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ค ำน ำ 
 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความส าเร็จของการด าเนินงาน อันจะท าให้  
การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ ได้แก่ ทิศทางการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และรายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย/งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
และหน่วยงานรับผิดชอบ  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

 
                 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                                                                   



สารบัญ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 หน้า 
ทิศทางการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 
วิสัยทัศน์                  (Vision) 
พันธกิจ                   (Mission)                                                                              
ภารกิจ                    (Missions) 

2 
2 
3 

ประเด็นยุทธศาสตร์     (Strategic Issues) 4 

รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   6 – 13 
- ยกระดับความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กร            

ที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 14 – 20 
- เพ่ิมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 21 - 28 
- เพ่ิมความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      

ในการให้บริการสาธารณะ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 29 - 30 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การบูรณาการ และการบริหารเครือข่ายในทุกภาคส่วน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการปฏิบัติราชการ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งสร้างท้องถ่ินไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง  

 ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้มีความทันสมัย          

มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
2. น านวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
3. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็ง 
4. ให้ค าปรึกษาแนะน า (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการและการให้บริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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ภารกิจ (Missions)   
 

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเกี่ยวกับ    
การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้ 
 1. ด าเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท า ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบ           
ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ด าเนินการจัดท า แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทัง้ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ก าหนดแนวทางและจัดท ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ 
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. ก าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง    
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
ยกระดับความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง    
(High Performance Organization : HPO) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
เพ่ิมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
เพ่ิมความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การบูรณาการและการบริหารเครือข่ายในทุกภาคส่วน 
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 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
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***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ    
                  เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการทีไ่ด้รับงบบรูณาการ   
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รายละเอยีดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

•   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กร     
ที่มีขีดสมรรถนะสูง                               
(High Performance Organization : HPO) 
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับบริการ   
ให้ค าปรึกษาแนะน า (Consult) ประสาน      
และสนับสนุน (Facilitate) อย่างมีมาตรฐาน   
และทันความต้องการ 

 

 

 

1.1 ค่าคะแนนการประเมิน 
ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 
1.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กรอบมาตรฐานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
มิติที่ 1 ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
 
1.3 ร้อยละของบุคลากรในสังกัด        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ 
 
1.4 ระดับความส าเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ      
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลย ี

คะแนน 4.6 
 
 
 

ระดับ3 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 

 
 

ระดับ 3 
 
 
 

กลยุทธ ์: 1.1 วางแนวทางก าหนดทิศทางการน าองค์กร พัฒนาค่านยิม วัฒนธรรมองค์กร บริหารภาพลักษณ์    
และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร ่
กรอบการประเมินและตัวชีว้ัดค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการประจ าป ีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

60,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ก.พ.ร.สถ. 

โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2559 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1,200,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กยผ. 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม          
ด้วยกจิกรรมสมาธปิฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร 

390,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กจ. 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
บูรณาการการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

 

 

1,900,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กยผ. 



***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ    
                  เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการทีไ่ด้รับงบบรูณาการ   

7 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการส าหรับติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ร่วมกับส านักงบประมาณ      
และหน่วยงานอื่นๆ 

2,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กยผ. 

โครงการตรวจติดตามการด าเนินงาน        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 

32,530,000 

 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สถจ./สถอ. 

โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหาร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สล.สถ. 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลพื้นฐาน       
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ฉบับภาษาอังกฤษ เพือ่รองรับ                  
การเป็นประชาคมอาเซียน 

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

โครงการคัดเลือกส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจ าปี 
2560 * 

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กปต. 

โครงการคัดเลือกท้องถิ่นอ าเภอดีเด่น ประจ าปี 
2560 * 

 

 

 

 

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กปต. 



***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ    
                  เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการทีไ่ด้รับงบบรูณาการ   

8 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์: 1.2 พัฒนาและน าการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาการบรหิารจัดการของกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ   
และการให้บรกิารของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

303,400 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ก.พ.ร.สถ. 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานท้องถิ่นอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

5,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สบ.พถ. 

โครงการสนับสนุนการบูรณาการ              
และขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ * 

36,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

กปต. 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
การตรวจราชการ ประจ าป ี2560 * 

250,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

กปต. 

กลยุทธ ์: 1.3 ส่งเสริมการน าการจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้     
แนวทางการด าเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ 
และเร่ืองร้องทุกข์ ในการก ากับดแูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

กม. 

โครงการศึกษาเร่ืองโครงสร้างรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น * 

 

 

5,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.คท. 



***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ    
                  เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการทีไ่ด้รับงบบรูณาการ   

9 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์: 1.4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และสมรรถนะ ทักษะ และความรู้ ของบุคลากร              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สอดรับกับทิศทางการบริหารจัดการท้องถิ่นและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสตูร
ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก 

3,150,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กจ. 

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้ระบบ
สารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เกี่ยวกบัการบันทกึข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ระดับจังหวัด 

330,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการจัดซ้ือหนังสือของห้องสมุด 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

200,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

โครงการตรวจนิเทศด้านการบริหารงานบุคคล
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอ 

100,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กจ. 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ          
การปฏิบัติงานดา้นการเงินการคลังบุคลากร
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอ ประจ าปี 2560 

2,256,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.คท. 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง       
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานการเงินบัญชี           
และการตรวจสอบส านกังานส่งเสริม          
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

 

1,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ตบ. 



***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ    
                  เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการทีไ่ด้รับงบบรูณาการ   

10 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์: 1.5 พัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏบิัติงาน 

โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการดิจิทัล  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 - 2564 

3,000,000 

 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศส. 

โครงการปรับปรุงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ให้รองรับมาตรฐาน IPV6 

8,800,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศส. 

(งบลงทุน) 

โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลกรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 

5,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศส. 

โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายภายใน  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
พร้อมระบบ Antivirus 

9,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศส. 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร
แบบรวมศูนย ์(Document Management 
System) 

9,700,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศส. 

(งบลงทุน) 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการภายในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

   8,700,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศส. 

(งบลงทุน) 

โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและบูรณาการ
ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่นระยะที่ 2 (Local_ERP) * 

 

18,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศส. 



***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ    
                  เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการทีไ่ด้รับงบบรูณาการ   

11 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์: 1.6 ระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
และเป็นธรรม 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

 

12,150,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กค. 

(งบลงทนุ) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 52,115,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กค. 

(งบลงทุน) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 33,728,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กค. 

(งบลงทุน) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 891,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กค. 

(งบลงทุน) 

โครงการปรับปรุงห้องประชุมส านักงานผู้ตรวจ
ราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

250,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กปต. 

(งบลงทุน) 

โครงการปรับปรุงส านักงานผู้ตรวจราชการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แขวงดสุิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

300,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กปต. 

(งบลงทุน) 

โครงการสนับสนุนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการจัดซ้ือครภุัณฑ์
ส านักงาน 

 

7,221,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สถจ. 

(งบลงทุน) 



***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ    
                  เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการทีไ่ด้รับงบบรูณาการ   

12 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการสนับสนุนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการจัดซ้ือครภุัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

28,891,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สถจ. 

(งบลงทุน) 

โครงการสนับสนุนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการจัดซ้ือครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

3,482,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สถจ. 

(งบลงทุน) 

โครงการสนับสนุนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการจัดซ้ือครภุัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่

3,309,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สถจ. 

(งบลงทุน) 

โครงการสนับสนุนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการกอ่สร้างอาคาร 
ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

1,265,400 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สถจ. 

(งบลงทุน) 

โครงการสนับสนุนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการกอ่สร้างอาคาร 
ที่ท าการและสิ่งกอ่สร้างประกอบ 

758,800 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สถจ. 

(งบลงทุน) 

โครงการสนับสนุนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการปรับปรุงอาคาร 
ที่ท าการและสิ่งกอ่สร้างประกอบ 

8,915,900 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สถจ. 

(งบลงทุน) 

กลยุทธ ์: 1.7 พัฒนาระบบการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาเจ้าหนา้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน 50,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กตภ. 

โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาประสิทธภิาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท าการควบคุม
ภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กยผ. 



***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ    
                  เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการทีไ่ด้รับงบบรูณาการ   

13 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการตรวจติดตามการด าเนินงานปอ้งกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปี 2560 * 

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

กลยุทธ ์: 1.8 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด 

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการ              
ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

870,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กจ. 

โครงการจัดประชุมประจ าเดือน              
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

600,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สล.สถ. 

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนกังาน
ราชการบรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 

1,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กจ. 

กลยุทธ ์: 1.9 ก าหนดโครงสร้าง และอัตราก าลังบุคลากรของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นให้ชัดเจน             
ให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ 

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศการบรหิาร
จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan) (ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่วิเคราะห์ฯ) 

33,480,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กยผ. 

   โครงการศึกษาออกแบบวางระบบการท างาน
และประเมินผลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้ง
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ
เป็นราชการบริหารส่วนภูมภิาค * 

2,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กจ. 

 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถงึ โครงการทีไ่มไ่ด้รับงบประมาณ  
                                       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 

14 

•   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ 
และศักยภาพในการบริหารการเงิน 
และการคลังให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น  
 

2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
 
2.2  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพ ดา้นบริหารจัดการ  
ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ด้านบริหารการเงิน และการคลัง  
และด้านธรรมาภิบาล 
 
2.3 ร้อยละของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถูกด าเนินการทางวินยัลดลง 
(เปรียบเทียบกับปี 2559) 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 

 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ ์: 2.1 ส่งเสริม พัฒนาและติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน  การคลัง 
และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเอง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โครงการตรวจสอบการคลัง การบัญชี การเงิน 
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2,000,000 

 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

ตบ. 

 

โครงการจัดท าหนังสือรายงานการตรวจ 
ด้านการคลัง การบัญช ีการเงิน และการพัสดุ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

ตบ. 

 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

สน.คท. 

โครงการพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษี         
และทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) 

18,717,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.คท. 

โครงการตรวจสอบการบริหารการเงิน        
และการบัญชขีองกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

765,500 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กตภ. 

โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน    
นิเทศงานโครงการถนนถ่ายโอนภารกจิก่อสร้าง
และบ ารุงรักษาถนน โครงการแก้ไขปัญหา   
การขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน 
และโครงการบริหารจัดการน้ าเพื่อสนบัสนุน
งานฎีกา 

494,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถงึ โครงการทีไ่มไ่ด้รับงบประมาณ  
                                       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล   
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

400,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance 
Assessment :  (LPA) 

20,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการปฏบิัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน 

1,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(งบเงินอุดหนุน) ** 

251,260,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศปท. 

(งบบูรณาการ) 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและต่อต้าน     
การทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * 

6,190,000 

 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

ศปท.สถ. 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น * 

3,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ตบ. 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถงึ โครงการทีไ่มไ่ด้รับงบประมาณ  
                                       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  *  

2,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.คท. 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการตรวจขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *   

3,000,000 

 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

สน.คท. 

 

กลยุทธ์ : 2..2  ส่งเสริม พัฒนาและติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าการวางแผนมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการอบรมการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560  

2,000,000 

 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

กพส. 

 

โครงการจัดท าคู่มือเทคนิคการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

กพส. 

 

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศการบรหิาร
จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) (ค่าตรวจติดตาม) 

1,000,000 

 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

กยผ. 

 

กลยุทธ์ : 2.3 พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิน่
แห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2561) 

14,780,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถงึ โครงการทีไ่มไ่ด้รับงบประมาณ  
                                       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ        
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,683,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,954,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.คท. 

โครงการค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไข
อุปกรณ์ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์เดิม 
ของโครงการระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6,600,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ศส. 

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ         
เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จา่ย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan) 

 

2,400,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กยผ. 

โครงการจัดซ้ือชุดโปรแกรมส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลแผนที่ภาษี (Map) และการใหบ้ริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศเครือข่ายอินทราเนต็    
และอินเตอร์เน็ตของโปรแกรมแผนทีภ่าษี   
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)       
และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  

 

 

2,690,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.คท. 

(งบลงทนุ) 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถงึ โครงการทีไ่มไ่ด้รับงบประมาณ  
                                       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
กลยุทธ ์: 2.4 ส่งเสริม พัฒนาและติดตามการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไป               
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ประจ าป ี2560 

1,350,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป 
จากผลกระทบด้านการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่นในระบบแท่ง ประจ าปี 2560 * 

2,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
(Best practices of Resource 
Management) * 

2,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการจัดการความรู้ด้านการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *  

 

 

 

2,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

กลยุทธ ์: 2.5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

โครงการรับ - ส่งผลงานทางวิชาการ พนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มี
หรือเล่ือนวิทยฐานะที่สูงขึ้น และนิเทศงาน  
การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 

1,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถงึ โครงการทีไ่มไ่ด้รับงบประมาณ  
                                       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 

19 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากร
เครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งาน
ในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลอืกตั้ง
ท้องถิ่นระดับจังหวัด 

330,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทาง 
การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
ส าหรับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1,350,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการจัดท าคู่มือระเบียบกฎหมาย  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2560 

2,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิน่ 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ * 

1,730,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สบ.พถ. 

กลยุทธ ์: 2.7 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือและจัดท าแผ่นซีดีรอม 
กฎหมายระเบยีบหนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติและขอ้หารอืเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี  
พ.ศ. 2560 

1,448,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กม. 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถงึ โครงการทีไ่มไ่ด้รับงบประมาณ  
                                       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 

20 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ภาษีปา้ย * 

3,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.คท. 

กลยุทธ ์: 2.8 ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด 
/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจ
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

5,000,000 

 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

กปต. 

 

 

 



                  ***หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  
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•   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
- ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐานจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญ    
ในการจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับแนวทาง  
การพัฒนาประเทศ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่น
และการยอมรับจากสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะ  
 
3.2 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 
สู่สถานศึกษา 
  
3.3ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
ระเบียบกฎหมายให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น 

ร้อยละ 75 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 

ระดับ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์: 3.1 พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

โครงการตรวจนิเทศภารกิจที่ได้รับการถา่ยโอน
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

300,000 ต.ค. 59– ก.ย. 60 กพส. 

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

240,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติคราม            
เช่ือมทางหลวงสายพิเศษหมายเลข 7   
(มอเตอร์เวย์) องค์การบรหิารส่วนต าบล   
หนองปลาไหล อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี ** 

9,400,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

(งบบูรณาการ 

สัดส่วนเงินกรม) 

โครงการศึกษาและออกแบบการพัฒนา     
และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านหนองซากแง้ว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เทศบาลต าบล     
ห้วยใหญ ่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี  ** 

50,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

(งบบูรณาการ 

สัดส่วนเงินกรม) 

โครงการจัดการความรู้ด้านป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น * 

400,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 



                  ***หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 
 

22 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
บุคลากรในการด าเนินภารกิจด้านสถานอีนามัย
ที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น * 

1,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

กลยุทธ ์: 3.2 พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดบรกิารสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

โครงการตรวจนิเทศและติดตามผลจัดตั้ง 
เปลี่ยนแปลงฐานะ เปลี่ยนแปลงเขต          
และยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

300,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กม. 

โครงการตรวจนิเทศงานด้านการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(ปรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบแท่ง)  

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการศึกษาเร่ืองการควบรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กรและจัดบรกิาร
สาธารณะแก่ท้องถิ่น * 

5,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

โครงการศึกษา เร่ือง องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีความเหมาะสม  
กับบริบทของประเทศไทย * 

5,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

กลยุทธ ์: 3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา         
การจัดการศึกษาตลอดชวีิตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3,750,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 



                  ***หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 
 

23 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ประจ าปกีารศึกษา 2559 

2,300,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการจัดพิมพ์คู่มือหลักสูตรการศึกษา    
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาการศึกษา 
สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

300,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการ     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

250,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมจัดท าคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

250,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการจัดท าโล่เกียรติยศ พร้อมเกยีรติบัตร
และเส้ือสามารถนักกีฬาดีเด่น 

100,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมเพื่อปรับปรุงระเบียบ 
และกติกาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ 
ท้องถิ่นไทย 

 

600,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 



                  ***หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 
 

24 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดท าคู่มือระเบียบกฎหมาย         
และหนังสือสั่งการการบรหิารบุคคลคร ู      
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจ าปี    
พ.ศ. 2560 

2,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 สน.บถ. 

โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียน
วัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารชีแ้จง  
การจัดท าเอกสารหลักฐาน การประเมินผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

600,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จดัท า
แผนการศึกษาดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

200,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือสถิติข้อมูลโรงเรียน   
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
การศึกษา 2559 

700,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 

 

912,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 



                  ***หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 
 

25 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์   
การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวยัสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,170,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการจัดพิมพ์แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนและกระดาษค าตอบ พร้อมทัง้  
การตรวจกระดาษค าตอบ 

1,700,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

1,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการ    
จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
(Moderate Class, more Knowledge)  
ของโรงเรียนขยายผลสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและนิเทศ ติดตาม 

500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้เรียน     
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

700,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 



                  ***หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 
 

26 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้านการอา่น การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 

700,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

700,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ       
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนกีฬา     
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

200,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง          
แนวทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

400,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

200,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการปรับปรุงแบบรูปรายการอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

600,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

(งบลงทุน) 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ** 

4,220,700 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

(งบบูรณาการ) 

โครงการมีความสุข สนุกกับ 4H (Head 
Hearth Hand Health) ** 

3,423,900 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ.  

(งบบูรณาการ) 



                  ***หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 
 

27 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพของผู้เรียน 
(NT) ** 

13,464,800 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ.  

(งบบูรณาการ) 

โครงการสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหลักสูตร "โตไปไม่โกง"    
(เด็กสร้างชาติ) สังกัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น * 

7,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการสร้างผู้น าการจัดการศึกษาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กประจ าจังหวัด * 

1,900,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

กลยุทธ ์: 3.6 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงานนิเทศ
งานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

300,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

กลยุทธ ์: 3.8 พัฒนาและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,228,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพื้นที่     
ในพระองค์ 904 

 

 

120,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 



                  ***หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
       เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ไดร้ับงบบูรณาการ  

 
 

28 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) * 

5,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

กลยุทธ์ที ่3.9 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหนา้ที่และผลการด าเนนิงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานสรุปผล      
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ประจ าป ี2559 * 

2,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กศ. 

 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
        เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ได้รับงบบรูณาการ   
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•   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การบูรณาการ และการบริหารเครือข่ายในทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

(ปี 60) 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเครือข่าย 
ที่เข้มแข็งในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการจัดบรกิารสาธารณะ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน        
และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือที่เข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่น    
และการให้บรกิารสาธารณะ 

4.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมอืของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ระดับ 3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

กลยุทธ ์: 4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

โครงการอบรมสัมมนาผู้น าชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล
และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 2560  * 

5,800,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

กลยุทธ ์: 4.2 การพัฒนาความรู้และจัดท าข้อมูลเครือข่ายทั้งในและตา่งประเทศ 

โครงการขยายผลและภาคีเครือข่าย         
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผล       
โครงการหลวงเพื่อแก้ปญัหาพื้นที่ปลูกฝิน่ 

1,000,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดบรกิาร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น * 
   

2,500,000 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 กพส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ***หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
        เครื่องหมาย ** หมายถึง โครงการที่ได้รับงบบรูณาการ   
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สรุปโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบกรม สถ. งบบูรณาการ ไม่ได้รับงบประมาณ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 1 50 42 0 8 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 36 26 1 9 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 3 47 34 5 8 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 4 3 1 0 2 

รวม 136 103 6 27 
 

 

 


