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

         19,101,751,500 กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น (ค่าปจัจัยพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนยากจน)

15,368 คน ระดับความส าเร็จทีน่กัเรียน
ยากจนในสถานศึกษาสังกดั 
อปท. ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ในระดับทีสู่งขั้น ไม่ต่ าว่าระดับ 3

               16,976,000 กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการจัดการศึกษา
แกเ่ด็กด้อยโอกาส

14 แหง่ อปท.สนบัสนนุการจัดการศึกษา
ใหแ้กเ่ด็กด้อยโอกาศ ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 95

                   224,000 กศ.
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เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการจัดการศึกษา
แกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)

14 อัตรา ครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการร้อยละ 100

                 2,646,000 กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้

3 แหง่ นกัเรียนในสถานศึกษาสังกดั 
อปท.ในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับการจัดการศึกษา
ทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน
 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95

                 2,508,800 กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

22 อัตรา ครูสอนศาสนาในสถานศึกษาสังกดั 
อปท.ในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 100

                 3,516,200 กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการบริหาร
สนามกฬีา (เงินเดือน ค่าจ้าง)

8 อัตรา บคุลากรประจ าสนามกฬีา
ถ่ายโอนได้รับสวัสดิการ 
ร้อยละ 100

                 1,260,000 กศ.

โครงการเงินอุดหนนุเพือ่การขับเคล่ือน
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี
กจิกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามข้อมูล
ทีบ่นัทกึในระบบ Rabies One Data
กจิกรรมที่2: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จัดซ้ือวัคซีนและด าเนนิการฉีดวัคซีนปอ้งกนั
โรคพิษสุนขับา้ ตามข้อมูลทีบ่นัทกึในระบบ
Rabies One Data
กจิกรรมที่3 : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

สุนขั/แมวทีม่ีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ จ านวน 
11,000,000 ตัว ได้รับ
การฉีดวัคซีน

เชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนนิการฉีกวัคซีนปอ้งกนั
โรคพิษสุนขับา้ใหสุ้นขั/แมว
ทัง้ทีม่ีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ทัว่ประเทศ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ที ่อปท. ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขับา้

330,000,000             กสธ. 
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โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขับา้ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางครัฒน 
วรขัตติยราชนารี
กจิกรรมที่1 : รวบรวมข้อมูลจ านวนประชากร
สุนขั/แมว ทัง้มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
กจิกรรมที่2: จัดท าบญัชีการจัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที่3 : จัดสรรงบปะมาณใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที่4: ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ครบทกุพืน้ที่

เชิงปริมาณ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทีด่ าเนนิการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนขั/แมว
ทัง้ทีม่ีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ครบทกุพืน้ทีแ่ละมีฐานข้อมูล
จ านวนสัตว์ในพืน้ที่
เชิงคุณภาพ
มีข้อมูลประชากรสุนขั/แมว
ในพืน้ทีแ่ละมีการบนัทกึข้อมูล
สัตว์ในระบบ Rabies One Data

66,000,000               กสธ. 

โครงการเงินอุดหนนุส าหรับการด าเนนิงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข
กจิกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น                 
กจิกรรมที ่2 : อปท.ด าเนนิการจัดท า
ตามโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ
กจิกรรมที่3: รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

ชุมชน/หมู่บา้น 
ในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ได้รับการ
สนบัสนนุการด าเนนิงาน
ตามโครงการพระราชด าริ

เชิงปริมาณ
จ านวน อปท. ทีไ่ด้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
อปท. สามารถสนองงาน
ตามโครงการพระราชด าริ
และพระปณิธานอย่านอ้ย 
3 โครงการ

1,599,600,000           กสธ. 

โครงการเงินอุดหนนุเพือ่สนบัสนนุ
ค่าปว่ยการส าหรับอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่1 : จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที ่2: อปท.ด าเนนิการจัดหา 
และจ่ายค่าปว่ยการใหแ้กอ่าสาสมัครบริบาล
ทอ้งถิ่น  
กจิกรรมที ่3: รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น
ทีม่ีสิทธิได้รับค่าปว่ยการ
ได้รับค่าปว่ยการครบทกุคน

เชิงปริมาณ
อาสามสมัครบริบาลทอ้งถิ่นทีม่ีสิทธิ
รับค่าปว่ยการได้รับ
ค่าปว่ยการ
เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิงในพืน้ที่
ได้รับการดูแลอย่างทัว่ถึง
และถูกต้องตามหลักปฏิบติั

1,088,784,000           กสธ. *
(ปงีบประมาณ 
2564 ไม่ได้รับ
งบประมาณ)
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เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการถ่ายโอน
บคุลากร  เงินเดือนและค่าจ้างส าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าถ่ายโอน
สิทธิประโยชนข์้าราชการและลูกจ้างประจ า
ถ่ายโอน
กจิกรรมที ่1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล
เกีย่วกบัการขอรับสนบัสนนุงบประมาณ
ของบคุลากรถ่ายโอนทัง้เงินเดือน
ค่าจ้าง สิทธิประโยชนต่์างๆ ของเทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพือ่ด าเนนิการจัดท าบญัชีรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ
กจิกรรมที ่2 : จัดสรรงบประมาณ
 - เสนอ อสถ. เพือ่พิจารณาลงนามอนมุัติ
/เหน็ชอบ
 - มีหนงัสือถึง สน.คท. เพือ่โอนจัดสรร
งบประมาณ
เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการถ่ายโอน
บคุลากร
(โอนจัดสรรเปน็งวด ๆ ละ 3 เดือน 
รวม 4 งวด)
 - มีหนงัสือถึง ผวจ. เพือ่แจ้งให ้อปท.
ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ

1,819 แหง่ เชิงปริมาณ
จ านวนบคุลากรถ่ายโอน
เชิงคุณภาพ
การด าเนนิงานเปน็ไปตามแผน
ทีก่ าหนด

508,400,000             สน.บถ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
เพือ่การรักษาพยาบาลของข้าราชการ
/พนกังานส่วนทอ้งถิ่น และลูกจ้าง 
กจิกรรม : โอนเงินจัดสรรใหแ้ก ่สปสช.

-  -จ านวนผู้มีสิทธิและบคุคล
ในครอบครัวทีไ่ด้รับสิทธิ

7,147,776,180           สน.บถ.

2. พัฒนาและขยาย
ระบบงานบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนนุส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทอ้งถิ่น

18,949 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85

           3,500,000,000 กศ.

เงินอุดหนนุส าหนบัสนบัสนนุการบริหาร
สนามกฬีา

2 สนาม สนามกฬีาถ่ายโอนได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100

                 2,112,000 กศ.
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เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการกอ่สร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

360 อปท. สามารถกอ่สร้างอาคาร
ใหแ้ล้วเสร็จภายในปงีบประมาณ 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95

             807,540,800 กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการกอ่สร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

75 อปท. สามารถกอ่สร้างอาคาร
ใหแ้ล้วเสร็จภายในปงีบประมาณ 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95

             555,674,600 กศ.

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุงบประมาณ
โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ทอ้งถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา)

500 แหง่ ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองทีม่ีเด็กเข้ารับบริการ
ใน ศพด. ทีม่ีสนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญาในการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก

               85,000,000 กศ.

โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกจิเพือ่พัฒนา
คุณภาพการใหบ้ริการด้านสาธารณสุข
ของสถานอีนามัยทีถ่่ายโอนใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนนุใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปา้หมายทีม่ีสถานอีนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลถ่ายโอน
กจิกรรมที่2: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง
กจิกรรมที่3 : ติดตามและรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ

สถานอีนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ทีถ่่ายโอนมายังองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประเภทเทศบาลต าบล
และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทีข่อรับการ
สนบัสนนุงบประมาณ
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

เชิงปริมาณ
สถานอีนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ทีถ่่ายโอน
มายังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประเภทเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล
และขอรับการสนบัสนนุ
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ที ่อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ

  -  ต้องรวบรวม
จากอปท. ทีรั่บการ
ถ่ายโอน รพ.สต. 
ส่งรายละเอียด
ค าของบ 65 กอ่น
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเงินอุดหนนุทัว่ไปเพือ่พัฒนา
คุณภาพการใหบ้ริการด้านสาธารณสุข
ของสถานอีนามัยทีถ่่ายโอนใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที่1 : จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที่2: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ
ทีเ่กีย่วข้อง
กจิกรรมที่3 : รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

สถานอีนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ทีถ่่ายโอนมายังองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประเภทเทศบาลต าบล
และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทีข่อรับการ
สนบัสนนุงบประมาณ
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

เชิงปริมาณ
สถานอีนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ทีถ่่ายโอนมายัง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประเภทเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล
ทีข่อรับการสนบัสนนุงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ที ่อปท. ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณยังไม่
สามารถระบไุด้เนือ่งจาก
 มี รพ.สต. ทีถ่่ายโอนมา
สังกดั อปท. ประเภท
เทศบาล/อบต. 
ป ี64 ยังอยู่ระหว่างการ
ประเมินความพร้อม 
การจัดสรรงบประมาณ 
จะจัดสรรตามขนาด 
รพ.สต. คือ ขนาดเล็ก
แหง่ละ 1 ล้านบาท 
ขนาดกลางแหง่ละ 
1.5 ล้าน และขนาดใหญ่ 
แหง่ละ 2 ล้านบาท

กสธ. 

110



111 
 

ภาคผนวก 



 

 

พันธกิจที่ 3 

 

พันธกิจที่ 2 

 

พันธกิจที่ 4 

 

พันธกิจที่ 5 

 

ทิศทางกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
วิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้จัดบริการสาธารณะไดต้ามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

พันธกิจที่ 1 

1. ส่งเสริม สนับสนุน องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีความ
เข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ

ตามมาตรฐานการด าเนินงาน 

 

2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้มี

ความสามารถในการจัดบริการ
สาธารณะไดอ้ย่างทั่วถงึ 

 

3. ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิน่ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

 

4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิน่ให้สามารถ
ปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ 

กฎหมาย และนโยบายที่ก าหนด 

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา  
และบุคลากรท้องถ่ินในการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

 

การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
 และปรบัปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 

การส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนา 
การด าเนินการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้มีมาตรฐาน 

การพัฒนาวางระบบ และด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

การส่งเสรมิการปฏบิัติงาน 
ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

ตามอ านาจหน้าท่ี ภารกิจ และนโยบาย
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

ตย. กิจกรรม 

1. การฝึกอบรม 

2. คู่มือแนวทาง 
3. สร้างการท างานร่วมกัน

ของ อปท. 
 

ตย. กิจกรรม 

1. แผนที่ภาษ ี
2. E-LAAS 
3. คู่มือ หลกัเกณฑ์ ระเบียบ

กฎหมาย 
 

ตย. กิจกรรม 

1. ด าเนินการ 48 มาตรฐาน 
ได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 

 

ตย. กิจกรรม 

1. ประเมิน LPA 
2. E-PLAN 
3. การตรวจนิเทศ/ติดตาม 

 

ตย. กิจกรรม 

1. พัฒนาบคุลากร สถ. 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วิสัยทัศน ์

“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จดับริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
ร้อยละ 70 เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายในปี 2565 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีความ
เข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานการด าเนินงาน 
 

2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ให้มีความสามารถใน
การจัดบริการสาธารณะไดอ้ย่าง
ทั่วถึง 
 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิน่ให้สามารถ
ปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ 
กฎหมาย และนโยบายที่ก าหนด 
 
 

 
 

 
1. การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา 
แล ะ บุ ค ล าก รท้ อ ง ถิ่ น ใ นก า ร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ 

 

2. การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

3.  ก ารส่ ง เส ริม  สนับ สนุ น  และ
พัฒนาการด า เนินการจัดบ ริการ
สาธา รณะของ อ งค์ ก รป กค รอ ง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 

 

4 .  ก า ร พั ฒ น า ว า ง ร ะ บ บ แ ล ะ
ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. มาตรฐานการบริการสาธารณะ
ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

 

5. องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และประชาชนมีความสุข 

 

2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ครอบคลุมวิถีการด ารงชีวิต 

 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 
กลยุทธ์ 

1 .  ส นั บ ส นุนกา ร ด า เ นิน ง า น
โครงการตามมาตรฐาน 
2.  พัฒนาและขยายระบบงาน
บริ กา รสาธารณะของอ ง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ราย ไ ด้และการบริหารการ เ งิน 
การคลังขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการจัดท า  ปรับปรุ ง
กฎ ห ม า ย  แ ล ะ แ นว ท า ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ 

 

1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
การด า เ นินงานตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานงาน
บริการสาธารณะ 

 

1 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผล 

 

1. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับ
นโยบาย 

 



 

 




