่ เสริมสน ับสนุนให้องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
เป็นองค์กรหล ักในการสง
่ ปฏิบ ัติงานตามอานาจ
หน้าทีภ
่ ายใต้หล ักธรรมาภิบาล เพือ
่ ประโยชน์สข
ุ ของประชาชน”
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คานา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
คือ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” จึงยังเป็นการยืนยันแนวทางการดาเนินงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2555 มาตรา 30 ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ดังกล่าว
เกิดผลสาเร็จ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยการน าข้อมูลแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มาพิจารณาความสาคัญและ
ความเหมาะสมในการด าเนิ นการจริ ง ตลอดจนการก าหนดกิ จกรรมและระยะเวลาด าเนิ นการเพื่ อให้ เป็ น
การวางแผนการด าเนิ นงานในตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้ งนี้ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นได้ มี
การด าเนิ นการจั ดสรรงบประมาณเพิ่ มเติ มให้ กั บแผนงาน/โครงการที่ ไม่ ได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณแต่ มี
ความจาเป็นต้องดาเนินการโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการในทุกไตรมาสหรือตามที่
ได้รับมอบหมายด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนสาคัญ
ในการผลั ก ดั น ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนดไว้ อั น เป็ น การตอบสนองนโยบายของรั ฐ ที่ มุ่ ง หมายให้ มี
การบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน้า

ส่วนที่ 1 ทิศทางการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
ภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
แผนที่ยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
- การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้มีสมรรถนะสูง
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การปกตรองส่วนท้องถิ่น
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลัง
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
- การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาประเทศ
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ส่วนที่ 1
ทิศทางการปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
ทิศทางการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

ค่านิยม (Core value)
“ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง
และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
2.นานวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการของ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.ให้คาแนะนาปรึกษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการและ การให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5.พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ น้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
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ภารกิจ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษาแนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
บริหารบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทา ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบใน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ดาเนินการจัดทา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กาหนดแนวทางและจัดทามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดาเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งวางระบบตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. กาหนดแนวทาง วางระบบและสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:
ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพพัฒนาประเทศ

รายละเอียดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถพัฒนา 1. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาองค์การและเตรียม
1.1 วางแนวทางกาหนดทิศทางการนาองค์การ บริหาร
ข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ภาพลักษณ์ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของระดับความพึงพอใจ 1.2 พัฒนาและนาการวางแผนยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อ
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความพร้อม
ของผู้รับบริการ
ขับเคลื่อนกระบวนงานกรมส่งเสริมการปกครอง
เชิงรุกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ค่าคะแนนการประเมินตามคารับรองปฏิบัติราชการ
ท้องถิ่น
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถ
และการได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1.3 ส่งเสริมการนาการจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนการ
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมี
1.4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะ
ประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์การ
4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรม
1.5 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการกระบวนการภายใน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการ
ให้คาแนะนาปรึกษา (Consult) ประสานและ
สนับสนุน (Facilitate) อย่างมีมาตรฐานและ
ทันความต้องการ
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์การที่
มีสมรรถนะสูง (HPO: High Performance
Organization)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.พส., สล.สถ., กจ., ศส., ก.พ.ร.สถ., กตภ.
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกสานัก/กอง, สถจ.
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและ 1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครอง
2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อ
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและการมี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ราชการด้านการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การบริหาร
ส่วนร่วมของประชาชน
พื้นที่
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การ
ความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารส่วนตาบลที่นาแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้
ส่วนท้องถิ่น
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.3 พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนา
3. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการ
การวางแผนมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
บริหารจัดการ
2.4 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.พส., สน.มถ., สน.พร., สน.สส., สน.พร.
หน่วยงานสนับสนุน: สน.กม., ศส., สถจ.
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภาตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ
สภาตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุน
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการ
ความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3.3 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
มีจริยธรรม และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.บถ., สน.พร., สพบ.
หน่วยงานสนับสนุน:สน.พส., สน.กม., สน.มถ., ศส., สถจ.
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภาพ 1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครอง
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ในการบริหารงานการเงินและการคลังให้พึ่งพา
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการ
ท้องถิ่นด้านการบริหารการเงินและการคลังท้องถิ่น
ตนเองได้
ปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานการเงินและการ
4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่สามารถ
คลังตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารการเงินและการคลัง
จัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บ
ท้องถิ่น
รายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และ
3. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลัง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.คท., ตบ.
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกสานัก/กอง, สถจ.
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการ 1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครอง
จัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการ
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการ
ของประชาชน ทั้งภารกิจที่ดาเนินการเอง
ปฏิบัติราชการด้านการให้บริการสาธารณะ
ภารกิจถ่ายโอน และภารกิจที่ริเริ่มใหม่
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการ 2. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมองค์กรปกครอง
จัดบริการสาธารณะเพื่อสนับสนุนการ
ส่วนท้องถิ่นให้จดั บริการสาธารณะร่วมกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและมีความ
3. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุน
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคีเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกัน

กลยุทธ์
5.1สร้างและใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5.2 พัฒนาและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรม
นันทนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น
5.4 เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สน.พส., สน.กศ., สน.สส., สน.มถ.
หน่วยงานสนับสนุน:ศส., สน.กม., สถจ.
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Strategy Map - แผนที่ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
มิติด้านประสิทธิผล

2-4 ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพจาก อปท.

2-1 อปท. มีการบริหารจัดการ
ที่ดีมีความเข้มแข็ง

มิติด้านประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ

มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ

1-1 สถ. เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง

2-5 อปท. มีความพึงพอใจใน
การให้คาปรึกษาแนะนา

1-4 สถ. ให้บริการและคาปรึกษาได้
ทันต่อความต้องการ

2-2 อปท. มีขีดความสามารถ
ในการบริหารการคลัง
2-3 บุคลากร อปท. มีศักยภาพ
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

1-5 สามารถตอบสนองข้อ
ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3-2 ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจในการ
ประสานการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.

3-1 สถ. สามารถใช้ภาคีเครือข่าย
เป็นหุ้นส่วนพัฒนา อปท.

1-2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลัก GG/ PMQA

1-6 พัฒนา สถ. เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

1-3 พัฒนาบุคลากรตาม
Training Needs

1-6 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มิติด้านการพัฒนา
องค์การ

1-7 บุคลากร สถ. พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2
รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมมาใช้
ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความพร้อม
เชิงรุกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการให้

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
องค์การและเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. ค่าคะแนนการประเมินตามคารับรอง
ปฏิบัติราชการ และการได้รับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย
โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(ปี 56)
(บาท)
รับผิดชอบ
ระดับ 3 กลยุทธ์ : 1.1 วางแนวทางกาหนดทิศทางการนาองค์การ บริหารภาพลักษณ์ และสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม
1. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
120,000 ธ.ค. 56 – ม.ค. 57
สน.กศ. (สศน.)
ระดับ 3
4.7

2. โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการ
400,000 มี.ค. 57 – ก.ย. 57
สน.กศ. (สศน.)
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
3. ค่าจัดพิมพ์เอกสารคารับรองการปฎิบัติ
180,000 มี.ค. 56 – มิ.ย. 57
ก.พ.ร. สถ.
ราชการ สถ.
กลยุทธ์ : 1.2 พัฒนาและนาการวางแผนยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
1,000,000 พ.ค. 57 – ก.ย. 57
สน.พส. (สผง.)
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คาแนะนาปรึกษา (Consult) ประสานและ
สนับสนุน (Facilitate) อย่างมีมาตรฐานและทัน
ความต้องการ
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์การที่
มีสมรรถนะสูง (HPO: High Performance
Organization)

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี 56)

โครงการ
บูรณาการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการของ สถ. และเพื่อจัดทา
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา อปท.
สู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ
2. โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ของ
อปท.
3. ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ

งบประมาณ
(บาท)

1,350,000

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

สน.คท.

600,000 ต.ค. 56 – ก.ย. 57

สน.พส. (สผง.)

กลยุทธ์ : 1.3 ส่งเสริมการนาการจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดซื้อหนังสือของห้องสมุด สถ.
180,0000 ต.ค. 56 – ก.ย. 57

สน.พส. (สวท.)

กลยุทธ์ : 1.4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์การ
1. โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมใน
3,000,000 ต.ค. 56 – ก.ย. 57
หลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก

กจ.

2. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

560,000

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

กจ.

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดีสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่
4. โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

800,000

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

กจ.

80,000

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

กตภ.
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ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี 56)

โครงการ
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับต้น รุ่นที่ 3

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
2,800,000 ธ.ค.. 56 – ม.ค. 57

กลยุทธ์ : 1.5 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการกระบวนการภายใน
1. ค่าใช้จ่ายตรวจติดตามการดาเนินงานของ
23,959,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถจ.)
2. โครงการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และ
การวางระบบการควบคุมภายใน

489,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพบ.

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

สน.พส. (สผง.)

พ.ย. 56 – ก.ค. 57

กตภ.

กลยุทธ์ : 1.6 พัฒนาระบบประเมินและติดตามผลลัพธ์การดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการจัดทาหนังสือคู่มือปฏิบัติงาน และ
900,000 ต.ค. 56 –ก.ย. 57
ตบ.
รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบด้านการ
คลัง การบัญชี และพัสดุของ อปท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
2. จัดทาหนังสือรายงานประจาปี 2556 สถ.
180,000 ต.ค. 56 –ก.ย. 57
สน.พส. (สวท.)
3. ค่าตรวจนิเทศการบริหารงานของผู้ตรวจ
3,500,000 ต.ค. 56 –ก.ย. 57
สนง.ผต.
ราชการกรม
4. ค่าตรวจติดตามการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
2,000,000 ต.ค. 56 –ก.ย. 57
สล.สถ.
สถ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและ
ศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่นาแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

เป้าหมาย
โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(ปี 56)
(บาท)
รับผิดชอบ
ระดับ 3 กลยุทธ์ : 2.1พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
โครงการจัดพิมพ์หนังสือและจัดทาแผ่นซีดีรอม
1,350,000
ม๊.ค. 57
สน.กม.
"กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
อปท." ประจาปี พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ : 2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรูเ้ พื่อส่งเสริมการบริหารงานขององค์กร
ระดับ 3 ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดาเนินงาน
500,000 ต.ค. 56 – มี.ค. 57
สน.พส. (สตป.)
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จา่ ย
งบประมาณของ อปท.(e - Plan)
ระดับ 3 2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสารวจข้อมูล
1,000,000 ต.ค. 56 –ก.ย. 57
สน.พส. (สผง.)
จัดเก็บข้อมูล ศึกษาดูงาน และติดตามเร่งรัด
การบริหารงบประมาณ ร่วมกับสานัก
งบประมาณ และหน่วยงานอื่นๆ
3. โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศการ
474,040
ก.พ. 57
สน.พส. (สตป.)
บริหารจัดการเพือ่ การวางแผนติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ อปท.
(e-Plan) สาหรับบุคลากร สถ. ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาดาเนินการศึกษาวิจยั
400,000 มี.ค. 57 – ก.ย. 57
สน.มถ.
และปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.
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ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี 56)

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
กลยุทธ์ : 2.3 พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาการวางแผนมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทา
2,052,700 ม.ค. 57 –ก.พ.. 57
สน.พส. (สพถ.)
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนว
ทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ : 2.4พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจประเมินมาตรฐานการ
20,000,000 ม.ค. 57 – ก.ย. 57
สน.มถ.
ปฏิบัติงานของ อปท. (Core Team)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภาตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา

เป้าหมาย
โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(ปี 56)
(บาท)
รับผิดชอบ
ระดับ 3 กลยุทธ์ : 3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอาเภอใน
1,944,600 พ.ย. 56 – พ.ค. 57
สน.กม.
ฐานะผู้ช่วยเหลือนายอาเภอในการกากับดูแล
อปท. ประจาปี พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ : 3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภา
โครงการจัดพิมพ์คู่มือระเบียบกฎหมายการ
2,025,000 มี.ค. 57 – พ.ค. 57
สน.บถ.
ระดับ 3 บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2557
กลยุทธ์ : 3.3 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
มีจริยธรรม และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.
900,000 ม.ค. 57 – เม.ย. 57
สน.มถ.
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประจาปี 2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภาพ
ในการบริหารงานการเงินและการคลังให้พึ่งพา
ตนเองได้
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่สามารถ
จัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารงานการเงินและ
การคลังตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
(เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.
2554)
3. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงาน
การเงินและการคลัง

เป้าหมาย
(ปี 56)
ระดับ 3

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
กลยุทธ์ : 4.1พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการบริหารการเงินและการคลังท้องถิ่น

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
368,000 ต.ค. 56 – ก.ย. 57
ตบ.
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงิน การคลัง
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่
2,400,000
ม๊.ค. 57
สน.คท.
ระดับ 3 2. โครงการฝึกอบรมวิทยากรโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ
LTAX GIS)
3. โครงการอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี/
2,000,000
พ.ค. 57
สน.คท.
ขยายเวลาการเบิกจ่ายและการติดตามการใช้
จ่ายของ อปท.
ระดับ 3 กลยุทธ์ : 4.2พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารการเงินและการ
คลังท้องถิ่น
โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือโปรแกรมแผนที่
1,560,000 ต.ค. 56 – ก.ย. 57
สน.คท.
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ
โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือโปรแกรมประยุก
ตุระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
กลยุทธ์ : 4.3ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี
2,000,000 ต.ค. 56 – ก.ย. 57
ตบ.
และการพัสดุ ของ อปท. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
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ตัวชี้วดั

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถใน
การจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ทั้งภารกิจที่ดาเนินการเอง ภารกิจ
ถ่ายโอน และภารกิจที่ริเริ่มใหม่
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศและมีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคีเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกัน

1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการให้บริการสาธารณะ
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการ
สาธารณะร่วมกัน
3. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะ

เป้าหมาย
โครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
(ปี 56)
(บาท)
รับผิดชอบ
ระดับ 3 กลยุทธ์ : 5.1สร้างและใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. โครงการขยายผลและภาคีเครือข่ายร่วม
336,000 พ.ค. 57 – ก.ย. 57
สน.พส. (สผง.)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
2. โครงการสัมมนาผู้นาเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเล็ก
350,000 มี.ค. 57 – ก.ย. 57
สน.กศ. (สศน.)
ระดับ 3 ของ อปท.
3. โครงการอบรมสัมมนาผู้นาชุมชน อปท. เพื่อ
1,100,000 ก.พ. 57 – มิ.ย. 57
สน.มถ.
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่าย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจาปี 2557
ระดับ 3
กลยุทธ์ : 5.2พัฒนาและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนา อปท.ต้นแบบ ที่มกี าร
3,200,000 เม.ย. 57 – พ.ค. 57
สน.สส.
บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อเนื่อง)
กลยุทธ์ : 5.3พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของประชาชน
ในท้องถิ่น
1. โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
1,000,000 พ.ค. 57 – ส.ค. 57
สน.กศ. (สผศ.)
ประจาปี 2557
2. โครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัด
2,160,000 พ.ค. 57 – มิ.ย. 57
สน.กศ. (สผศ.)
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น
3.โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ
1,440,000
มิ.ย. 57
สน.กศ. (สผศ.)
3 ปี
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ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี 56)

โครงการ
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.
5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. และการนิเทศ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทาแผนการ
ศึกษา และติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ
6. โครงการจัดทาหนังสือสถิติข้อมูลโรงเรียน
สังกัด อปท.
7. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียน
วัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารชีแ้ จงการ
จัดทาเอกสารหลักฐานการประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
8. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
ระดับประเทศ
9. โครงการจัดทาคู่มือและเครื่องมือประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด อปท. พร้อม
ประชุมชี้แจง
10. โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด
11. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
1,656,000 ม.ค. 57 –ก.ค. 57

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สน.กศ. (สผศ.)

1,584,000

ธ.ค. 56 – ก.ย. 57

สน.กศ. (สผศ.)

720,000

พ.ค. 57 – ก.ย. 57

สน.กศ. (สผศ.)

1,200,000

พ.ค. 57 – ก.ค. 57

สน.กศ. (สวศ.)

400,000

มี.ค. 57 – ก.ค. 57

สน.กศ. (สวศ.)

5,116,000

ก.ค. 57 – ก.ย. 57

สน.กศ. (สวศ.)

2,500,000

ก.พ. 57 – มี.ค. 57

สน.กศ. (สวศ.)

1,066,000

พ.ค. 57 – ก.ย. 57

สน.กศ. (สวศ.)
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ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี 56)

โครงการ
12. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา (ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง)
13. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศ
14. โครงการจัดพิมพ์หนังสือวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
15. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย ประจาปี 2557
16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของ
อปท.
17. โครงการอบรมด้านศิลปะ แขนงนาฏศิลป์
ครูสังกัด อปท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
18. โครงการจัดทาโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติ
บัตรและเสื้อสามารถนักกีฬาดีเด่น
19. โครงการจัดทาหนังสือคู่มือการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
20. โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
ของ อปท.

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
200,000 ก.ค. 57 – ก.ย. 57

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สน.กศ. (สวศ.)

1,500,000

ต.ค. 57 – มี.ค. 57

สน.กศ. (สวศ.)

400,000

ส.ค. 57 – ก.ย. 57

สน.กศ. (สวศ.)

100,000

ก.ค. 57 – ก.ย. 57

สน.กศ. (สวศ.)

1,098,000

มี.ค. 57 – ก.ย. 57

สน.กศ. (สวศ.)

1,300,000

พ.ย. 56 – ธ.ค. 56

สน.กศ. (สศน.)

90,000

พ.ย. 56 – ม.ค. 57

สน.กศ. (สศน.)

300,000

มี.ค. 57 – ก.ย. 57

สน.กศ. (สศน.)

300,000

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

สน.กศ. (ฝ.บห.)
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ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี 56)

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
500,000 พ.ค. 57 – ก.ย. 57

21. โครงการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มหี รือ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น และนิเทศการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
ประจาปี พ.ศ. 2557
22. โครงการฝึกอบรม ครู ก ปี 2557
1,782,000
ธ.ค. 57
23. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
200,000 กค. 57 – ก.ย. 57
พอเพียงสู่สถานศึกษา (ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง)
กลยุทธ์ : 5.4เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับ
2,500,000 มี.ค. 57 – มิ.ย. 57
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
2. โครงการพัฒนาและทบทวนหลักสูตร
2,500,000 มิ.ย. 57 – ส.ค. 57
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
3. โครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความ
2,602,700 ต.ค. 57 – พ.ค. 57
พร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สน.บถ.

สน.คท.
สน.กศ. (สวศ.)

สน.กศ. (สวศ.)

สน.กศ. (สวศ.)

สน.สส.
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สรุปโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

จานวนโครงการ
18
7
3
5
30

งบประมาณ (บาท)
6,580,000
25,776,740
4,869,600
8,328,000
39,200,700
รวม 84,755,040 บาท

