
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า ก 

ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่าง  
เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๐ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความส าเร็จของการด าเนินงาน อันจะท าให้การปฏิบัติงานสามารถ
ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ งเนื้อหาของ  
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 
ได้แก่ ทิศทางการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ และรายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประกอบด้วย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลางบประมาณ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการ
บริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
        กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
     กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 หน้า ข 

สำรบัญ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

 
 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ค 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) ง 
๒. พันธกิจ (Mission) ง 
๓. ค่านิยม (Value) จ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) จ 

  
รำยละเอียดโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ฉ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ๑-๑๐ 
o การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครอง 

แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ๑๑-๒๙ 
o การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ สู่ประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ ๓๐-๔๓ 
o การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น 

ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ ๔๔-๖๖ 
o การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ ๖๗-๙๖ 
o การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ ๙๗-๑๑๖ 
o การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูง เป็นองค์กรระดับสากล

ที่สังคมยอมรับ 
 

 
 

 

 



 หน้า ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำร 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 



 หน้า ง 

 

 

 

 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

 

 

๒. พันธกิจ (Mission) 

๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับ ให้ร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับพ้ืนที่ให้
เติบโตอย่างเข้มแข็ง สมบูรณ์ ด้วยธรรมาภิบาลที่ทุกภาคส่วนของประเทศให้การยอมรับ เชื่อมั่น และ 
มีภาพลักษณ์ท่ีดีในระดับนานาชาติ      

๒) สร้างสรรค์มาตรการ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ๒๐ ปี ด้วยนวัตกรรมสร้างคุณค่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล พร้อมระบบการให้ปรึกษา
แนะน า การประสาน และการสนับสนุนด้วยความเชี่ยวชาญทางการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการ
บริหารจัดการในระดับสากล 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของท้องถิ่นด้วย
มาตรฐานการจัดการระดับสากล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภททุกระดับให้มีความมั่นคง และยั่งยืน เป็นฐานการขับเคลื่อนท้องถิ่น 
ที่เชื่อมโยงกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความสมดุลในการพัฒนาของท้องถิ่น 
กับความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๔) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการรองรับภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง 

๕) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย เป็นองค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กร 
แห่งความสุข ด้วยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากล และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

องค์กรระดับสำกล ธรรมำภิบำลเข้มแข็ง 
ท้องถิ่นพัฒนำ ปวงประชำมีสุข 

 

ทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 



 หน้า จ 

๓. ค่ำนิยม (Value) 
 

 
 
 

๔. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :    การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :    การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
๔.๐ สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :   การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :   การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่ นและองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เ พ่ือรองรั บภารกิ จ 
และทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :   การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้  และสมรรถนะสูง 
เป็นองค์กรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “มืออำชีพ คิดสร้ำงสรรค์ ยึดมั่นธรรมำภิบำล” 
 



 หน้า ฉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 



 หน้า ๑ I ๑๑๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขในระดับท้องถิ่น 
มีความเข้มแข็งมากขึ้น ประชาชนมีความตื่นรู้  
มีส่วนร่วมในการพฒันาประชาธิปไตยในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระบอบการบริหารของท้องถิ่นของ
ประเทศได้รบัการพัฒนาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี พ.ศ…….. 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย 
ในระดับท้องถิ่น 

- - - 40 50 60 70 

- ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระเบียบ
กฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ…….. 

- - - 5 5 5 5 

- ร้อยละการลดลงของจ านวนปัญหาข้อขัดแย้ง  
การฟ้องร้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของประชาธิปไตย 

- - - 20 30 40 50 

- ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม 
ของประชาชนต่อกระบวนการประชาธิปไตย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

 
 
 
 

- - - 40 50 60 70 

รำยละเอียดโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุและหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 



 หน้า ๒ I ๑๑๖ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานการสง่เสริม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็
ประมุข 

- - - 70 80 90 100 

- จ านวนยุวประชาธิปไตยในท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศ - - - 5,000 10,000 20,000 30,000 
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
พัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รบั
การถ่ายทอด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
บทบาทเด่นในการส่งเสรมิ สนับสนุนโครงการพัฒนา
ของ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง เกิดความยั่งยืน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
ในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและน าสู่การปฏิบัต ิ
ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชน ประชาชน 
มีความตื่นตัว และน าไปใช้ทั่วทั้งท้องถิ่นไทย   

- ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดองคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานโรงเรียน
ประชาธิปไตยเพี่อการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้เขม้แข็ง 

- - - 40 50 60 70 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - 10 20 30 40 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
ชุมชนมาตรฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ได้รับการส่งเสรมิ และขับเคลื่อนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จนมีความเขม้แข็งอย่าง
เป็นรูปธรรมตามมาตรฐานท้องถิ่นพอเพียง 

- - - 40 50 60 70 

- ร้อยละของท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานกิจกรรม 
เพื่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
และการร่วมขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาของ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามแนวทางและ
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- - - 100 100 100 100 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ 
ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการรักน้ า รักป่า  
รักษาแผ่นดิน ตามโครงการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

- - - 100 100 100 100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

- - - 100 100 100 100 

- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

- - - 40 50 60 70 

- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

- - - 40 50 60 70 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
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ระยะเวลา (งบประมาณ) 
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1. สรา้งและพัฒนา
กระบวนการประชาธิปไตย 
แก่เยาวชนในสถานศึกษา
ของท้องถิ่นและเยาวชน 
ในท้องถิ่นเพื่อสร้าง
หลักประกันประชาธิปไตย
ของท้องถิ่นในอนาคต 

1.1โครงการโรงเรียนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ห้องเรียนประชาธิปไตย 
ของประชาชน    

- มาตรฐานโรงเรียน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ห้องเรียน
ประชาธิปไตยของ
ประชาชน จ านวน  
500 แห่ง 

กศ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

1.2โครงการห้องเรียน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ท้องถิ่น 

- ห้องเรียนประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนท้องถิ่น 

กศ./กง.สศ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

1.3โครงการจัดท าหลักสตูร
ประชาธปิไตยในสถานศกึษา 

- หลักสตูรสถานศึกษา/
หลักสตูรประชาธิปไตย
เพื่อเยาวชน 

กศ. ๘,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 

1.4โครงการพัฒนาผู้น าเด็ก 
เยาวชน ด้านการตั้งสภาเด็ก 
เยาวชน (ระดับสถานศึกษา/
ระดับชุมชนหมู่บ้าน) 

- มีสภาเด็กในโรงเรียน/
ชุมชนหมู่บ้าน/อปท. 

อปท./ 
สถานศึกษา

ในสังกัด 
อปท. 

๙,000,000 - ๓,000,000 ๓,000,000 ๓,000,000 

1.5โครงการจัดท า
เครื่องมือประเมินการจัดท า
กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตย 

- มีประเมิน กศ. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - 

1.6โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อการด าเนินงาน
สภานักเรียน เยาวชน 
พัฒนาประชาธิปไตย 

- นักเรียน/เยาวชนมี
ความรู้ในเรื่องการจัดตั้ง
สภานักเรียน และการ
พัฒนาประชาธิปไตย 

กศ. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุและหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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 1.7โครงการส่งเสริมจัดตั้ง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านกิจกรรมกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

- มีภาคีเครือข่ายดา้น
ประชาธิปไตย 

กพส. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

1.8โครงการประกวด
องค์กรพัฒนาประชาธิปไตย
ฐานรากดีเด่นระดับชาต ิ

- องค์กรได้รับการ
พิจารณาใหร้ับรางวลั
ดีเด่นระดับชาต ิ

กศ. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

1.9โครงการคัดเลือกผู้น า
ต้นแบบแห่งประชาธิปไตย
ในโรงเรียนสังกัด อปท. 

- นักเรียนในสังกัด อปท. 
ทุกระดับชั้นที่เปิดการ
เรียนการสอนอย่างน้อย
ระดับชั้นละ 3 คน 

กศ. ๑๕,000,000 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

1.10โครงการโรงเรยีน
ต้นแบบประชาธิปไตยที่มี
การบริหารจัดการอย่าง
ครอบคลมุทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ

- โรงเรียนในสังกัด 
อปท. อย่างน้อย 
จังหวัดละ 2 แห่ง 

กศ. 2๕,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ๑๐,000,000 

1.11โครงการ “1 โรงเรยีน 
๑ กิจกรรมประชาธิปไตย” 

- โรงเรียนในสังกดั
สถานศึกษาของ อปท. 
จ านวน 1,563 แห่ง  
มีโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกบัการพัฒนานกัเรียน
ด้านประชาธปิไตย  
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม 

 

กศ. ๖,000,000 - ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 
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 1.12โครงการจดัตั้งกองทุน
พัฒนาประชาธิปไตยเพื่อ
เยาวชนไทยในโรงเรียน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

- โรงเรียนในสังกัด
สถานศึกษาของ อปท. 
จ านวน 1,563 แห่ง  
มีงบประมาณในการ
จัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนานักเรียนด้าน
ประชาธิปไตย  

กศ. ๖,000,000 - ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 

1.13โครงการประกวดเพื่อ
คัดเลือก “ครูท้องถิ่นพันธุ์
ใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” 

- จ านวนครูท้องถิ่นพันธุ์
ใหม่ท่ีผ่านการคดัเลือก
ว่ามีวิธีการสอนโดยใช้
หลักการประชาธิปไตย 
อย่างน้อย 1 คนต่อ 
1 โรงเรียน 

กศ. ๖,000,000 - ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 

2. พัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการทางสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นหลักทาง
ประชาธิปไตยให้กับท้องถิ่น
และประชาชน 

2.1โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ไทยสู่มาตรฐานประชาธิปไตย
ระดับสากล 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานประชาธิปไตย
ระดับสากล 

กพส. 33,000,000 3,000,000 
(สร้างมาตรฐาน) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 

2.2โครงการสัมมนา 
แนวทางการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกิจการ 
สภาท้องถิ่น 

- เลขานุการสภาท้องถิ่น 
(ครู ก.) จ านวน 1,260 
คน ใน 3 รุ่น (แบ่งเป็น 
ทน. 15 คน ทม. 90 
คน ทต. 600 คน และ 
อบต. 555 คน) ได้รับ
ความรู้เพื่อน าไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่อไป 

 

กม. 1,43๐,๐๐๐ - 1,43๐,๐๐๐ - - 
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 2.3โครงการประชุมชี้แจง
การปลูกจติส านึกของเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

- จ านวนผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท. 943 คน ไดร้ับ
ความรู้เพื่อน าไป 
จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก/
เยาวชนในสถานศึกษา
ต่อไป 

กศ. ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - - 
 
 

3. เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ และเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
บุคลากรของท้องถิ่น 
ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3.1โครงการพัฒนาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรง 
เป็นประมุข ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง 

- อปท. จ านวน 1,000  
แห่ง ได้รับการพัฒนา 

กพส. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

3.2โครงการเสริมสร้าง 
ความรัก ความสามัคคี  
ความสมานฉันท์และ 
จิตสาธารณะผ่านกจิกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และการบ าเพญ็ประโยชน์ 

- กิจกรรมการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 
- กิจกรรมฝึกอบรม

บุคลากรทางการลูกเสือ
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด 

กศ. /กง.สศ. 8,936,400 2,234,100 2,234,100 2,234,100 2,234,100 

3.3โครงการประกวดชุมชน
ประชาธิปไตยเข้มแข็ง 

- 1 อ าเภอ 1 หมู่บ้าน  
(878 แห่ง) 

กพส. 53,๐๐๐,๐๐๐ 13,25๐,๐๐๐ 13,25๐,๐๐๐ 13,25๐,๐๐๐ 13,25๐,๐๐๐ 

3.4โครงการผู้น าชุมชน
ประชาธิปไตยแห่งอนาคต 
 
 
 
 

- จ านวน 74,965 
หมู่บ้าน 

กพส. 72,๐๐๐,๐๐๐ 18,๐๐๐,๐๐๐ 18,๐๐๐,๐๐๐ 18,๐๐๐,๐๐๐ 18,๐๐๐,๐๐๐ 
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4. ร่วมเป็นก าลังหลัก
ส าคัญของ
กระทรวงมหาดไทยใน
ระดับพื้นท่ีในการระดมพลัง
ขององค์กรภาคี 
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นใน
การร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
เพื่อการแสดงความ
จงรักภักดีแกส่ถาบนั
พระมหากษตัริย ์

4.1โครงการส่งเสริม
ประชาชนในท้องถิ่นเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาและ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

- อปท. ทุกแหง่  
น าประชาชน เรียนรู้
ศาสตร์พระราชาและ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

กพส. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

4.2โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข    

- จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 7,775 
แห่ง ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

กพส./สสส. 7,476,000,000 1,869,000,000 1,869,000,000 1,869,000,000 1,869,000,000 

4.3โครงการส่งเสริมการ
จัดตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

- อปท. ละ 1 แห่ง  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

4.4โครงการจัดหลักสตูร 
“ศาสตร์ของพระราชาศึกษา” 
ในโรงเรียนสังกัด อปท. 

- โรงเรียนสังกัด อปท. 
1,000 แห่ง 

กศ. ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

4.5โรงเรียนผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่ศาสตร์ของ
พระราชา ว่าด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

- ผู้จบการศึกษา 
1,200 คน 

กพส. ๑๒,000,000 ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
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5. ส่งเสริม สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วยการ
ระเบดิจากภายในท้องถิ่น 

5.1โครงการมาตรฐาน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มาตรฐานแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กพส. 33,000,000 3,000,000 
(สร้างมาตรฐาน) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 

5.2โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 

- สถานศึกษาพอเพียง 
- ศูนย์การเรียนรูต้าม

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
- โรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น 

กศ. /กง.สศ. 21,961,600 5.461,600 5,500,000 5,500,000 5,500,000 

5.3โครงการออกระเบยีบ
กฎเกณฑ์การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
มีส่วนร่วม 

กพส. ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ - - - 
 

5.4โครงการชี้แจง อบรม 
สร้างความเข้าใจ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม 

- อปท. เข้าใจระเบียบ
และหลักเกณฑ ์
การมีส่วนร่วมตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กพส. 3,๐๐๐,๐๐๐ - 3,๐๐๐,๐๐๐ - - 
 
 

5.5โครงการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

- ได้ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
อปท. ละ 1 คน เป็น 
อย่างน้อย 

สบ.พถ. ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

5.6โครงการใหค้วามรู้แก่
นักเรียนโดยผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

- จ านวนนักเรียนท่ีผ่าน
การอบรมของทุก
โรงเรียนใน อปท. 

 
 

กศ. 156,300,๐๐๐ 39,075,๐๐๐ 39,075,๐๐๐ 39,075,๐๐๐ 39,075,๐๐๐ 
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 5.7โครงการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพผู้น า/สภาองค์กร
ชุมชน 

- อปท. ละ 1 ชุมชน กพส. 24,๐๐๐,๐๐๐ 6,๐๐๐,๐๐๐ 6,๐๐๐,๐๐๐ 6,๐๐๐,๐๐๐ 6,๐๐๐,๐๐๐ 

5.8โครงการ อปท. 
ต้นแบบจัดการน้ าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ศูนย์เรียนรู้ของ
โครงการน้ าเพื่อชีวิต 
อย่างน้อย อปท. ละ 1 
แห่ง 

กพส. 2๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

5.9โครงการจัดตั้งสถาบัน
ศาสตร์ของพระราชาตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ได้สถาบันจังหวัดละ  
1 แห่ง 

กศ. ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
มีองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนงานใน
ภารกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และ 
การพัฒนาของประเทศ ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ประเทศ 20 ป ี

- จ านวนนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกร่วมในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

- - - 2 4 6 8 

- จ านวนนวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการ 
จัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อน 
ประเทศไทย 4.0 

- - - 1 2 3 4 

2. โครงสร้างพื้นฐานการเสริมสร้างการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอยา่งทั่วถึงทั้ง
ประเทศ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
เติบโต หนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใน
ท้องถิ่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างงาน อาชีพ รายได้ 
เศรษฐกิจแก่ชุมชนให้เติบโตมากขึน้ตามเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สามารถพัฒนางานรองรับการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ได้ตามเกณฑ์ท้องถิ่น 4.0 

- - - 70 80 90 100 

- ร้อยละของท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ตามเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

- - - 20 30 40 50 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรดจิิทัลทุกภารกิจ 
การบริหาร การบริการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพรองรับการขับเคลื่อน
ประเทศไทย Smart Thailand 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
มาตรฐานองค์กรดิจิทัล 

- - - 20 30 40 50 

- จ านวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-plan) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 
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 - ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ

วางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(e-plan) ได้รับการบ ารุงรักษา 

1 1 1 1 1 1 1 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อ 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

- - - 80 85 90 90 

- จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นดิจิทัล 

- - - 1 1 1 1 

- ร้อยละนักเรียนสังกัด อปท. มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

- - - 50 60 70 80 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - 75 80 85 90 
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1. เสริมสร้างศักยภาพและ 
ขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
การสรรคส์ร้างนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาภารกจิ การบริการ
ในระดับพื้นท่ีรองรับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ และไทย
แลนด์ 4.0 

1.1โครงการพัฒนาสู่มาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.0     

- มาตรฐาน อปท. 4.0 กพส. 33,000,000 3,000,000 
(สร้างมาตรฐาน) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 

1.2โครงการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท.  
(e-plan) 

- 1 ระบบ กยผ./
กง.ตป. 

24,550,000 5,400,000 8,850,000 5,500,000 4,800,000 

1.3โครงการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท.  
(e-plan) 

- 1 ระบบ กยผ./
กง.ตป. 

9,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

1.4โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่ครูในสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อยกระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
รองรับไทยแลนด์ 4.0 
 
 

- ครูผูส้อนในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ใน
สังกัด อปท.  
ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ
สากลไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 
 
 

 

กศ./กง.สศ. 13,263,200 3,315,800 3,315,800 3,315,800 3,315,800 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 
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 1.5โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูส้อนในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ที่หนุนเสรมิ  
ไทยแลนด์ 4.0 

- ครูผูส้อนในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
สามารถสรา้งสื่อ
มัลตมิีเดยีเพื่อการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- ครูผูส้อนในกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  
มีทักษะการสื่อสาร
และทักษะทางภาษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- นักเรียนในสังกัด 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีทักษะ 
การเรยีนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 
ตามความเหมาะสม 
กับช่วงวัยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 

กศ./กง.สศ. 57,600,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 



 หน้า ๑๕ I ๑๑๖ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 1.6โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้านการอ่าน การเขียนและ
การคิดวิเคราะห ์

- นักเรียนในสังกัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีทักษะด้าน 
การอ่าน การเขียน  
และการคิดวิเคราะห ์
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

กศ./กง.สศ. 8,640,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 

1.7โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของการ 
จัดการศึกษาท้องถิ่นตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ชาติและท้องถิ่น 

- การจัดท าและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษา 
สถานศึกษา 
- การชี้แจงหลักสตูร 

การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
- ครูผูส้อนสามารถจดั

ประสบการณ์การ
เรียนรูร้ะดับการศึกษา
ปฐมวัย 

กศ./กง.สศ. 21,804,000 5,451,000 5,451,000 5,451,000 5,451,000 

1.8โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู้  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ผลการจัดการเรยีนรู้  
“ลดเวลาเรยีน  
เพิม่เวลารู”้  
ผ่านเป้าหมาย 
- กิจกรรมมีความสุขกับ 

4 H (Head Heart 
Hand Health)  
บรรลเุป้าหมาย 

 

กศ./กง.สศ. 36,349,400 8,932,000 9,033,500 9,136,600 9,247,300 



 หน้า ๑๖ I ๑๑๖ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 1.9โครงการส่งเสริม 
เด็กอัจฉริยะในโรงเรียน
ท้องถิ่น 

- เด็กอัจฉริยะใน
โรงเรียนท้องถิ่น 
บรรลเุป้าหมาย 

กศ./กง.สศ. 18,908,000 4,727,000 4,727,000 4,727,000 4,727,000 

1.10โครงการพัฒนา
โปรแกรมระบบงานทะเบียน
วัดผล และการจัดท าเอกสาร
หลักฐานการประเมินผลทาง
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 

- โปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนวัดผลใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

กศ./กง.สศ. 16,524,000 4,131,000 4,131,000 4,131,000 4,131,000 

1.11โครงการพัฒนาวิชาการ
และการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

- การประสานงาน
วิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
- รูปแบบการนิเทศเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะ 
การจัดการเรยีน 
การสอนของครูสังกดั
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กศ./กง.สศ. 19,120,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000 

1.12โครงการจ้างพัฒนา
ระบบการวดัผลการ
ประมวลผล การนิเทศ ติดตาม  
การด าเนินการจัดบริการ
สาธารณะตามอ านาจหนา้ที่
และทดลองกับ อปท.  
ที่มีความพร้อม 
 

- จ านวน อปท. ใน 
ปีท่ี ๑ ร้อยละ 30 
- จ านวน อปท. ใน 

ปีท่ี 2 ร้อยละ 30 
- จ านวน อปท. ใน 

ปีท่ี 3 ร้อยละ 40 

กพส. 40,๐๐๐,๐๐๐ - ๒0,๐๐๐,๐๐๐ ๑0,๐๐๐,๐๐๐ ๑0,๐๐๐,๐๐๐ 
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 1.13โครงการจ้างจดัท าคู่มือ
ในการประเมินและตรวจสอบ
ความโปร่งใสโดยประชาชน 

- คู่มือในการประเมิน
และตรวจสอบความ
โปร่งใสโดยประชาชน 

ศปท.สถ. ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - 

1.14จัดประชุมสมัมนา
เจ้าหนา้ที่ผู้เกีย่วข้อง เพื่อเพิม่
ช่องทางให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรยีนได้หลายช่องทาง 

- ช่องทางในการ
ร้องเรียน 

ศปท.สถ. ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

1.15โครงการอบรม
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายใน 

- องค์ความรู้ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

ศปท.สถ. ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

1.16จดัท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ทุกด้าน 

- คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ อปท. 

สน.คท./กม. ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

1.17จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อจัดท าบริการ
สาธารณะในด้านต่างๆ  

- ระบบการจัดเก็บข้อมลู ศส. ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

1.18จดัตั้งกองทุนพัฒนา
นวัตกรรมของ อปท. 

- กองทุนพัฒนา
นวัตกรรมของ อปท. 

สน.คท. 150,๐๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

1.19โครงการฝึกอบรม
ประชาชนเพื่อเตรยีมความ
พร้อมเข้าสู่การเมืองทอ้งถิ่น 

- การจัดอบรม
ประชาชนฯ จ านวน  
ปีละ 12 รุ่น 

กม. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

1.20จ้างพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
สถ. ให้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาประเทศและ
ท้องถิ่น 
 
 
 

- ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สถ.  

ศส. 150,๐๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 



 หน้า ๑๘ I ๑๑๖ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 1.21โครงการจดัประกวด
นวัตกรรมดีเด่น เพื่อการ
พัฒนาภารกิจและการบริการ
ของ อปท. 

- ให้นวัตกรรมของ 
อปท. สามารถส่งผล
งานท่ีเป็นนวัตกรรม
ใหม่ท่ีสามารถน ามา
ปรับใช้ในภารกิจและ
การบริการของ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านความสะดวก  
การลดขั้นตอน
ประหยดัเวลา 
และประหยดั
งบประมาณ 
มีประสิทธิผล และ
บรรลผุลสัมฤทธ์ิตาม
ภารกิจและสามารถ
น านวัตกรรมดังกล่าว
ไปเผยแพร่ให้ อปท. 
ต่างๆ สามารถน า 
เอาไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีได ้

กพส. 30,00๐,๐๐๐ - ๑0,00๐,๐๐๐ ๑0,00๐,๐๐๐ ๑0,00๐,๐๐๐ 

2. รวมพลังองค์กรภาคี 
ทุกภาคส่วนหนุนเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กร
ดิจิทัล และองค์กรแห่ง
นวัตกรรม  

2.1โครงการพัฒนาการ
บริการของท้องถิ่นยุคดิจิทัล 
(Service Excellent on 
Digital) 
 
 
 
 

- ระบบบริการของ 
อปท. ในระบบดิจิทัล 

ศส. 60,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 20,000,000 
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 2.2โครงการพัฒนาระบบการ
จัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
สถานศึกษา 
ในสังกัดมีระบบ
บริหารจดัการศึกษา 
อิเล็กทรอนิกส ์
ที่มีประสิทธิภาพ 

กศ./กง.ยศ. 10,000,000 10,000,000 - - - 

กิจกรรม: การประชุมช้ีแจง
ระบบบรหิารจดัการศึกษา 
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 
2.3โครงการบูรณาการ 
การเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLIT  

- สถานศึกษาสังกัด 
อปท. มีระบบการ
เรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT 

กศ./กง.ยศ. ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรม: อบรมขับเคลื่อนการ 
บูรณาการ การเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาของ อปท. 
การใช้งาน DLIT 

- จ านวนครู 989 คน กศ. 4,750,400 4,750,400 - - - 

กิจกรรม: ติดตามนิเทศ/
ประเมินผล 

- สถานศึกษาสังกัด 
อปท. 640 แห่ง 

กศ. 3,77,7500 3,77,7500 - - - 

2.4โครงการสรา้งและพัฒนา
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน IT 
และนวัตกรรม 

- 7,851 คน สบ.พถ. 4๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

2.5โครงการพัฒนาความรู้
และนวัตกรรมท้องถิ่น 
สู่ระบบ IT 

- โปรแกรมพัฒนา 
ระบบฯ 1 ระบบ 

ศส. 30,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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 2.6ศึกษาวจิัยมาตรฐานการ
จัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรมของท้องถิ่น 

- 200 มาตรฐาน กพส. ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

2.๗โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

- โปรแกรมพัฒนา 
ระบบฯ 1 ระบบ 

ศส. ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

2.๘โครงการประกวด อปท.
ดีเด่นดา้นองค์กรคุณภาพ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

- 76 จังหวัด ศส. ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

2.๙โครงการจัดตั้งศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศของ อปท. 
ด้านเศรษฐกิจ 

- อปท. ทั่วประเทศ ศส. 150,00๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนากลไก
เพื่อการกระจายทรัพยากรและ 
การบริการตามภารกจิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้าถึงความต้องการเร่งด่วน 
ส าคัญ ของพื้นที่ผ่านการบรูณา
การทรัพยากรร่วมกับจังหวัด 
และองค์กรภาคีเครือข่ายใน
รูปแบบภารกิจร่วมประชารัฐ 
ท้องถิ่นเป็นฐานประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง  

3.1โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิฐานรากด้วยศักยภาพ
และภารกิจท้องถิน่แบบ 
ประชารัฐ 

- อปท. ที่ร่วมกิจกรรม
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในท้องถิ่นร้อยละ 20 

กพส. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3.2โครงการพัฒนาระบบการ
จัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

- วิทยากรเครือข่าย 
การจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาใน
สังกัด ไดร้ับการ
ส่งเสริมองค์ความรู้
และพัฒนาความ
เข้มแข็ง ความรู้  
ความเข้าใจในบทบาท
ของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กศ./กง.ยศ. 26,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 
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 กิจกรรม: สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรเครือข่าย
การจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- วิทยากรเครือข่าย
จ านวน ๑,๐๐๐ คน 

กศ./กง.ยศ. ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรม: ประชุมเชิง
ปฏิบัติการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาท่ีจัดท าแผนการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและสถานศึกษา 
สามารถจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

กศ./กง.ยศ. 2,336,000 536,000 600,000 600,000 600,000 

3.3ยุวประชาธิปไตยท้องถิ่น
ดีเด่น 

- ยุวชนประชาธิปไตย 
ใน อปท. 

กศ. 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

3.4โครงการการพัฒนา
ปรับปรุงสื่อการเรยีนการสอน 

- หลักสตูรและสื่อ 
การเรยีน การสอน 
เรื่องประชาธิปไตย 

กศ. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

3.5โครงการการอบรม
วิทยากรซึ่งได้อบรมร่วมกับ 
กกต./สพฐ./กศน.  
สถาบันพระปกเกล้า ฯลฯ 

- วิทยากรฯ อปท.  
ละ 2 คน 

กศ./สบ.พถ. 160,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 

3.6โครงการก าหนดเป็น
ประเด็นด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน อปท. ให้
เป็นหนึ่งในรายการประเมิน
ของ  LPA 

- การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ใน อปท. 

กศ. ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
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 3.7โครงการคู่มือพัฒนา
นักการเมืองท้องถิ่นยุคใหม ่

- นักการเมืองท้องถิ่น 
ที่มีคุณภาพ 

กม. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3.8โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ไร้พรหมแดน 

- ประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งได้รับความ
สะดวกสบาย 

ศส. ๔00,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

3.9โครงการพัฒนาการเมือง
ยุคใหม ่
กิจกรรม: อบรมประชาชน, 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- ประชาชนและ 
สมาชิกสภามีความรู ้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง 

สถจ.  
ทุกจังหวัด 

76,000,000 38,000,000 38,000,000 - - 

 

3.10โครงการพัฒนา
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

- กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีความ
ทันสมัย 

กม. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

 

3.11โครงการสร้างธรรมนูญ
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
กิจกรรม: ร่างธรรมนูญ 

- ธรรมนญู 
 

กพส. 1,000,000 1,000,000 - - - 

กิจกรรม: ประชาสมัพันธ์ - อปท. 7,851 แห่ง 
78,000 หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

กพส. 500,000 500,000 - - - 

กิจกรรม: ฝึกอบรมและจดัท า
คู่มือ 

- อปท. 7,851 แห่ง 
78,000 หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

กพส. ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 2,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

กิจกรรม: จัดท าฐานข้อมูล - มีฐานข้อมูลธรรมนญู 
 
 

กพส. 1,000,000 1,000,000 - - - 
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 3.12โครงการปลูกจิตส านึก
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

- วิทยากรครู ก.  
จังหวัดละ 1 ชุด  
ชุดละ 5 คน 

สบ.พถ. 10,000,000 10,000,000 - - - 

- อปท. ทุกแห่งจัด 
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ ์

กพส. 5,000,000 5,000,000 - - - 

- สถานศึกษาในสังกัด 
อปท. ทุกแห่งมี 
หลักสตูรการ
เสรมิสร้างความ
จงรักภักดีต่อชาต ิ

กศ. 10,000,000 10,000,000 - - - 

3.13โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูต้ามแนวทางโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

- มีฐานข้อมูลโครงการฯ 
ครบถ้วน 

กพส. 20,000,000 20,000,000 - - - 

- โครงการได้รบัการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรูข้องประชาชน 

กพส. ๒๐,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

- จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์โครงการ
และพระราชด ารัส 

กพส. 5,000,000 5,000,000 - - - 

3.14จัดตั้งหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานด้านความ
มั่นคงท้องถิ่น 

- ส่วนส่งเสริมความ
มั่นคงท้องถิ่น 
- กลุ่มงานส่งเสรมิความ

มั่นคงท้องถิ่น 

กจ. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - 

3.15พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศหมูบ่้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

- มีฐานข้อมูลหมู่บ้าน/
ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

ศส. 1,000,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - 

3.1๖คัดเลือกและให้รางวัล 
อปท. ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ทุกอ าเภอมี อปท. 
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กพส.สถ./
สถจ. 

2,634,000,000 - 878,000,000 878,000,000 878,000,000 
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 3.1๗โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าท้องถิ่นเพื่อ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้บริหาร อปท.  
ทุกแห่งได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  
โดยการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและ 
ศึกษาดูงาน 

กพส. 16,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

3.1๘โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น
ต่อการจัดท าแผนในอนาคต
แบบบูรณาการ 

- ผู้บริหาร อปท. 
จ านวน 8,000 คน 

สน.บถ. 18,800,000  _ 4,6๐๐,๐๐๐ 4,6๐๐,๐๐๐ 4,6๐๐,๐๐๐ 

4. ระดมพลังจากองค์กรภาคี
ทุกภาคส่วน ภาคประชาชน 
ในการร่วมกับท้องถิ่นเพื่อการ
สร้างความอดุมสมบูรณ์ รักษา 
และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การสรา้ง
แหล่งพลังงานในท้องถิ่นเพื่อ
การพึ่งตนเอง และการใช้
ประโยชน์ท่ียั่งยืนและสมดลุ 

4.1โครงการกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นรักษ์พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม (Green 
Department) 

- กรมสามารถลด 
การใช้พลังงาน 

กพส./
สบ.พถ. 

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

4.2โครงการท้องถิ่นไทยรักษ์ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   

- อปท. ร้อยละ 100 
มีกิจกรรมรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม   

กพส. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

4.3โครงการสร้างแหล่ง
พลังงาน ทดแทนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- อปท. 50 แห่ง  
มีแหล่งพลังงาน
ทดแทนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กพส. 60,000,000 - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

4.4โครงการประกวด อปท.  
ที่มีการบริหารจัดการขยะ
ดีเด่นระดับประเทศ 

- มีอปท. ท่ีมีการ 
บริหารจดัการขยะดเีด่น
ระดับประเทศจ านวน  
4 ภาค 

 
 

กพส. ๑๕,000,000 - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
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 4.5การฝึกอบรมให้ความรู้
กับ อปท. ในการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร 

- อปท. จ านวน  
7,851 แห่ง 

กยผ./ท้องถิ่น
จังหวัด 

12,๐๐๐,๐๐๐ - 12,๐๐๐,๐๐๐ - - 

4.6จัดท าฐานข้อมลู Best 
Practice ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
การจัดการขยะ และพลังงาน
ในท้องถิ่น 

- ทุกจังหวัดมีข้อมูล 
Best Practice ของ
ท้องถิ่นในจังหวัด 
ของตัวเอง 

ศส./ท้องถิ่น
จังหวัด 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - 1๐,๐๐๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ 

4.7โครงการศึกษาวิจัย
นวัตกรรมทีเ่หมาะสมในการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากขยะ 

- ผลการศึกษาวจิัย
นวัตกรรมทีเ่หมาะสม
ใช้ในการสร้าง
ผลิตภณัฑ์จากขยะ 

กพส. ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - 

4.8โครงการการออกแบบ
อาคารแบบประหยัดพลังงาน
แจกจ่าย อปท. ท่ัวประเทศ 

- อปท. มีแบบอาคาร
แบบประหยดัพลังงาน
ใช้ในการก่อสร้าง 
7,851 แห่ง 

กยผ./กพส. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

4.9โครงการอบรมให้ความรู้
กับผู้บริหาร สถ. และท้องถิ่น
จังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอ  
ในการศึกษาดูงานต้นแบบ 
ในต่างประเทศ 

- ผู้บริหารสถ. 
- ท้องถิ่นจังหวัด/ 

ท้องถิ่นอ าเภอ 

กพส. ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

4.10โครงการยกระดบัผู้น า
ท้องถิ่นเพื่อการสร้างความ 
อุดมสมบรูณ์ รักษา และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

- ผู้บริหาร อปท.  
ทั่วประเทศ 

กพส. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
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5. ร่วมเสรมิสร้างศักยภาพการ
พึ่งตนเองทางการเงิน-การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการระดมพลังทุก
ภาคส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากใน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

5.1โครงการจัดท าคลังข้อมูล 
สารสนเทศท้องถิ่นรองรับ 
Thailand 4.0 

- คลังข้อมูลท้องถิ่น 4.0 ศส. 1๕,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 

5.2โครงการพัฒนารายได ้
ของ อปท. 

- อปท. มีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 5 

สน.คท. ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

5.3โครงการยื่นช าระภาษี
ทางอินเตอร์เน็ต  

- ประชาชนสามารถยื่น
ช าระ ภปท./ภรด./ภป. 
ผ่านทางระบบ 
อินเตอร์เนต็ 

สน.คท./ศส. ๙,๐๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

5.4โครงการพัฒนามาตรฐาน
ความเป็นเลิศทางการคลัง 

- มีมาตรฐานความ 
เป็นเลิศทางการคลัง 

สน.คท. ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - 

- เกณฑ์มาตรฐาน
ทางการคลังที่เป็น
ระบบสากล 

สน.คท. ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - 

5.5โครงการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการเงินการคลัง 

- อปท. มี Think Tank 
ทางการเงินการคลัง 
ทุกแห่ง 

สน.คท. 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

- อปท. ได้รับการ
ตรวจสอบการเงิน 
การคลังจาก 
ภาคประชาสังคม 

ตบ. - - - - - 

5.6จัดท าแอพพิเคช่ันซื้อขาย
สินค้า OTOP online  
ทั่วประเทศ 
 
 
 

-  อปท. ทั่วประเทศ กพส. ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับการให้บริการ
สาธารณะของท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล ให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รบับริการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
20 ปี และโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

6.1โครงการพัฒนาระบบการ 
จัดการการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยระบบ GIS 

- มีระบบการจัดการ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยระบบ GIS 

ศส. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

6.2โครงการพัฒนาระบบ 
Public WIFI ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- อปท. จ านวน 100 แห่ง
ในพื้นที่เศรษฐกิจ 

ศส. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

6.3โครงการตรวจนเิทศและ 
ติดตามผลการจดัตัง้เปลีย่นแปลง
ฐานะ เปลี่ยนแปลงเขตและ 
ยุบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 113 อปท. ต่อป ี กม. 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

6.4โครงการพัฒนาการ
บริการของท้องถิ่นยุคดิจิทัล 
กิจกรรม: การพัฒนา
โปรแกรมส าหรับรองรับการ
จัดเก็บท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

- ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างและ
กระบวนการของ
โปรแกรม e-LAAS  
ให้สอดคล้องกับ 
กฎหมายภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

สน.คท./
สพช. 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

- - - 

กิจกรรม: การเชื่อมต่อระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  
และระบบงานอื่นๆ ของ 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

- เชื่อมต่อระบบบญัชี
คอมพิวเตอร ์e-LAAS 
กับระบบ e-plan เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงานของ 
อปท. 

สน.คท./
สพช. 

3,000,000 
 

- 
 
 

3,000,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
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 กิจกรรม: การพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับการเช่ือมต่อกับระบบ
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ  
(e-GP) 

- เชื่อมต่อระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS  
กับระบบ e-GP เพื่อ 
ลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. 

สน.คท./
สพช. 

3,000,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

3,000,000 
 
 

- 
 
 
 

6.5โครงการบ ารุงรักษาและ 
ซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรม 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์
แบบรวมศูนย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์   
e-LAAS ใช้งานได ้
เป็นปกติและมี
ประสทิธิภาพ 
- องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นปฏิบตัิงานใน 
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์   
e-LAAS ได้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

สน.คท./
สพช. 

40,000,000 
 
 

10,000,000 
 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 

6.6โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น (School 
Information System : SIS) 
เพื่อจัดท าข้อมูลกลางใน
รูปแบบดิจิทัล 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
สถานศึกษา 
ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้จัดเก็บฐานข้อมูลใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

กศ./กง.ยศ. 8,000,000 4,000,000 
 

- 4,000,000 - 

กิจกรรม: ปรับปรุง
ประสทิธิภาพระบบสารสนเทศ
ทางการศกึษาท้องถิน่ (School 
Information System : SIS) 
กิจกรรม: จัดพิมพ์หนังสือสถิติ
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 

กศ./กง.ยศ 3,200,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
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 6.7โครงการจัดท าและ
ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณะของ 
อปท. 

- อปท. ทุกแห่งมี
มาตรฐานในการ
ให้บริการสาธารณะ
ครอบคลมุทุกภารกิจ
และเป็นปจัจุบัน 

กพส. 60,๐๐๐,๐๐๐ - ๓0,๐๐๐,๐๐๐ ๒0,๐๐๐,๐๐๐ ๑0,๐๐๐,๐๐๐ 

6.8โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะของ 
อปท. 

- อปท. ทุกแห่งมีระบบ
สารสนเทศเพื่อให ้
บริการสาธารณะ 
- บุคลากรผู้รับผิดชอบ

ด้านสารสนเทศของ 
อปท. ทุกแห่งผ่านการ
อบรมและพัฒนาการ
ใช้งานและดูแลระบบ
สารสนเทศ 

กพส. 60,๐๐๐,๐๐๐ - ๓0,๐๐๐,๐๐๐ ๒0,๐๐๐,๐๐๐ ๑0,๐๐๐,๐๐๐ 

๖.๙โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ อปท. (Local 
Government 
Management Information 
System: LG-MIS) 

- มีระบบฐานข้อมลูด้าน
การบริหารจัดการ 
อปท. เชื่อมโยงกับ 
แผนท่ี GIS 

ศส. ๒๐๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ 
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2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีมาตรฐาน
และมีศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจ  
เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลักธรรมา 
ภิบาล จนประชาชนในพ้ืนท่ีให้การยอมรับเชื่อมั่น
ในความเป็นมืออาชีพ และการมีธรรมาภิบาล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท้องถิ่นธรรมาภิบาล  

- - - 50 60 70 80 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมด 

- - - 30 40 50 60 

- ดัชนีความเช่ือมั่นของประชาชน สังคม ในท้องถิ่น 
ที่มีต่อการบริหารจัดการของท้องถิ่น 

- - - 65 70 75 80 

- ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 70 75 80 85 

- จ านวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจนิเทศ 
จากผู้ตรวจราชการกรม  

1,999 1,455 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

- ร้อยละการลดลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
ข้อทักท้วง ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอก ในการ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบช้ีว่ามคีวามผิด 

- - - 70 80 90 100 

- ร้อยละการลดลงของข้อร้องเรียนและคดเีกี่ยวกับ
การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
คะแนนของดัชนภีาพลักษณ์คอร์รัปช่ันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 70 80 90 100 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประเด็น
การทักท้วง ท้วงติงจากปัญหาการเงิน การคลัง  
และการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- - - 70 80 90 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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 - จ านวน อปท. ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบด้านการคลัง  

การบัญชี การเงิน การพัสดุไม่น้อยกว่า 600 แห่ง/ปี    
620 แห่ง 613 แห่ง อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 
 600 แห่ง 

ไม่น้อยกว่า  
600 แห่ง 

ไม่น้อยกว่า  
600 แห่ง 

ไม่น้อยกว่า  
600 แห่ง 

- จ านวนหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับการตรวจ
ติดตามโครงการ จัดท าระบบสารสนเทศการ
บริหารจดัการเพื่อการวางแผนและประเมินผล 
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

30 - - 1,960 1,960 1,970 1,970 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการที่ดีให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และท าให้คะแนนดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปช่ันของท้องถิ่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

- ร้อยละการลดลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีข้อทักท้วง ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอกใน
การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบช้ีว่ามีความผิด 

- - - 40 50 60 70 

- ร้อยละการลดลงของข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับ
การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
คะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 40 50 60 70 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มี
ประเด็นการทักท้วง ท้วงติงจากปัญหาการเงิน 
การคลัง และการจดัซื้อจัดจ้าง 

- - - 40 50 60 70 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาการบริหารจัดการการเงิน การคลัง  
ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปประเทศและ
รัฐธรรมนูญจนมีขดีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได ้
 

- ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มศีักยภาพในการ
บริหารงบประมาณ การเงิน และการคลังให้พ่ึงพา
ตัวเองได้มากข้ึน 

- - - 50 60 70 80 

- จ านวนมาตรการ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งทางการเงิน  
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

- - - 2 2 2 2 
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 - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มี

ประเด็นการทักท้วงจากปัญหาการจัดท ารายงาน
การเงิน 

- - - 50 60 70 80 

- ร้อยละรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่จัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมดของท้องถิ่น 

- - - 10 11 12 13 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
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งบประมาณ 
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ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

1. ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ เพ่ือสร้างพลังการ
ขับเคลื่อนค่านิยมด้านการ
ทุจริตจากฐานของการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศ  
 

1.1โครงการท้องถิ่นไทย 
โปร่งใสทั้งแผ่นดิน 
กิจกรรม: การฝึกอบรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (e-LAAS) 
ส าหรับส านักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

- ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน จ านวน 76 
จังหวัด ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการ 

สน.คท./
สพช. 

1,400,000 1,400,000 
 
 
 

- - - 

1.2โครงการอบรม
เครือข่ายธรรมาภิบาล
ระดับอ าเภอ/จังหวัด 

- ภาคประชาชนและ 
ภาคประชาสังคม 
อปท. ละ 5 คน  
จ านวน 7,851 แห่ง 

ศปท.สถ./
สถจ. 

48,000,0๐๐ - ๑๖,000,0๐๐ 

 

๑๖,000,0๐๐ ๑๖,000,0๐๐ 

1.3โครงการส่งเสริม
และพัฒนาภาคี
เครือข่ายในการ
บริหารงานและ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อปท. 

- ทุก อปท.  
(2,000 บาท/คน) 

กพส./สถจ. 80,000,0๐๐ ๒0,000,0๐๐ ๒0,000,0๐๐ ๒0,000,0๐๐ ๒0,000,0๐๐ 

1.4โครงการสรา้ง
ห้องปฏิบัติการ
สารสนเทศใน สถจ. 
(smart office) 

- 76 ศูนย์ เจ้าหน้าท่ี  
5 คน/ศูนย์ และ 
ค่าบ ารุงรักษา 10% 

ศส./สถจ. 516,000,๐๐๐ - 385,000,0๐๐ 115,500,0๐๐ 115,500,0๐๐ 

1.5โครงการอบรม 
ผู้ตรวจสอบเพื่อ 
รับรองมาตรฐาน 

- ภาคเอกชน ตบ./สน.คท. 5,000,0๐๐ - 5,000,0๐๐ - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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 1.6โครงการอบรม
คุณธรรมและจรยิธรรม
ผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

- ผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

กม./
ศปท.สถ. 

20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 
 

1.7โครงการสรา้ง
เครือข่ายเด็กและ
เยาวชนต่อต้านทุจรติ 

- เครือข่ายของเด็กและ
เยาวชนของท้องถิ่น 

ศปท.สถ. 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

1.8โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลูผู้กระท าผดิ
ประพฤติมิชอบ  

- ศูนย์ข้อมูลการต่อต้าน 
ระดับกรม/อ าเภอ 

ศปท.สถ./
ศส. 

45,000,000 5,000,000 40,000,00 - - 

2. ยกระดับการจัดการ 
ธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้วยการ
ป้องกันการทุจริตในการ
ปกครองท้องถิ่นที่มี
มาตรฐานสากล หนุนเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทยร่วม
ขับเคลื่อนประเทศไทย 
ซื่อตรง โปร่งใส ให้เป็นที่
ประจักษ์ในระดับนานาชาติ  

2.1โครงการพัฒนาผู้น า 
ธรรมาภิบาลเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 

- ผู้น าจ านวน  
1,000 คน 

สบ.พถ/
กพส. 

8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

2.2โครงการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพัฒนา 
ธรรมาภิบาลท้องถิ่น 

- ท้องถิ่นทุกแห่ง กพส. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

2.3โครงการเสริมสร้าง 
กระบวนการเรียนรู้แนว
ทางการด าเนินงาน 
ด้านกฎหมาย ระเบียบ
และเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

- ท้องถิ่นอ าเภอ  
200 คนต่อป ี

กม./บห. 6,337,200 1,457,200 1,580,000 1,600,000 - 
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 2.4โครงการสัมมนา
กฎหมายและระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปรับปรุงและยกร่างใหม ่

- สถจ./สถอ./อปท. 
400 คนต่อป ี

กม./บห. 1,788,800 1,788,800 - - - 

2.5โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพท้องถิ่น
อ าเภอในฐานะ 
ผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ
ในการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าป ี

- สถจ./สถอ.  
200 คนต่อป ี

กม./บห. 4,070,000 - 2,020,000 2,050,000  

2.6โครงการพัฒนา
บุคลากรของกอง
กฎหมายและระเบยีบ
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

- บุคลากรของ 
กองกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น 
40 คน ต่อปี 

กม./บห. 3,702,000 - 1,802,000 1,900,000  

2.7โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลยัท้องถิ่น 
สู่ความเป็นเลิศ 

- ประชาชนท่ัวไป 
(หลักสูตรละ 100 คน)  
บริหารจดัการ/ 
วิศวกรรม/การเงิน/ 
สาธารณสุข  

สบ.พถ. 

 

2,000.0000 

 

- 1,000.0000 500.0000 500.0000 

2.8อบรมให้ความรู้หลัก
มาตรฐานธรรมาภิบาล
ตามมาตรฐานสากล
ให้แก่นักการเมือง 
 

- นักการเมืองท้องถิ่น
ทั้งหมด 

สบ.พถ. 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
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3. สรา้งและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการมาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศด้วยมาตรฐาน
การให้ค าปรึกษาระดับสากล
และการประเมินผา่นการมี
ส่วนร่วมจากองค์กรภาค ี
ทุกภาคส่วน 

3.1โครงการอบรม
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายใน อปท.   

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายใน มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานและ
สามารถตรวจสอบ
การคลัง อปท. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือ
สั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 

ตบ. 12,800,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

3.2โครงการตรวจตดิตาม
โครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท.  
(e-plan) 

- จ านวน อปท. ที่ได้รับ
การตรวจติดตาม 
1,970 แห่ง 

กยผ./
กง.ตป. 

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

3.3โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.  
(Local Performance 
Assessment : LPA) 

- อปท. 7,852 แห่ง กพส./สบด. 100,000,000 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

3.4โครงการการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการและการบริการ
สาธารณะของ อปท. 
(Local Standard) 

- อปท. 7,852 แห่ง 
 

กพส./สบด. 
 

40,000,000 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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 3.5โครงการการส่งเสริม
ภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
และตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อปท. 

- อปท. 7,852 แห่ง กพส./สบด. ๔0,000,000 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

3.6โครงการอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินมาตรฐาน 
การปฏิบัติราชการของ 
อปท. ทั้ง 4 ด้าน  
(ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

- อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑฯ์ 
จ านวน 200 แห่ง 

กพส./สบด. 800,000 - 800,000 - - 

3.7โครงการตรวจนเิทศ
การปฏิบัติงานของ 
สถจ./สถอ. และ อปท. 
ของผู้ตรวจราชการกรม 

- 2,200 หน่วยรับตรวจ กปต./สถ. 23,876,๐๐๐ 5,969,๐๐๐ 5,969,๐๐๐ 5,969,๐๐๐ 5,969,๐๐๐ 

3.8โครงการสรา้ง
ห้องปฏิบัติการ
สารสนเทศใน สถจ. 
(smart office) 

- 76 ศูนย์ เจ้าหน้าที ่ 
5 คน/ศูนย์ และ 
ค่าบ ารุงรักษา 10% 

ศส./สถจ. 516,000,0๐๐ - 385,000,0๐๐ 115,500,0๐๐ - 

3.9โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

- ข้าราชการ สถ. 
(200,000 บาท/คน) 

สบ.พถ. 
 

800,000,0๐๐ 200,000,0๐๐ 200,000,0๐๐ 200,000,0๐๐ 200,000,0๐๐ 
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 3.10โครงการจดัตั้ง
องค์กรที่ปรึกษาร่วมกับ
ภาคเอกชนสู่มาตรฐาน 
อปท.  

- ภาคเอกชน สน.กม./
สน.คท. 

5,000,0๐๐ - 5,000,0๐๐ - - 

3.11โครงการอบรม
ประเมินมาตรฐานการ
บริหารจดัการภาครัฐฯ 
โดยบุคคลภายนอก  

- อปท. ทุกแห่ง สบ.พถ. 58,882,500 
(ใช้งบประมาณจาก
การลงทะเบยีนของ

อปท.) 

- - - - 

 

3.12โครงการจดัหา
โทรศัพท์ติดตามตัว 
(Smart phone)  
ของท้องถิ่นอ าเภอ 

- Smart phone จ านวน 
878 เครื่อง 

กค. 8,780,000 8,780,000 - - - 

3.13โครงการอบรม
ท้องถิ่นอ าเภอมืออาชีพ  

- ทถอ. 878 คน สบ.พถ./กจ. 26,340,000 6,585,000 6,585,000 6,585,000 6,585,000 

4. สร้างสรรค์มาตรฐาน 
รูปแบบ แนวทางเพื่อความ
คล่องตัว และการพึ่งตนเอง
ในด้านรายได้ของท้องถิ่น 
และการสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่
สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

4.1โครงการเสริมสร้าง
รายได้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน  

- มีรูปแบบในการสร้าง
รายได้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ยั่งยืน 

สน.คท. ๙,000,000 6,000,000 - 3,000,000 - 

4.2โครงการปฏิรูปการ
จัดการระบบงบประมาณ
ของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวทาง/รูปแบบการ
จัดการระบบ
งบประมาณของท้องถิ่น 

สน.คท. ๙,000,000 6,000,000 - 3,000,000 - 
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 4.3โครงการดูแล
บ ารุงรักษาโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน (LTAX3000) 
และโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 

- ระบบ  LTAX 3000 
และ LTAX GIS 

 
 
 

สน.คท./
สคร. 

 
 
 
 
 

19,800,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

6,600,000 
 
 
 
 

 

6,600,000 
 
 
 
 
 

6,600,000 
 
 
 
 
 

4.4โครงการพัฒนา
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
(LTAX 3000) และ
โปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ 
(LTAX GIS) 

- จ านวน 2 โปรแกรม 
 

ศส. 6,600,000 
 
 
 
 

6,600,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

4.5การตรวจตดิตาม
นิเทศการใช้โปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จ านวน อปท. ที่ผ่าน
การตรวจนเิทศการใช้
โปรแกรมแผนท่ีภาษี
ฯ 

ศส. 2,000,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 

 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

4.6การจัดพิมพ์หนังสือ
คู่มือโปรแกรมแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX 3000) และ
โปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(LTAX GIS) 

- หนังสือคูม่ือ (LTAX 
3000) และ(LTAX GIS) 
จ านวน 8,000 เลม่ 
 

ศส. 5,000,000 
 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

4.7คา่ใช้จ่ายโอนเงิน 
ผ่านธนาคาร 

- อปท. ได้รับการ 
โอนเงินภาษีจัดสรร 

กพส. 6,000,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
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 4.8การจัดพมิพ์หนังสือ
ข้อมูลรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือข้อมูลรายได ้
สถิติการคลังให้ อปท. 

กพส. 6,000,000 
 

 

1,500,000 
 

 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

 

1,500,000 
 

 
4.9การศึกษาวิจัยเรื่อง
โครงสร้างรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- งานวิจัยโครงสร้าง
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กพส. 6,000,000 
 
 

3,000,000 
 
 

- 
 

 

3,000,000 
 
 

- 
 
 

4.10การศึกษาวิจัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรร
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- งานวิจัยเกณฑ์การ 
จัดสรรรายได้ของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

กพส. 6,000,000 
 

3,000,000 
 

- 
 

3,000,000 
 

- 
 

4.11โครงการเงินรางวัล
ความพยายามในการ
จัดเก็บภาษ ี(เงิน
อุดหนุน) 

- จ านวน อปท. ที่ได้รับ 
รางวัล 

 

กพส. 840,000,000 
 
 

210,000,000 
 

210,000,000 
 

210,000,000 
 

210,000,000 
 

4.12โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
(เงินอุดหนุน) แผนการ 
บูรณาการส่งเสรมิการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

- จัดสรรเงินใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

กพส. 4,536,130,560 1,055,379,200 1,108,148,160 

 

1,160,917,120 

 

1,213,686,080 
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 4.13โครงการจดัตั้ง
ศูนย์ข้อมูลเกีย่วกับ
ระเบียบกฏหมายพัฒนา
รายได้ของ อปท. เพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รายได้ของ อปท.  

- ระบบข้อมลูกลาง  
DATA BASE 1 ศูนย ์

สน.คท. 12,000,0๐๐ - ๔,000,0๐๐ ๔,000,0๐๐ ๔,000,0๐๐ 

4.14 โครงการซักซ้อม
การช าระภาษีด้วย 
ขยะรีไซเคลิแทนเงินสด 

- อปท. ทุกแห่ง (7,852 
แห่ง) 

สน.คท. ๖,000,0๐๐ - ๒,000,0๐๐ ๒,000,0๐๐ ๒,000,0๐๐ 

4.15โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บภาษี
ของ อปท. ผ่านระบบ
ออนไลน ์

- อปท. ทุกแห่ง (7,852 
แห่ง)  

สน.คท./ศส. 3,000,0000 - 1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000 

๔.๑๖.โครงการกระจาย
อ านาจทางการคลัง
ให้กับ อปท. 

- อปท. มีการจัดเก็บ 
ภาษีเองเพิ่มมากข้ึน 

สน.คท. ๖๔๐,๓๐๔,๐๐๐ ๔๐,๓๐๔,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

4.1๗โครงการจดัท า
ฐานข้อมูลกลาง (Data 
base) เกี่ยวกับการ
พัฒนารายได้ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการพัฒนา
รายได ้

ศส. 200,000,000 20,000,000 50,000,00 100,000,000 30,000,000 
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5. ปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด 
ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

5.1การอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการตรวจสอบ
การคลัง อปท. กลุ่มงาน
การเงินการบญัชี  
และการตรวจสอบ 
สถจ. 

- บุคลากรของกลุม่งาน 
การเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบ สถจ.  
สามารถตรวจสอบ 
การคลัง อปท. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความรู้
ความสามารถ
ครอบคลมุการ
ปฏิบัติงานของ อปท.   

ตบ. 
  

๙,000,0000 2,25๐,๐๐๐ 2,25๐,๐๐๐ 2,25๐,๐๐๐ 2,25๐,๐๐๐ 

5.๒โครงการอบรมนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นรุ่นใหม่ 

- พนักงาน อปท. 
ผู้รับผิดชอบ  
7,852 คน 

สบ.พถ. ๖,000,000 - ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 

5.3โครงการอบรม
เสรมิสร้างการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบตดิตาม
การบริหารงาน อปท.  
ในทุกขั้นตอน 

- พนักงาน อปท. 
ผู้รับผิดชอบ  
7,852 คน 

สบ.พถ. ๖,000,000 - ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 

5.4โครงการอบรมให้
ความรู้ให้แก่ข้าราชการ 
สถ. และ อปท. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล อปท. ตามที่ได้มี
การแก้ไข ปรับปรุง
กฎหมายใหม ่
 

- ข้าราชการ อปท. ท่ี
เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคล 
อปท. 

สน.บถ. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภารกิจการ 
ถ่ายโอนภารกจิจากภาครัฐ 
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
การจัดบริการประชาชน  
และไม่เป็นภาระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในระยะยาว 

6.1โครงการพัฒนา             
ขีดความสามารถในการ
รับการถ่ายโอนภารกจิ 

- ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการ 
รับการถ่ายโอนภารกจิ 

กพส. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

6.2โครงการสรา้งศูนย์ 
DATA HUB  
งานถ่ายโอนจังหวัด 

- 76 จังหวดั กพส. 12,000,000 - ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 

6.3การเตรียมความ
พร้อมในการรับภารกิจ
ถ่ายโอนด้านการศึกษา 
และด้านสาธารณสุข 

- ข้าราชการด้าน
การศึกษาและด้าน
สาธารณสุขของ 
อปท. ทั่วประเทศ 

กพส. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

 

6.4โครงการปรับ
ทัศนคติของหน่วยงาน
ถ่ายโอนภารกจิและ 
อปท.  

- ข้าราชการหน่วยงาน
หน่วยโอนและ 
หน่วยรับโอน 

กพส. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
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1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง น าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปญัหาความเหลือ่มล้ าใน
ท้องถิ่นลดลง 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 75 80 85 90 

- ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นแล้วมีความพึงพอใจ และมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

- - - 30 40 50 60 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สผถ.) 

- - - 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

- ร้อยละของโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อแก้ไขปญัหาด้านประปา 
ถนน สถานีสูบน้ า (สพค.) 

- - - 100 100 100 100 

2. บริการสาธารณะของท้องถิ่นมีความทันสมัย 
มาตรฐานสากล สามารถรองรับการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการต่อ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 

- - - 40 50 60 70 

- ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สสส.) 

- 80 - 80 80 80 80 

- ร้อยละของ อปท. ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 

- - - 40 50 60 70 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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3. การศึกษา การสาธารณสุข ขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณภาพ และมาตรฐาน   

- สัดส่วนนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ทุกระดับชั้น ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐  
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

- - - 40 50 60 70 

- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดของท้องถิ่น
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 

- - - 15 20 25 30 

- ร้อยละของศูนยเ์ด็กเล็กของท้องถิ่นท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในกระทรวงสาธารณสุข
และของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

- - - 70 80 90 100 

- จ านวน อสม. ท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไดร้ับค่าป่วย
การจัดสรรงบประมาณ 

1,047,80
0 คน 

1,047,80
0 คน 

1,039,72
9 คน 

1,039,72
9 คน 

1,039,729 
คน 

1,039,729 
คน 

1,039,72
9 คน 

- จ านวน อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7,775 แห่ง   7,775 แห่ง   - 7,775 แห่ง   7,775 แห่ง   7,775 แห่ง   7,775 แห่ง   

- สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 

- - 43 แห่ง 43 แห่ง 43 แห่ง 43 แห่ง 43 แห่ง 

-  สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 

40 แห่ง 41 แห่ง - 43 แห่ง 43 แห่ง 43 แห่ง 43 แห่ง 

-  สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลได้รบัการตรวจตดิตามตามก าหนด 

- - 3 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 

- เกิดเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนิน
ภารกิจด้านสถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนมายัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 1 เครือข่าย - 1 เครือข่าย - 
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 - เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทั่วประเทศมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- - - 7,775 แห่ง 7,775 แห่ง 7,775 แห่ง 7,775 แห่ง 

- เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ระบบฐานข้อมลูจ านวนสตัว์ในพื้นที่ 

- - - 7,000 แห่ง 7,000 แห่ง 7,775 แห่ง 7,775 แห่ง 

- บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าร่วมโครงการ 

- - - 5,400 คน 5,400 คน 7,775 คน 7,775 คน 

- สัดส่วนนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ทุกระดับชั้น ผ่านเกณฑม์ีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

- - - - - - - 

- ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดบัดีของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การ
มหาชน (สมศ.) 

- - - 85 90 95 100 

- ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาต ิ

- - - 70 80 90 100 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

1. ร่วมสนับสนุนการพัฒนา
ทุนมนุษย์ในระดับท้องถิ่น  
เพื่อเป็นก าลังหลักในการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของท้องถิ่นในการพึ่งตนเอง
และรองรับการเปลี่ยนแปลง  
และการแข่งขัน 

1.1โครงการยกระดับ
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของอปท. ที่เข้าร่วม
โครงการสามารถจัด
การศึกษาและ
กิจกรรมในการ
พัฒนาการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่เด็กปฐมวัยได้
อย่างเหมาะสม 
ตามวัย 

กศ. 25,772,600 6,300,000 6,394,500 6,490,400 6,587,700 

1.2โครงการพัฒนาการ
เสรมิสร้างพัฒนาการ 
เด็กเล็กในสังกัด อปท.  
ในพื้นที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใตสู้่เกณฑ ์
มาตรฐานชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อปท.  
ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตสู้่
เกณฑ์มาตรฐานชาต ิ

กศ./กง.ปศ. 6,600,000 600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 กิจกรรม: อบรมเชิง
ปฏิบัติการครผูู้ดูแลเด็ก
และผูดู้แลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้ด้าน 
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยท่ีถูกต้อง 
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ 
องค์ความรู้ด้าน 
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยในปัจจุบัน 

กศ./กง.ปศ. 6,000,000 - 6,000,000 - - 

กิจกรรม: โครงการตรวจ
ติดตามศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของ อปท.  
ในพืน้ท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต ้

- ได้รับข้อมลูและ
ความต้องการของ 
อปท. และศูนย์ฯ  
ในระดับพื้นท่ีเพื่อใช้
ประกอบการจดัท า
แผนงาน/โครงการ 
ส าหรับการส่งเสรมิ
สนับสนุนในอนาคต 
สถ., อปท. และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีระบบสารสนเทศ 
ส าหรับใช้ในการ
บริหารจดัการด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
ที่มีประสิทธิภาพ 

กศ./กง.ปศ. 600,000 600,000 - - - 

1.3โครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อปท. 
(ccis)  

6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 - 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 1.4โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
ท้องถิ่นสู่นักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและการ
อาชีพ 

- นักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีศักยภาพ
สามารถเป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ 
และกีฬา 
ชิงแชมป์ประเทศ
ไทยตลอดจนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 
อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ 

กศ./กง.ปศ. 32,500,000 2,500,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

กิจกรรม: พัฒนา
ศักยภาพนกักีฬาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- นักกีฬาองค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา
สามารถน าทักษะ
ทางด้านกีฬา 
ต่อยอดเพื่อการ
อาชีพได้ 

กศ./กง.ศน. 31,900,000 1,900,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

กิจกรรม: จัดท าโล่พร้อม
เกียรติบตัรและเสื้อ
ส าหรับนักกีฬาดีเด่น 

- นักกีฬาดีเด่นของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

กศ./กง.ศน. 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 



 หน้า ๕๐ I ๑๑๖ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 1.5โครงการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
ในเด็ก เยาวชน 
ของท้องถิ่น 
 
 

- เด็ก เยาวชนของ
ท้องถิ่นได้รับการ 
เสรมิภูมคิุ้มกัน 
ยาเสพตดิ 
ไม่น้อยกว่า  
50,000 คน 

กศ./กง.ศน. 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

๑.๖โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดของ อปท. (กองทุน
แม่ของแผ่นดิน) 

- อปท. เป้าหมายได้รับ
การตรวจนเิทศ/
ประเมิน 

กพส. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรม: นิเทศ ตรวจ
ติดตามประเมินผล
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพตดิ 

- รายงานการตรวจ
ติดตามประเมินผล
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

กพส. ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรม: พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีทักษะ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์การ
สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพ
ติดในปัจจุบัน 
 
 

- บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีศักยภาพ
และทักษะรองรับ
การเปลีย่นแปลง
และสถานการณ์
การสร้างภูมิคุม้กัน 
ยาเสพตดิ 

กศ./กง.ศน. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 1.๗โครงการจัดพิมพ์
หนังสือรายงานสรุปผล
การจัดการมหกรรมการ
จัดการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 

- โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับทราบ
ผลการจัดงาน
มหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิ่นใน
ปีท่ีผ่านมาเพือ่น าไป
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไป 

 

กศ./กง.ยศ. 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

กิจกรรม: จัดพิมพ์
หนังสือรายงาน
สรุปผลการจัดงาน
มหกรรมการจัด
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.๘โครงการฝึกอบรม
การจัดท าหลักสตูร  
โตไปไมโ่กง 

- บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
ท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาความรู ้

กศ. 18,000,000 - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

1.๙โครงการโรงเรียน
ท้องถิ่นร่วมพัฒนา 

- โรงเรียนท้องถิ่นมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างโรงเรียน
ต้นแบบ 

กศ. 

 

40,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 

๑.๑๐โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

- ท้องถิ่นมีการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง 
โดยการสร้างการ 
มีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนจัดให้มี 
การรับฟังความคิดเห็น 
จากทุกภาคส่วน 

 

กศ./กพส. ๑,๐๗๗,๕๘๗,๖๐๐ ๑,๐๗๗,๕๘๗,๖๐๐ - - - 



 หน้า ๕๒ I ๑๑๖ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

2. สร้างกลไกมาตรการ
รองรับการขับเคลื่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคม เสริมความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมระดับพ้ืนท่ี 

2.1โครงการพัฒนาการ
บริการของท้องถิ่นเพื่อ
ผู้สูงอาย ุและคนพิการ 

- ท้องถิ่นต้นแบบการ
บริการของท้องถิ่น
เพื่อผู้สูงอายุและ 
คนพิการจ านวน  
500 แห่ง 

กพส. ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

2.2โครงการพัฒนาการ
บริการของท้องถิ่นใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
และชายแดน และพื้นที่
การท่องเที่ยวนานาชาติ 

- ท้องถิ่นต้นแบบการ
บริการของท้องถิ่น
ในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ และชายแดน 
และพื้นที่การ
ท่องเที่ยวนานาชาติ 

กพส. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

2.3โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนให้สูงกว่า
เกณฑ์ความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)   

- ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชนให้
สูงกว่าเกณฑค์วาม
จ าเป็นพื้นฐาน 
ทุกแห่ง 

กพส. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

2.4โครงการลดความ
เหลื่อมล้ าแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นสามารถ
เข้าถึงการบริการได้
สะดวกและรวดเร็ว 

กพส. 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

2.5โครงการสร้างและ
พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) เพื่อการ
จัดบริการแก่ผู้สูงอายุ 

- ผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ(Care 
giver) เพื่อการ
จัดบริการแก่ผูสู้งอาย ุ
ในท้องถิ่น 

กพส. 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 2.6โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัด
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

- บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมองค์ความรู้
และแนวทางการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพ 
ของผู้เรียน 

กศ./กง.ยศ. ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรม: สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพฒันาการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กศ./กง.ยศ. 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 - 

กิจกรรม: พัฒนาการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียน 

- การศึกษาตลอดชีวิต
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพและ 
ความเป็นเลิศ 

กศ./กง.ยศ. 6,482,600 6,482,600 - - - 

๒.๗โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กพส. ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ 

2.๘ 1 อบจ. 1 วิมาน
ผู้สูงอาย ุ
 

- อบจ. 76 แห่ง  
มีวิมานผูสู้งอาย ุ

กพส. รัฐบาลอุดหนุน
งบประมาณ แห่งละ 
100 ล้านบาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 7,600 
ล้านบาท 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
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 2.๙โครงการสรา้ง
บุคลากร สถ. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างมืออาชีพ 

- ทถจ., ทถอ. และ
บุคลากรทุกระดับ 
ของ สถ.  

กจ./สบ.พถ. 

 

๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ - 120,000,๐๐๐ 

 

120,000,๐๐๐ 

 

120,000,๐๐๐ 

 

2.๑๐โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีออนไลน์สู่
ชุมชน 

- กล้องวงจรปิดครบ
ทุกชุมชน/ครัวเรือน 

ศส. ๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - 110,000,000 100,000,000 100,000,000 

3. พัฒนาการบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นผ่าน
การร่วมหรือการด าเนินการ
ของเอกชนหรือหน่วยงาน
รัฐที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริการประชาชน 

3.1โครงการอบรมการ
จัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- ฝึกอบรมการจัดท า
แผนและประสาน
แผนฯ ให้กับ
ข้าราชการสังกัด 
สถจ., สถอ. และ 
อบจ. ปีละ  
1,030 คน  
รวม 4 ปี  
จ านวน 4,120 คน 

กพส./สผถ. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

3.2โครงการติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ภาคละ 1 จังหวัด  
จังหวัดละ 5 อปท. 
รวม 4 ครั้ง  
20 อปท. 

 
 
 
 

กพส./สผถ. 1,208,000 302,000 302,000 302,000 302,000 
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 กิจกรรม: ปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานสีูบน้ า 
ด้วยไฟฟ้า 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กพส./สผถ. 4,800,000,000 
 

1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 

กิจกรรม: เงินอุดหนุน
ส าหรับงบด าเนินงาน
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
(ค่ากระแสไฟฟ้า) 

- ท้องถิ่นได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณใน 
การด าเนินงาน 

กพส./สผถ. 5,039,810,000 1,139,810,000 
 

1,200,000,000 
 

1,300,000,000 
 

1,400,000,000 
 

กิจกรรม: เงินอุดหนุน
ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
ถ่ายโอนสถานสีูบน้ า 
ด้วยไฟฟ้า 

- ลูกจ้างไดร้ับเงิน
อุดหนุนทุกคน 

กพส./สผถ. 176,4000,000 
 

44,100,000 
 

44,100,000 
 

44,100,000 44,100,000 
 

3.3เงินอุดหนุนส าหรับ
การบริหารจัดการน้ า
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา 

- การบริหารจัดการ
น้ าได้รบัเงิน
อุดหนุนตามเกณฑ ์

กพส./สผถ. 800,000,000 
 

200,000,000 
 

200,000,000 
 

200,000,000 
 

200,000,000 
 

3.4เงินอุดหนุนส าหรับ
การแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคแก่ประชาชน  
(ก่อสร้างและปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพ
ประปาหมู่บ้าน) 

- ประปาหมู่บ้านที่
ได้รับเงินอุดหนุน
ก่อสร้างแล้วเสรจ็
ตามแผน ๑๐๐%
และแก้ไขปญัหา 
น้ าอุปโภค บรโิภค
ร้อยละ ๘๐% 

กพส./สผถ. 48,000,000,000 
 

12,000,000,000 
 

12,000,000,000 
 

12,000,000,000 
 

12,000,000,000 
 

3.5ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน (ถนน
ถ่ายโอนภารกจิและ
ถนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 

- ถ่ายโอนภารกจิ
ได้รับการปรับปรุง
ก่อสร้างตามแผน 

กพส./สพค. 
 

60,000,000,000 
 

15,000,000,000 
 

15,000,000,000 
 

15,000,000,000 
 

15,000,000,000 
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 3.6การจัดท ามาตรฐาน
การบริหาร/การบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
มาตรฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

กพส./สพค. 
 

3,400,000 600,000 
 

1,200,000 
 

600,000 
 

1,000,000 
 

1)โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
เชิงรุก 

- อสม. ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด
ได้รับค่าป่วย  

กพส./สสส. 29,944,195,200 7,486,048,800 7,486,048,800 7,486,048,800 7,486,048,800 

2)โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข 

- ชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับ
เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข  

กพส./สสส. 5,607,000,000 1,401,750,000 1,401,750,000 1,401,750,000 1,401,750,000 

3)โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของ 
สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่าย
โอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

กพส./สสส. 301,000,000 
 

43,000,000 
 

86,000,000 
 

86,000,000 
 

86,000,000 
 

(3.1)เงินอุดหนุนทั่วไป - สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริม
ต าบลที่ถ่ายโอนให้แก ่ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน  
43 แห่ง 

กพส./สสส. 510,000,000 
 

120,000,000 
 

130,000,000 
 

130,000,000 
 

130,000,000 
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  (3.2)เงินอุดหนุน  
 เฉพาะกิจ 

- สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริม
ต าบลที่ถ่ายโอนให้แก ่ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน  
43 แห่ง 

กพส./สสส. 1,600,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

 (3.3) โครงการตรวจ  
 นิเทศภารกิจท่ีได้รับ 
 การถ่ายโอนด้าน   
 สาธารณสุขขององค์กร   
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริม
ต าบลที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กพส./สสส. 2,000,000 
 

1,000,000 
 

- 1,000,000 - 

 (3.4)สัมมนาเชิง  
 ปฏิบัติการเครือข่าย  
 บุคลากรในการด าเนิน  
 ภารกิจด้านสถาน ี
 อนามัย/โรงพยาบาล 
 ส่งเสรมิสุขภาพต าบลที่ 
 ถ่ายโอนให้แก่องค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- ท้องถิ่นจ านวน  
43 แห่ง 
- เกิดเครือข่าย

บุคลากรด้าน
สุขภาพขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
ด าเนินภารกิจด้าน
สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลที่ถ่ายโอน
มายังองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

กพส./สสส. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
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 3.7โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

- เทศบาลและ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีวัคซีน
ในการป้องกัน
ควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 
ทั่วประเทศ 

กพส./สสส. 1,244,000,000 
 

311,000,000 
 

311,000,000 
 

311,000,000 
 

311,000,000 
 

กิจกรรม: เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้าตาม 
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

- เทศบาลและ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีระบบ
ฐานข้อมูลจ านวน
สัตว์ในพื้นที ่

 

กพส./สสส. 260,000,000 
 

60,000,000 
 

60,000,000 
 

70,000,000 
 

70,000,000 
 

กิจกรรม: โครงการ
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

- บุคลากร อปท. 
เป้าหมาย  
เข้าร่วมโครงการ 
 
 

กพส./สสส. 30,000,000 
 

9,500,000 
 

9,500,000 
 

6,000,000 5,000,000 
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 กิจกรรม: โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

- บุคลากร อปท. 
เป้าหมาย  
เข้าร่วมโครงการ 
 

กพส./สสส. 30,000,000 
 

9,500,000 
 

9,500,000 
 

6,000,000 5,000,000 

3.8โครงการจัดระเบียบ
การค้าในท่ีสาธารณะ 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณ 

กพส./สสส. 1,960,000,000 460,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 

3.9โครงการประชุม
ช้ีแจงคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานมีความเข้าใจ
ในเรื่องบทบาท
หน้าท่ีเรื่องการจัด
การศึกษาโรงเรียน
เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นมาก
ขึ้น 

กศ./กง.ยศ. 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

กิจกรรม: จัดประชุม
ช้ีแจงคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
3.10นวัตกรรมบริหาร
จัดการขยะด้วยการ
เปลี่ยนขยะเป็นเงินสด  
(ตู้ ATM ขยะ) 

- 1 จังหวัด 1 ตู้ ATM 
ขยะ 

กพส. รัฐบาลอุดหนุน
งบประมาณ แห่งละ 
1 ล้านบาท/ปีรวม
เป็นเงิน 76  
ล้านบาท 
 
 

76,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
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 ๓.๑๑โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

- ปริมาณขยะชุมชน 
เข้าสู่ระบบการก าจัด 
ที่ปลายทางลดลง 

กพส. ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

3.1๒โครงการสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาบริการสาธารณะ
ของ อปท. ด้านกิจการ
ประปาหมู่บ้าน  

- ระบบประปาหมูบ่้าน
ได้รับการพัฒนาโดย
ภาคเอกชนจ านวน 
100 แห่ง 

กพส. 
 

200,000,๐๐๐ 
 

- 100,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

3.1๓โครงการสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการพัฒนา
บริการสาธารณะของ 
อปท. ด้านห้องเรียน IT 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเรียน IT จ านวน 
100 แห่ง 
 

กพส. 
 

200,000,๐๐๐ 
 

- 100,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

3.1๔โครงการสร้างการ 
มีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการพัฒนา
บริการสาธารณะของ 
อปท. ด้านห้องเรียน IT  
ในโรงเรียน อปท.  

- ห้องเรียน IT ใน
โรงเรียนอปท.  
ทุกแห่ง 

กพส. 
 

200,000,๐๐๐ 
 

- 100,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

3.1๕โครงการจดัชุด
ข้อมูลบริการสาธารณะ
ของ อปท.  
ที่สมบูรณ์แบบ 
 
 
 

- โรงเรียน อปท. มี
ห้องเรียน IT จ านวน 
100 แห่ง 

กพส. 200,000,๐๐๐ 
 

- 100,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
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 3.1๖โครงการจดัตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แนวใหม ่(น าร่อง)  
ของ อปท.  

- โรงเรียน อปท. ม ี
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
แนวใหม ่(น าร่อง) 
จ านวน ๑๐๐ แห่ง 

กพส. 200,000,๐๐๐ 
 

- 100,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

- ทุก อปท. มีระบบชุด
ข้อมูลบริการสาธารณะ
ทุกรูปแบบที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์  

อปท. 
 

200,000,๐๐๐ 
 

- 100,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

๕0,000,๐๐ 
 

- มีการจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาแนวใหม่ 
(น าร่อง) จ านวน  
ภาคละ 1 แห่ง ต่อปี 

กพส. 
 

๓00,000,๐๐๐ 
 

- 100,000,๐๐ 
 

100,000,๐๐ 100,000,๐๐ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับการบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ได้มาตรฐานสากลรองรับ
ความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจและ
ทิศทางการพัฒนา 
ประเทศไทย 4.0 

4.1โครงการ อปท. 
Smart Service  

- มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอละ  
1 แห่ง 

ศส./กพส./
สน.คท./
ก.พ.ร. 

๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

4.2โครงการยกระดับ
ระบบการประเมินผลทาง
การศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกันสุขภาพทาง
การศึกษา 

- รายงานการวิเคราะห์
ผลการศึกษาภายใน
สถานศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กศ./กง.สศ. 203,652,200 50,913,050 50,913,050 50,913,050 50,913,050 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน 

 
 
 

กศ./กง.สศ. 203,652,200 50,913,050 50,913,050 50,913,050 50,913,050 
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  - การชี้แจงการ
ด าเนินงานระบบ
การประเมินและ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กศ./กง.สศ. 203,652,200 50,913,050 50,913,050 50,913,050 50,913,050 

- เครื่องมือการประเมิน 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรยีนและพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

กศ./กง.สศ. 203,652,200 50,913,050 50,913,050 50,913,050 50,913,050 

- การประเมิน
คุณภาพผู้เรยีน
ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ 

กศ./กง.สศ. 203,652,200 50,913,050 50,913,050 50,913,050 50,913,050 

- นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

กศ./กง.สศ. 203,652,200 50,913,050 50,913,050 50,913,050 50,913,050 



 หน้า ๖๓ I ๑๑๖ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 4.3โครงการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของท้องถิ่นสู่
มาตรฐานชาติ  
และสากล 

- ศพด. ของ อปท. 
ได้รับการยกระดับ
การพัฒนาตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ของ สถ. 

กศ./กง.ศน. 1,000,000 500,000 - 500,000 - 

กิจกรรม: นิเทศติดตาม
ผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบด้าน 
จัดการศึกษา
ปฐมวัยทุกจังหวัด 

กศ./กง.ศน. 1,000,000 500,000 - 500,000 - 

กิจกรรม: คัดเลือกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
ด้านการจดัการศึกษา
ปฐมวัย ระดบัจังหวัด 

- มศีูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบด้าน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยระดบั
จังหวัด 

กศ./กง.ศน. 4,000,000 2,000,000 - 2,000,000 - 

กิจกรรม: จัดพิมพ์คู่มือ
เพือ่ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
ด้านการจดัการศึกษา
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 

- มคีู่มือการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบด้านการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัยระดับ
จังหวัด 

กศ./กง.ศน. 4,000,000 2,000,000 - 2,000,000 - 
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 4.4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพมาตรฐาน
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- อปท. ได้รับการ
ยกระดับการพัฒนา
ตามมาตรฐานท่ี
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารและ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
พัฒนาเด็กเยาวชน 

กศ./กง.ศน. 2,000,000 2,000,000 - - - 

กิจกรรม: จัดประชุมเพื่อ
พิจารณาจัดท าร่าง
มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- รายงานมาตรฐาน
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กศ./กง.ศน. 1,800,000 1,800,000 - - - 

กิจกรรม: จัดพิมพ์คู่มือ
มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- คู่มือมาตรฐานการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กศ./กง.ศน. - 1,800,000 - - - 

4.5Smart TAX 
Collection System 
(ระบบช าระภาษีท้องถิ่น
อัจฉริยะ) 
 

- 1 ระบบช าระภาษี
ท้องถิ่นอัจฉริยะ 
ผ่านแอพลิเคช่ัน 
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
อินเตอร์เนต็ 
ในทุก อปท. 

สน.คท. รัฐบาลอุดหนุน
งบประมาณให้ สถ. 
เพื่อจัดท าระบบฯ 
จ านวน 
14,000,000 

3,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
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 4.6โครงการจัดท าสื่อ
การเรยีนการสอนเพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมเรื่อง  
จิตสาธารณะ  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนสังกัด 
อปท. น าไปใช้เป็นสื่อ
การเรยีน 
การสอนให้กับ 
เด็กนักเรยีน 

กศ. 

 

7,500,000 

 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

4.7โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสื่อการเรียน
การสอน  

- ครูผูดู้แลเด็ก ครู
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
การเรยีนการสอน 

กศ. 10,000,000 

 

- 10,000,000 

 

- - 

4.8โครงการร่วมลงทุน
ระหว่าง อปท. และ
เอกชน ในการจัดท า
บริการสาธารณะ 

- อปท. น าร่อง จ านวน 
200 แห่ง 

กพส. 1,500,000 

 

- 500,000 500,000 500,000 

4.9โครงการจัดท า
ระบบฐานข้อมลู
เกี่ยวกบัการให้บริการ
สาธารณะ 

- ระบบฐานข้อมลู
เกี่ยวกับการให ้
บริการสาธารณะ 

กพส. 25,000,000 - 25,000,000 - - 

๔.๑๐โครงการพัฒนา 
คุณภาพการบริหาร
จัดการและการบริการ
สาธารณะของ อปท. 
(Local Standard) 
 
 
 
 
 

- อปท. มีคุณภาพ 
การบริหารจัดการ 
และการบริการ
สาธารณะ 

กพส./ศส. ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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5. รวมพลังองค์กรภาค ี
ทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริม
การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ 
ประสบความส าเรจ็ในการ
พัฒนาตามแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  
ตามเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ 
Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) 

5.1โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยมาตรฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 

- ท้องถิ่นที่ผ่าน
มาตรฐานการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กพส. 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

5.2โครงการจัดเก็บ
รวบรวมปญัหา 
วิเคราะห์ ข้อมลูพื้นฐาน
ในการพัฒนา ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน ์

- สถ. สถจ. สถอ. 
และ อปท. เพื่อ
เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศดา้นข้อมูล
พื้นฐานในการ
บริหารจดัการ 
ทุกระบบ 

สถ./สถจ. 
สถอ./อปท. 

450,000,000 - 250,000,000 100,000,000 100,000,000 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
สมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจนเป็นท่ียอมรับและเชื่อมั่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังคม  
และภาคีทุกภาคส่วน  

- ร้อยละของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะสากล 

- - - 20 30 40 50 

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
บริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- - - 70 75 80 85 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างและ 
จัดอัตราก าลังในการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญใหม่และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ๒๐ ปี 

- - - 5 5 5 5 

- จ านวน สถจ. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีได้รับการ
ยอมรับและเช่ือมั่นจาก อปท. และภาคีทุก 
ภาคส่วน 

- - 18 18 18 18 
 

18 

- จ านวนท้องถิ่นอ าเภอทีม่ีสมรรถนะสูง  
เป็นที่ยอมรับของสังคมทุกภาคส่วน 

- 
 

18 18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 

- ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

- 
 

 

- - 80 85 90 95 

- ร้อยละของหน่วยงาน ส านัก/กอง สถจ. ที่
สามารถจัดท าแผนปฏิบัติราชการได้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

- - - 80 85 90 95 

- ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายได้รับการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 

- - 23 23 23 23 23 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
ภารกจิและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 



 หน้า ๖๘ I ๑๑๖ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - ร้อยละบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - 65 65 65 65 

- ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาดา้นความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ตามแผนการพัฒนาบุคคลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและรายบุคคล 

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่ผา่น
กระบวนการพัฒนา  

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อสมรรถนะ 
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของบุคลากรกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ตามวาระสมรรถนะประจ าปีของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น (Competency 
Agenda) 

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของบุคลากรของ สถ. ท่ีไดเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมระบบบญัชีคอมพิวเตอรข์ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 
 
 
 

สถจ. 76 
แห่ง ไดเ้ข้า

รับการ
ฝึกอบรม 

- - 76 แห่ง 1,030 1,030 1,030 



 หน้า ๖๙ I ๑๑๖ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาดา้นความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตาม
แผนการพัฒนาบุคคลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและรายบุคคล 

- - - 80 82 85 87 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่ผา่น
กระบวนการพัฒนา  

- - - 60 67 75 82 

- ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อสมรรถนะ 
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- - - 65 72 80 87 

- ร้อยละของบุคลากรกรมส่งเสรมิการ 
ปกครองท้องถิ่น ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามวาระสมรรถนะประจ าปี 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(Competency Agenda) 

- - - 60 67 75 82 

- ระดับความส าเร็จในการสร้างระบบการเรยีนรู้
และการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

- ระดับ 5 
 

- 5 
 

5 5 5 

- ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการทดสอบ
สมรรถนะสากล (ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 

- 80 - 50 60 70 80 



 หน้า ๗๐ I ๑๑๖ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2. บุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมี
สมรรถนะสูง สามารถจัดบริการให้แก่ประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน  

- ร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะบุคลากรคุณภาพ 
ที่มีผลิตภาพสูง 

- - - 55 65 75 85 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการ 
บริการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - 70 75 80 85 

- ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 70 75 80 85 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารงานบุคคล 4.0 

- - - 50 55 60 65 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามเกณฑ ์

- - - 30 40 50 60 

- ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (e-plan) 

- - - 70 80 90 100 

- ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีต่อสมรรถนะของบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
และผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อความรู้ความ
เช่ียวชาญในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

100 100 - 100 100 100 100 



 หน้า ๗๑ I ๑๑๖ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของประชาชนที่มี

ต่อสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

- - - 70 75 80 85 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
และผูบ้ริหารท้องถิ่นที่มีต่อความรูค้วาม
เชี่ยวชาญในการส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - 70 75 80 85 

- บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมาย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พรมแดนตดิต่อกับประเทศเพื่อนบา้น)  
เข้าร่วมโครงการ 

- - - 1,000 คน - - - 

3. วัฒนธรรมองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง บุคลากรมีความสุขและ
ภาคภูมิใจต่อองค์กร 

- ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- - - 70 75 80 85 

- ดัชนีความสุข และความภาคภูมิใจที่มีในองค์กร - - - 70 75 80 - 

- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

80 85 90 90 90 90 90 

- ร้อยละของค่าเฉลี่ยของระดับความสุขของ
บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (Happiness Index) 

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคล
ตัวอย่างในการท างานและมีผลงานเชิง
ประจักษ์ในระดับชาต/ินานาชาต ิ

 
 
 

100 100 - 100 100 100 100 



 หน้า ๗๒ I ๑๑๖ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์ผลงานและ

สมรรถนะแล้วไดร้ับการพิจารณาความดี
ความชอบ/ค่าตอบแทน/การยกยอ่งเชิดชู 
ประโยชนส์วัสดิการเกื้อกูล 

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของบุคลากรที่มผีลงานการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ และ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์พฤติกรรม
ค่านิยมร่วม “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์  
ยึดมั่นธรรมาภิบาล” ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

100 100 - 100 100 100 100 

- ร้อยละของค่าเฉลี่ยของระดับความสุขของ
บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (Happiness Index) 

- 3.6 - 3.6 3.7 3.8 3.9 

- ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ีได้รับการยกย่องเป็นบุคคล
ตัวอย่างในการท างานและมีผลงานเชิง
ประจักษ์ในระดับชาต/ินานาชาต ิ

- - - 5 10 15 20 

- ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์ผลงานและ
สมรรถนะแล้วไดร้ับการพิจารณาความดี
ความชอบ/ค่าตอบแทน/การยกยอ่งเชิดชู 
ประโยชนส์วัสดิการเกื้อกูล 

- - - 100 100 100 100 

- ร้อยละของบุคลากรที่มผีลงาน การสรา้งสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ และ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

- - - 5 10 15 20 



 หน้า ๗๓ I ๑๑๖ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์พฤติกรรม 

ค่านิยมร่วม “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์  
ยึดมั่นธรรมาภิบาล” ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

- - - 60 70 80 90 

- ร้อยละของอัตราการลดลงของการสูญเสยี
บุคลากร (การโอนย้าย การลาออก และ 
การเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด) 
(เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา) 

- - - 50 50 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า ๗๔ I ๑๑๖ 
 

 
 
 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณรวม 
4 ป ี

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

1. สร้างระบบคณุธรรมในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
ทุกกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรบุคลก้าวสู ่
ธรรมาภิบาลการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลยุค 4.0  

1.1 โครงการธรรมาภิบาล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

- มีระบบคณุธรรม 
ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ 

กจ. ๒,000,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวน บูรณาการการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
สัมมนา 200 คน 

กยผ./กง.ยน. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ สถ. สู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในสังกัด สถ. 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
สัมมนา 200 คน 

กยผ./กง.ยน. 28,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

1.4 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 23 

กยผ./บห. 920,000 200,000 220,000 240,000 260,000 

1.5 โครงการฝึกอบรมนักบริหาร 
การปกครองท้องถิ่น (The Local 
Government Excusive) 

- ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้าอบรมมี
โครงการ/ผลงาน 
เชิงนวัตกรรมเพื่อน า 
กลับใช้ในการพัฒนา
งานหรือการพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างน้อย  
1 ผลงาน  

สบ.พถ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
ภารกจิและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
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 1.6โครงการฝึกอบรมท้องถิ่น
จังหวัด 

- ร้อยละ 70 ของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 14,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

1.7โครงการอบรมท้องถิ่นอ าเภอ - ร้อยละ 70 ของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองคค์วามรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 13,000,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 

1.8โครงการฝึกอบรมหัวหน้า 
กลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

- ร้อยละ 70 ของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 

1.9โครงการฝึกอบรมผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

- ร้อยละ 70 ของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 

1.10โครงการฝึกอบรมหัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ร้อยละ 70 ของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

 
 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 
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 1.11โครงการฝึกอบรมผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 

1.12โครงการฝึกอบรมหัวหน้า
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 

1.1๓โครงการฝึกอบรมหัวหน้า
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและ 
การตรวจสอบ 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 

1.1๔โครงการฝึกอบรมผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี 
และการตรวจสอบ 
 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 

1.15โครงการฝึกอบรมหัวหน้า
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

 
 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 
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 1.16โครงการฝึกอบรมผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 6,908,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 1,727,000 

1.17โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาพนักงานราชการ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์ความรู้
หลังการฝึกอบรม 

สบ.พถ. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

1.18โครงการสร้างสรรค์
หลักสตูรเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
ชาติและไทยแลนด์ 4.0 

- สบ.พถ. สามารถ 
ปรับปรุงพัฒนาและ
จัดท าหลักสูตรเพิ่ม 
ปีละอย่างน้อย 20 
หลักสูตร 

สบ.พถ. 15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

1.19โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นสู่ Digital institute 
training center 

- ร้อยละ 70 ของ
ข้าราชการ สบ.พถ.
สามารถพัฒนางาน
ด้านการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 

สบ.พถ. 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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 ๑.๒๐ โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น (Smart Local 
HR.) 

- มีระบบบริหาร
จัดการก าลังคน
และพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
(Smart Local 
HR) 

สน.บถ. ๖๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

1.2๑โครงการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะความเช่ียวชาญการ
ส่งเสริมบริการสาธารณะแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
องค์ความรู้หลัง
การฝึกอบรม 

สบ.พถ. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

1.2๒โครงการส่งเสริมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพสร้างผลงานเชิงประจักษ์
ในระดับพื้นท่ี/ระดับชาต ิ

- ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าเสนอ
เค้าโครงผลงาน/ 
โครงการนวัตกรรม 
อย่างน้อย  
1 ผลงาน 

สบ.พถ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

1.2๓โครงการบริหารผลติภาพ
และผลสัมฤทธ์ิการท างาน 
ระดับบุคคล 

- บุคลากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100  
มีรายงานผลิตภาพ
และผลสัมฤทธ์ิการ
ท างานรายบุคคล 
ประจ าป ี

 
 
 

กจ. 
 

4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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 1.2๔โครงการส่งเสริมธรรมา 
ภิบาลและการน าหลักธรรมมาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบคุคล
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- บุคลากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
29.77 มีธรรมา 
ภิบาลในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลเพิ่มขึ้น และ
ปัญหาด้านการ
ด าเนินการทาง
วินัยลดลง 

กจ. 
 
 

14,800,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 

1.2๕โครงการสร้างวถิีชีวิต
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- บุคลากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
59.08 มีการปรับ
ใช้วิถีชีวิตในการ
ปฏิบัติราชการบน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กจ. 
 

17,674,000 4,418,500 4,418,500 4,418,500 4,418,500 

1.2๖โครงการอบรมสมัมนา
หลักสตูรคณุธรรมจริยธรรม 
 
 

- ผู้บริหาร อปท. 
7,851 คน 

สบ.พถ. 
 

117,769,000 29,441,250 
 

29,441,250 
 

29,441,250 
 

29,441,250 
 

- พนักงาน อปท.  
39,255 คน 

สบ.พถ. 
 

588,825,000 
 

147,206,250 
 

147,206,250 
 

147,206,250 
 

147,206,250 
 

- ข้าราชการ สถ. 
3,800 คน 

กจ. 5,700,000 1,425,000 1,425,000 1,425,000 1,425,000 

1.2๗โครงการจดังานมหกรรม
องค์กรคุณธรรมสู่ท้องถิ่น 
- Kick Off โดยมีผู้บริหาร สถ. 
ท้องถิ่นจังหวัด และ อปท. 

- 20,000 คน 
 

ก.พ.ร.สถ. 
 

80,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 20,000,000 

- วาระต่อเนื่อง 4 ภาค  
ภาคละ 1 ครั้ง 

- 20,000 คน ก.พ.ร.สถ. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
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 1.2๘โครงการปรับปรุง
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอเป็นภูมิภาค โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสรา้งความ 
สตรอง (Strong) และสมาร์ท 
(Smart) ให้ข้าราชการใน 
ระดับอ าเภอ 

- ส านักงานท้องถิ่น
อ าเภอ 878 แห่ง 

กจ. 8,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

1.2๙โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการ
ทุกระดับ 

- ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรม  
มีวินัย ความ
รับผดิชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

กจ./สน.บถ. 13,๐๐๐,๐๐๐  3,25๐,๐๐๐ 3,25๐,๐๐๐ 3,25๐,๐๐๐ 3,25๐,๐๐๐ 

2. สร้างระบบการพัฒนา
บุคลากร และผู้น า รองรับการ
พัฒนากรมสูส่ากล  
และขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศท่ีแข่งขันได ้

2.1โครงการบริหารจัดการ
สมรรถนะบุคลากรแบบครบวงจร
รายบุคคล 

- ชุดประเมินสมรรถนะ 
บุคลากรรายบุคคล 
ทุกคน 

กจ. ๒๐,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 

2.2คดัเลือกส านักงานท้องถิ่น
จังหวัด และท้องถิ่นอ าเภอดเีด่น 

- สถจ. ดีเด่น 18 แห่ง 
- ท้องถิ่นอ าเภอดีเด่น  

18 คน  

กปต./สถ. 7,600,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 

2.3โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการตรวจสอบการเงิน  
การคลังกองตรวจสอบระบบ
การเงินบัญชีท้องถิ่น 
 

- บุคลากรของตบ. 
สามารถตรวจสอบ
การคลัง อปท. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความรู้
ความสามารถ
ครอบคลมุการ 
ปฏิบัติงานของ 
อปท. 

ตบ.   1,840,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
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 2.4โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์และ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (e-plan) 

- จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรม 262 

กยผ./กง.ตป. 1,300,000 - 650,000 - 650,000 

2.5โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศของ สถ. 

- ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศของ สถ.  
ที่ผ่านการฝึกอบรม 

ศส. 
 

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

2.6โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหาร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ผู้บริหารที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ศส. 
 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.7โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศท้องถิ่น 

- บุคลากรของ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศท้องถิ่น
ที่ผ่านการฝึกอบรม 

ศส. 
 

1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2.8โครงการผู้บริหารและ
นักการเมืองท้องถิ่นจิตใจ 
ธรรมาภิบาล 

- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
องค์ความรู้หลัง
การฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

สบ.พถ. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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 2.9โครงการธรรมาภิบาลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร 
กิจกรรม: การฝึกอบรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ส าหรับการสร้างครู ก ส าหรับ
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

- ส านักงานส่งแสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
จ านวน 76 
จังหวัด ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมตาม
โครงการ 
 

สน.คท./สพช. 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

- - - 

กิจกรรม: การฝึกอบรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ส าหรับการสร้างครู ก ส าหรับ
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดและ
ท้องถิ่นอ าเภอ 

- ส านักงานส่งแสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด  
และท้องถิ่นอ าเภอ 
จ านวน 76 
จังหวัด ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมตาม
โครงการ 

สน.คท./สพช. 
 

9,000,000 
 

- 3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

กิจกรรม: การฝึกอบรมโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 
(LTAX 3000 และ LTAX GIS) 
ของส านักงานส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อ าเภอ 
และศูนยส์นับสนุนการจดัท า 
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 
 
 
 
 

- จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 400 คน 
จ านวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 200 คน 
 

สน.คท./สพช. 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

- - - 
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 กิจกรรม: การฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อ าเภอ 

- จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 608 คน 
(จังหวัดละ 2 คน 
ปีละ 152 คน) 

 

สน.คท./สคร. 
 
 

2,920,000 
 

730,000 
 

730,000 
 

730,000 
 

730,000 
 

กิจกรรม: การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สถ.อ. กับการตรวจ
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

- บุคลากรท้องถิ่น
อ าเภอมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การตรวจข้อบัญญตัิ/ 
เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

สน.คท./สคร. 
 

12,000,000 
 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

กิจกรรม: การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเหนจ็บ านาญ
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 

- ผู้ผ่านการอบรม
จ านวน 1,600 คน 
 

สน.คท./สจง. 
 

10,000,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,5000,000 
 

2,500,000 
 

กิจกรรม: การจัดพิมพ์หนังสือ
คู่มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- หนังสือ จ านวน 
1,500 เลม่ 
 

สน.คท./สบส. 1,300,000 600,000 
 

- 700,000 - 

2.10โครงการจดัแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ระยะ 10 ปี (2560-
25๖๙) 

- แผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
ระยะ 10 ปี 
(2560-25๖๙) 

กจ./สบ.พถ. 7,000,000 - 3,000,000 2,000,000 2,000,000 
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 2.11โครงการจดัแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระยะ 10 ปี (2560-
25๖๙) 

- แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระยะ  
10 ปี (2560-
25๖๙) 

สบ.พถ. 5,000,000 5,000,000 - - - 

2.12โครงการพัฒนาผู้น าเพื่อ
การน าองค์กรสู่องค์กรระดับ
สากล (Executive 
development project) 

- บุคลากรในสังกัด
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
ระดับช านาญการ
พิเศษข้ึนไป ไดร้ับ
การพัฒนาให้เป็น
ผู้น าเพื่อการน า
องค์กรสู่องค์กร
ระดับสากล 

กจ. 
 

12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

2.13โครงการบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรรายบุคคล (Career 
path Development Plan) 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นมี
แผนความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพตาม 
สายงาน 
- ข้าราชการกรม

ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมี
แผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
รายบุคคล 

กจ. 
 

12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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 2.14โครงการส่งเสริมบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ สร้างผลงาน
เชิงประจักษ์ในระดบัชาติ/
นานาชาติ 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นมี
ผลงานเชิงประจักษ์
ในระดับชาต/ิ
นานาชาติ  
ปีละ 3 เรื่อง 

กจ. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

2.15โครงการส่งเสริมบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีม่ีศักยภาพ สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในระดับพื้นท่ี/ชาต/ิ
นานาชาติ 

- จัดงานแสดงผลงาน
ของบุคลากร อปท.  
2 ปีต่อครั้ง 

สบ.พถ. 4,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 

2.16โครงการพัฒนาระบบการ
ฝึกอบรมด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น (DLA  
e-Learning) 
 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นมี
ระบบการฝึกอบรม
ด้วยการเรียนรูผ้่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามสายงานต่างๆ 

กจ. 
 

20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

2.17โครงการบริหารความรู้
ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
รายบุคคล 
 

- เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะตาม
วาระสมรรถนะ
ประจ าปีของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(Competency 
Agenda) 

 

กจ. 
 

20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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 2.18โครงการเตรียมบุคลากร
ใหม่เพื่อเข้าสูภ่ารกิจและ
วัฒนธรรมองค์กรของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการบรรจุใหม่
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการ
เข้าสู่ภารกิจ 
และวัฒนธรรม
องค์กรของ สถ. 

กจ. 
 

6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 2.19โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
- หลักสตูรท้องถิ่นจังหวัด 
- หลักสตูรท้องถิ่นอ าเภอ 
- หลักสตูรอ านวยการกลาง 
- หลักสตูรหัวหน้ากลุ่มงาน 

มาตรฐานการบรหิารงาน
บุคคล 

- หลักสตูรหัวหน้ากลุ่มงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 

- หลักสตูรหัวหน้ากลุ่มงาน 
กฎหมาย ระเบียบและ 
เรื่องร้องทุกข ์

- หลักสตูรหัวหน้ากลุ่มงาน 
การเงิน บัญชแีละการ
ตรวจสอบ 

- หลักสตูรหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

 

- Premium training 
brand 

สบ.พถ. ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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- หลักสตูรผู้ช่วยหัวหน้า 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคล 

- หลักสตูรผู้ช่วยหัวหน้ากลุม่
งานส่งเสรมิและพัฒนาท้องถิ่น 

- หลักสตูรผู้ช่วยหัวหน้ากลุม่
งานกฎหมาย ระเบียบและ 
เรื่องร้องทุกข ์

- หลักสตูรผู้ช่วยหัวหน้ากลุม่
งานการเงิน บัญชีและการ
ตรวจสอบ 

- หลักสตูรผู้ช่วยหัวหน้าฝา่ย
บริหารทั่วไป 

- หลักสตูรการพัฒนาพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 2.20โครงการพัฒนาและ 
ประกันสมรรถนะ ทักษะสากล
แก่บุคลากร สถ. (ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- บุคลากรของ สถ. 
ผ่านการพัฒนาทักษะ
สากลแก่บุคลากร 
สถ. (ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สบ.พถ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

2.21โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 ระบบ 

สบ.พถ. 20,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 
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 2.22โครงการพัฒนาสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่ Digital 
institute training center 

- ห้องอบรมของ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นสู่
ที่พัฒนาเป็นห้อง
อบรมดิจิทลั 

สบ.พถ. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

2.23โครงการพัฒนาทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญการส่งเสริม
บริการสาธารณะแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ผู้ให้บริการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่าน
การพฒันา 
นักบริการที ่
ยอดเยี่ยม 

สบ.พถ. 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

2.24โครงการสร้างสรรค์
หลักสตูรเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ชาติและ 
ไทยแลนด์ 4.0 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นมี
หลักสตูรเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรของ 
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ไทยแลนด์ 4.0 

 
 
 
 
 
 

กจ./สบ.พถ. 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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 2.25โครงการพัฒนาบุคลากรสู ่
นักสร้างสรรค์นวตักรรมการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(สถ. 4.0) 

- บุคลากรในสังกัด
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 ได้รับการ
พัฒนาให้เป็น 
นักสร้างสรรค์
นวัตกรรมการ
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
(สถ. 4.0) 

กจ./สบ.พถ. 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

2.26โครงการจดัซื้อหนังสือ
ห้องสมุดของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

- จัดซื้อหนังสือ
จ านวน 350 เล่ม 
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร และ
วารสาร จ านวน 
2,780 ฉบับ 

กพส./สวถ. 200,000 200,000 - - - 

2.27โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ประจ าห้องสมุด กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

- พนักงานประจ า
ห้องสมุด   

กพส./สวถ. 180,000 180,000 - - - 

2.28โครงการบ ารุงรักษา
ฐานข้อมูลและโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ (Alice for Windows) 

- ฐานข้อมูลและ
โปรแกรมห้องสมดุ
อัตโนมัติ (Alice for 
Windows) 

 
 
 

กพส./สวถ. 50,000 50,000 - - - 
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 2.29โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ 
การพัฒนาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 

- ผู้เรยีนไดเ้รียนจบ
หลักสตูร และ 
สอบผ่านเกณฑ ์

กพส./สวถ. 718,000 718,000 - - - 

2.30โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ไทย – ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ได้รับองค์ความรู้
จากต่างประเทศ
และองค์การ
ระหว่างประเทศ 

กพส./สวถ. 587,000 587,000 - - - 

2.31โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค/อาหารปลอดภยั/ 
ความมั่นคงอาหารรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

- บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมาย (องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มี
พรมแดนตดิต่อกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน) เข้าร่วม
โครงการ  

กพส./สสส. 3,200,000 3,200,000 - - - 

2.32โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 

- บุคลากร สถ.  
3,000 คน 

กจ. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

2.33โครงการอบรมด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

- บุคลากร สถ.  
3,000 คน 

สบ.พถ. 7,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

2.34โครงการสารสนเทศ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานด้าน
บริการสาธารณะของ อปท. 

- โปรแกรมด้านการ
บริการสาธารณะ 

ศส. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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 2.35โครงการจดัตั้งศูนย์บริการ
ประชาชนทุก อปท. 

- ข้าราชการ สถ. และ
อปท. 5,000 คน 

สบ.พถ. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

3. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ก าลังคนของกรมให้มี
ประสิทธิภาพ มีความสมดลุกับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กรม 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าสูงสดุ 

3.1โครงการเพิ่มศักยภาพการ
จัดการของท้องถิ่นจังหวัด 
และท้องถิ่นอ าเภอ 

- ท้องถิ่นจังหวัด/ 
ท้องถิ่นอ าเภอได้รับ
การพัฒนา 

สบ.พถ./กจ. 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

3.2โครงการการตรวจตดิตาม
และประเมินผลการปฏบิัติงาน
ดา้นบ าเหน็จบ านาญส่วนท้องถิ่น
ของ สถจ. และ สถอ. 

- ข้าราชการของ 
สถจ. และ สถอ.  
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงาน
ด้านบ าเหน็จ
บ านาญส่วน
ท้องถิ่น 

สบ.พถ./กจ. 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3.3โครงการแผนงานการปรับ
โครงสร้าง อัตราก าลัง และ
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกจิ
และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง  
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 256๐- 
25๖๙) 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นมี 
แผนอัตราก าลัง 
และโครงสร้างการ
บริหารงานท่ี 
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ภารกิจและ
ยุทธศาสตร ์
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
256๐-25๖๙) 

 
 
 

กจ. 
 

12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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 3.4โครงการจัดท าแผนงาน 
สรรหา บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ  

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นมี
แผนการสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการประจ าปี
และแผนงาน 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.  
256๐-25๖๙) 

กจ. 
 

๕00,000 ๕00,000 - - - 

3.5โครงการ Digital HR  - ระบบฐานข้อมลู 
DPIS มีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบัน 
- มีระบบการสรรหา 

บรรจุแต่งตั้งแบบ
ออนไลน ์
- บุคลากรร้อยละ 

80 ได้รับการ
พัฒนาความรู ้

กจ. 
 

5,000,000 - 5,000,000 - - 

3.6โครงการ สถ. องค์กร 
แห่งความสุข พอเพียง และ
วัฒนธรรมยั่งยืน 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข พอเพียง 
และมีวัฒนธรรม
ยั่งยืน 

 
 
 

กจ. 
 
 

9,000,000 1,200,000 2,500,000 2,800,000 2,500,000 
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 3.7โครงการผู้น าแห่งศตวรรษ 
ที ่21 

- ผู้บริหาร สถ. 
(ส่วนกลางและ 
ทถจ.) 
- หน.กลุ่มงานและ 

ทถอ. 

กจ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3.8โครงการ Smart Human - บุคลากร สถ.  
3,000 คน 

กจ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

4. สร้างระบบการเรียนรู้  
การจัดการตนเองตาม 
ค่านิยมร่วม และความจ าเป็น 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
กรม และความเปลี่ยนแลงจาก
ภายนอกอย่างเท่าทัน 

4.1โครงการพัฒนาระบบการ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลที่ทันสมยั HR-Digital 

- มีระบบซอฟแวรด์้าน 
HR 3 ระบบ 

กจ. ๑0,000,000 ๕00,000 ๕00,000 - - 

4.2ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจราชการ 

- ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทีผ่่านการ
ฝึกอบรม 

กปต./ฝ.บห. 1,600,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

4.3โครงการการจดัการความรู ้
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

- หน่วยงานในสังกัด 
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นมี
ระบบการจัดการ
ความรู ้

กจ. 2,800,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

4.4โครงการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้สอนงาน และพี่เลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) 

- บุคลากรในระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป 
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70 ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเป็นผูส้อน
งานและพี่เลีย้ง 

 

กจ. 5,716,000 3,492,000 886,000 669,000 669,000 
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 4.5โครงการประกวดผลงาน 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนางานตามภารกิจ และ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นมี
นวัตกรรมการ
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 
ปีละ 3 เรื่อง 

กจ. 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

4.6โครงการอบรมให้ความรู้หลัก
ธรรมาภิบาล 

- ข้าราชการ สถ.  
ทุกคน 

กจ. 6,000,000 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

4.7โครงการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานทุกส านัก/กอง 

- 1,000 เลม่ ทุกส านัก/กอง 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

4.8โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์บทความ ความรู้ 
ระเบียบใหม่ผ่านมือถือ 

- ข้าราชการทุกคน ศส. 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

4.9โครงการเรียนรู้ผา่น  
E-learning  ของผู้เลื่อน 
ระดับต าแหน่ง 

- ข้าราชการทุกคน กจ. 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

4.10โครงการประเมินทดสอบ
องค์ความรู้ข้าราชการตาม
ต าแหน่งสายงาน 
 
 
 
 
 

- ข้าราชการทุกคน กจ. 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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5. พัฒนาระบบการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
ธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับ
การตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่
ท้องถิน่ยุคใหม่ 

5.1โครงการธรรมาภิบาลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท้องถิ่น 

- อปท. ผ่านเกณฑ์ 
ธรรมาภิบาลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ท้องถิ่น 

สน.บถ./กศ. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

5.2โครงการบริหารจัดการ
สมรรถนะบุคลากรท้องถิ่น 

- มีระบบการบริหาร
จัดการสมรรถนะ 
บุคลากรท้องถิ่น 

สบ.พถ./ 
สน.บถ./กศ. 

7,000,000 - 7,000,000 - - 

5.3โครงการจัดท าหนังสือคูม่ือ
และรายงานผลการตรวจสอบ 
ด้านการคลัง การบัญชี การเงิน 
และการพสัดุ อปท.   

- หนังสือคู่มือและ
รายงานผลการ
ตรวจสอบด้าน 
การคลัง การบญัชี 
การเงิน และการ
พัสดุ อปท. 
จ านวน 9,000 
เล่ม  

ตบ.   4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

5.4โครงการการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในระบบ HR 

- บุคลากร ๕00 คน สบ.พถ. ๘00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 

5.5โครงการจัดท าคู่มือประมวล
หลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ อปท.  
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

- 10,000 เล่ม สน.บถ. 5,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 

5.6โครงการจ้างท่ีปรึกษาบริหาร
จัดการสอบแข่งขันบุคลากร 
อปท. ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

- ระบบการ
สอบแข่งขัน 
แบบออนไลน ์

สน.บถ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณรวม 
4 ป ี

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 5.7โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่นยุคดิจิทัล เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และ Thailand 
4.0  

- บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 
4,800 คน 

กจ./สน.บถ. 2๔,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 

6. พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้บรหิาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา และ
บุคลากรของท้องถิ่นให้เป็นนัก
บริหาร นักการเมือง และ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีม ี
ธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับ
การตรวจสอบอย่างโปร่งใส 

6.1โครงการพัฒนาบคุลากร
ท้องถิน่ 4.0 

- บุคลากรท้องถิ่น  
๑,00๐ คน 
ผู้บริหาร, 
นักการเมืองท้องถิ่น 
๒,๐๐๐ คน 

สบ.พถ./ 
สน.บถ./กศ. 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

6.2โครงการผู้บริหารและ 
นักการเมืองท้องถิ่นจิตใจ 
ธรรมาภิบาล 

สบ.พถ. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

6.3โครงการ อปท. ต้นแบบท่ีมี
การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

- บุคลากรใน อปท. 
- ระบบการ

สอบแข่งขันแบบ
ออนไลน ์

กพส./สน.บถ. 20,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 5,000,000 

6.4โครงการจ้างทีป่รึกษาบริหาร
จัดการสอบแข่งขันบคุลากร อปท. 
ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มีระบบการสอน
แข่งขัน online 

สน.บถ. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - - 

7. เสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขด้วยวัฒนธรรม 
และวิถีพอเพียง  

7.1โครงการ สถ. องค์กร 
แหง่ความสุข  

 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข พอเพียง 
และมีวัฒนธรรม
ยั่งยืน 

กจ./ก.พ.ร.สถ. 9,000,000 1,200,000 2,500,000 2,800,000 2,500,000 

7.2โครงการท้องถิน่องค์กรแห่ง
ความสุข 

- ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์  
8 Happiness 

สน.บถ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

7.3โครงการเสริมสร้างความสุข
ให้กับข้าราชการ สถ. ในต่างละ
ระดับช่วงอาย ุ

- ข้าราชการทุกคน กจ. 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ 
มีสมรรถนะสูงใช้เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ

- - - 5 5 5 5 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรแห่งความเรียนรู ้

- - - - - - - 

- จ านวนหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

- - - - 1,200 1,200 1,200 

- ร้อยละของหน่วยงานส านัก/กอง ท่ีผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ  

- - - - 100 100 100 

- จ านวนหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับหนังสือรายงาน
ประจ าปีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

8,272 8,272 8,272 8,272 8,272 8,272 8,272 

- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน 

- - N/A 60 70 80 90 

- ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์เฉลีย่การด าเนินการ
ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

- N/A N/A 4 4 4.5 4.5 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากรมสู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามเกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติ 

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
Certified 

FL ครั้งท่ี 1 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
Certified FL ครั้งท่ี 2 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
Certified FL ครั้งท่ี 3 

การส ารวจ
ข้อมูล
วินิจฉัย
องค์กร 

สมัครรับ
รางวัล  

1 หมวด 

ได้รับรางวัล 
1 หมวด 

ได้รับรางวัล 
1 หมวด 

ได้รับรางวัล 
1 หมวด 

ได้รับ
รางวัล 
ระดับ
ดีเด่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูงเป็นองค์กรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2. ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นได้รับบริการให้
ค าปรึกษาแนะน า การประสานและสนับสนุน
อย่างมีมาตรฐานและทันความต้องการ 

- ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีต่อการบริการให้ค าปรกึษาแนะน า  
การประสาน และสนับสนุน อย่างมีมาตรฐาน 
มืออาชีพ และทันความต้องการ 

- - - 70 80 90 100 

- จ านวนนักให้ค าปรึกษาการส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นระดับมืออาชีพ 

- - - 70 80 90 100 

- ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายใน 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นที่มีต่อระบบ
บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง  

- - - 80 85 90 90 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อการ
บริการของกองคลัง กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

- - - 80 85 90 90 

- ร้อยละของผลการด าเนินงานในการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
(e-plan) 

70 75 80 85 90 95 100 

- ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีตามที่ก าหนด
ในลักษณะส าคัญขององค์การที่มตีอ่การให้บริการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- - N/A 85 85 90 90 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากรมสู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามเกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติ 

- - - ๑๐ ๒๐ ๔๐ ๕๐ 

- ร้อยละของความพึงพอใจของ อปท. ท่ีมีต่อการ
บริการให้ค าปรึกษาแนะน า การประสานและ
สนับสนุนออย่างมมีาตรฐานมืออาชีพและ 
ทันต่อความต้องการ 

 
 

- - - ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีต่อการบริการให้ค าปรกึษาแนะน า 
การประสาน และสนับสนุน อย่างมีมาตรฐานมือ
อาชีพและทันความต้องการ (สพค.) 

- - - 70 75 80 85 

- จ านวนรากฐานข้อมูลการส่งเสริมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นที่พัฒนาบนระบบออนไลน ์

- - - 1 1 1 1 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กร
แห่งความทันสมัย มเีทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
สมบูรณ์รองรับภารกจิ และยุทธศาสตร ์

- จ านวนฐานข้อมูลการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ของประเทศท่ีพัฒนาบนระบบออนไลน์ท่ีใช้
ประโยชนร์่วมกันขององค์กรภาค ี

- - - 1 1 1 1 

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนา
เป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดิจิทัล
ทันสมัย 

- - - 70 75 80 85 

- จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ รองรบัการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 

- - - 1 1 1 1 

- จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริการ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า การประสาน และ 
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 70 80 90 100 

- จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ระบบภายในกองคลัง กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น สู่องค์กรดิจิทัล 

- - - - - 1 ระบบ 1 ระบบ 

- ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 99.5 ของระยะเวลาการให้บริการ 
(SLA) 

 
 

ร้อยละ 
99.5 ของ
ระยะเวลา

การ
ให้บริการ
ทั้งหมด 

 

ร้อยละ 
99.5 ของ
ระยะเวลา

การ
ให้บริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
99.5 ของ
ระยะเวลา

การ
ให้บริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
99.5 ของ
ระยะเวลา

การ
ให้บริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
99.5 ของ
ระยะเวลา

การ
ให้บริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
99.5 ของ
ระยะเวลา

การให้บริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
99.5 ของ
ระยะเวลา

การ
ให้บริการ
ทั้งหมด 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 - จ านวนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ สถจ. และ อปท. 
ให้ลดกระดาษ (Paper Less) โดยใช้ Digital 
Signature 

- - - - 10 20 30 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 

- - - - - - ระดับ 5 

- ระดับความส าเร็จในการศึกษาแนวทางการจัดท า
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ อปท. 

- - - ระดับ 5 - - - 

- จ านวนระบบงานสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อประกอบการ
อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ประเมนิผลการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ อปท. 

- - - - 3 เรื่อง 4 เรื่อง ๕ เรื่อง 

- ความส าเร็จในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์  
และสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ โดยการใช้สื่อ
ช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโซเชียลมเีดีย 

- ระดับ 5 
 

- ระดับ 5 
 

- - - 

- ความส าเร็จในการสื่อสารผลงานเด่นของกรมสู่
ท้องถิ่น ประชาชน และส่งเสริมการน าผลงานไป
เผยแพร่ในเวทีท้ังในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการเข้าถึงสังคมในภาพกว้าง 

- ระดับ 5 
 

- ระดับ 5 
 

- - - 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กร
คุณธรรมที่มีธรรมาภิบาล 
 

- จ านวนข้อทักท้วง/ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก 

 

- - - - - - - 
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1. เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการน าองค์กรของผู้น าเพื่อ
การขับเคลื่อนกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นสู่องค์กร
สมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม  
 

1.1โครงการพัฒนาการน า
องค์กรของผู้น าแนวใหม่ 

- บุคลากรผู้น าแนวใหม่
จ านวน ๒๐๐ คน 

สบ.พถ./กจ. ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

1.2โครงการตรวจสอบด้าน
การ 
บริหารงาน การเงิน และการ
บัญชีของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

- จ านวนหน่วยรับ
ตรวจได้รับการ
ตรวจสอบครบตาม
แผนการตรวจสอบ 
- หน่วยรับตรวจ 

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

กตภ./ฝ.ตส. 
 

2,530,000 540,000 600,000 660,000 730,000 

1.3โครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

- เจ้าหน้าท่ีกลุม่
ตรวจสอบภายในได้
เพิ่มพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กตภ./ฝ.ตส. 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

1.4โครงการพมิพ์หนังสือและ 
จัดท าซีดรีอม “กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติและข้อหารือ
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานของ 
อปท. ประจ าปี พ.ศ. ......” 
 

- 5,000 เลม่/ 1,200 
แผ่น 

กม./บห. 4,498,000 1,448,000 1,500,000 1,550,000 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูงเป็นองค์กรระดับสากลทีส่ังคมยอมรับ 



 หน้า ๑๐๒ I ๑๑๖ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 1.5โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภายในกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

- ลดข้อทักท้วงและ 
ข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการดา้นการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 จาก
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

กค. 
 

6,500,000 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

1.6โครงการผลิตแผนปฏิบัต ิ
ราชการของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

- แผนปฏิบัตริาชการ
ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

กยผ./
กง.ยน. 

4,500,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

1.7โครงการอบรมเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจดัท าการ
ควบคุมภายในของ สถ. 

- เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าการควบคุม 
ภายในมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
จัดท าการควบคมุ
ภายใน 

กยผ./
กง.ตป. 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

1.8โครงการจัดท าหนังสือ
รายงานประจ าปี สถ. 

- รายงานประจ าป ี
ของ สถ. 

กยผ./
กง.ตป. 

4,800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

1.9โครงการการพัฒนากรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่
องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ

- สามารถสมัครรับ
รางวัลได้อย่างน้อย 
ปีละ 1 หมวด 

ก.พ.ร.สถ. - - - - - 

1.10โครงการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

- หน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นได้รับ
การประเมินคณุภาพ
หน่วยงาน 

ก.พ.ร.สถ. 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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 กิจกรรม: การวางและทบทวน
หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพหน่วยงาน 

- หลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
หน่วยงานประจ าป ี

ก.พ.ร.สถ. - - - - - 

กิจกรรม: การชี้แจงให้ความรู ้
ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
หน่วยงาน 

- บุคลากรในสังกัด
ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการหน่วยงาน 

ก.พ.ร.สถ. 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

กิจกรรม: การด าเนินการ
ประเมินคุณภาพหน่วยงาน 

- หน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นได้รับ
การประเมินคณุภาพ 
หน่วยงาน 

ก.พ.ร.สถ. 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

1.11โครงการเสรมิสร้าง 
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของ อปท. (Local 
Quality Management : 
LQM 

- ผู้น ามีขีดความ
ความสามารถในการ
เสรมิสร้าง
ประสทิธิภาพการ
บริหารจดัการของ 
อปท. ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

กพส./สบด. 2,700,000 675,000 675,000 675,000 675,000 

1.12โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

- ผู้บริหาร สถ. ทั้ง
ส่วนกลางและ 
ส่วนภูมภิาค มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

กจ./สบ.พถ. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
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 1.13โครงการคดัเลือกท้องถิ่น
จังหวัดดีเด่น 

- ท้องถิ่นจังหวัดที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติ มากกว่า 1 
หมวดขึ้นไป จ านวน  
3 รางวัล  

กจ. ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

1.14โครงการผู้น าสร้างผู้น า - สถ. ไดผู้้น าท่ีมีความรู้
ความสามารถอย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 คน 

กจ. ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

2. พัฒนาระบบการบรหิาร
ยุทธศาสตร์ทั่วท้ังองค์กร 
แบบครบวงจร เพื่อหนุนน าการ
พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตและรองรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2.1โครงการพัฒนาการบรหิาร 
ยุทธศาสตร์องค์กร 

- แผนยุทธศาสตร์ของ
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

กยผ. 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

2.2โครงการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะหต์ิดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามโครงการจดัท าระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท. 

- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อปฏิบัติงานตาม
โครงการจดัท าระบบ
สารสนเทศการ
บริหารจดัการเพื่อ
การวางแผนและ
ประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ของ อปท. 

กยผ./
กง.ตป. 

144,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 

2.3โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ประเมินการปฏบิัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ สถ. 
 
 

- ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของ สถ.  
เพื่อน าไปปรับปรุง
การด าเนินงานของ 
สถ. ต่อไป 

กยผ. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
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 2.4โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของ อปท. ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ สถ. 

- จ านวนครั้งในการจัด
รับฟังความคิดเห็น
ของ อปท. และ
รายงานผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของ 
อปท. เพื่อเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงานของ  
สถ. ต่อไป 

กยผ. ๘,๐๐๐,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

2.5โครงการจ้างพนักงาน
ราชการประจ า สถอ. 

- มีพนักงานราชการ 
ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
สถอ. ละ 1 คน รวม
จ านวน 878 คน 

กจ. 68,00๐,๐๐๐ 17,00๐,๐๐๐ 17,00๐,๐๐๐ 17,00๐,๐๐๐ 17,00๐,๐๐๐ 

2.6โครงการบูรณาการจดัท า
แผนยุทธศาสตรร์ะหว่าง
ส่วนกลางและภูมภิาคทุกระดับ 

- แผนยุทธศาสตร์จาก
การบูรณาการจัดท า 

กยผ. ๕,00๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐ - 2,50๐,๐๐๐ - 

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กรใหม่ พัฒนาระบบการ
บริการลูกค้า และผู้ที่มสี่วนได้
ส่วนเสยี ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

3.1โครงการสื่อสารองค์กรและ 
สร้างภาพลักษณ์ใหม ่

- บุคลากรกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นมี
ศักยภาพและเป็น 
มืออาชีพ 

ศส. 12,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

3.2เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Web 
Conference) 

- บุคลากรกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
3,582 คน 

 
 
 
 

ศส. 8,500,000 - 8,500,000 - - 



 หน้า ๑๐๖ I ๑๑๖ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
รวม 4 ปี 

ระยะเวลา (งบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

 3.3โครงการการส ารวจข้อมลู
เกี่ยวกับผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

- ข้อมูลผลการ
วิเคราะหค์วามพึง
พอใจ ความไม่พึง
พอใจ และความ
ต้องการความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ก.พ.ร.สถ. 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

3.4โครงการจ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาเป็นเจา้หน้าท่ีบริหาร
เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นศูนย์
การเรยีนรู้อาเซยีน กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

- บุคลากร กพส./สวถ. 360,000 360,000 -  - - 

3.5โครงการจัดท าวารสาร 
ทางวิชาการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA 
E-Magazine) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

- วารสารทางวชิาการ
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
ออนไลน์  
- (DLA E-Magazine)                   

กพส./สวถ. 576,000 576,000 - - - 

3.6โครงการจัดท าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
(ภาษาในประเทศอาเซียน และ
ภาษาอังกฤษ) (DLA ASEAN  
E-Book) เพื่อส่งเสรมิบทบาท
และการใช้โอกาสของประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียนให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

- หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์(ภาษาใน
ประเทศอาเซียน  
และภาษาอังกฤษ)                
- (DLA ASEAN  

E-Book) 

กพส./สวถ. 576,000 576,000 - - - 
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 3.7โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ “บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาคมอาเซียน” 

- สื่อการเรียนรู้ 
“บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กับประชาคมอาเซียน” 

กพส./สวถ. 1,000,000 1,000,000 - - - 

3.8โครงการตรวจติดตามผล
การด าเนินงาน นิเทศงาน เงิน
อุดหนุน โครงการถนนประปา
หมู่บ้าน 
 
 

- เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ของ อปท. 
- รับทราบปัญหา 

อุปสรรค และ 
ให้ค าแนะน า
ข้อเสนอแนะในการ
บริหารจัดการ
โครงการ 

กพส./สพค. 
 
 
 
 

7,200,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

3.9โครงการจัดเก็บข้อมลู 
วิเคราะห์ และประเมินผล
ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุน 

- การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพ  
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กพส./สพค. 3,088,000 772,000 772,000 772,000 772,000 

3.10โครงการแลกเปลี่ยนรู้  
อปท. พี่ อปท. น้อง  

- ผู้บริหาร อปท.  
น าร่อง จังหวัดละ  
๑๐ คน 

กพส./สถจ. ๘,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 

3.11โครงการเสรมิสร้าง 
ศูนย์เรียนรู้ ๑ แปลง ๑ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

- มีศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบ อ าเภอละ  
๑ แห่ง 

กพส. /สถจ. ๒๐,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 

3.12โครงการจดัตั้งคลัง
นวัตกรรมท้องถิ่น  

- มีคลังนวัตกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดละ  
๑ แห่ง 

 
 

กพส./สถจ. ๑๐,000,000 ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
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 3.13เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประชุมทางไกลผ่านระบบเว็บ 
Conference ของ สถ. ไปยัง
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอทั่ว
ประเทศ 

- ส านักงานท้องถิ่น
อ าเภอ จ านวน  
878 แห่ง สามารถ
ร่วมประชุมทางไกล
ผ่านระบบเว็บ 
Conference ของ 
สถ. ได้ ณ ส านักงาน
ในพื้นที่ของตน 

ศส. 40,00๐,๐๐๐ ๑0,00๐,๐๐๐ ๑0,00๐,๐๐๐ ๑0,00๐,๐๐๐ ๑0,00๐,๐๐๐ 

3.14โครงการทีวี สถ.ชวนรู ้ - สถ. มีการช่อง
รายการทีวีในการ
ประชา สัมพันธ์
ภารกิจ  
ของ สถ. 

สล. ๒๐0,00๐,๐๐๐ ๕0,00๐,๐๐๐ ๕0,00๐,๐๐๐ ๕0,00๐,๐๐๐ ๕0,00๐,๐๐๐ 

3.15โครงการประกวด
ส านักงาน สถจ./สถอ. ดีเด่น 

- สถจ./สถอ. ดีเด่น
ต้นแบบ ประเภทละ 
1 แห่ง 

กปต. ๔,00๐,๐๐๐ ๑,00๐,๐๐๐ ๑,00๐,๐๐๐ ๑,00๐,๐๐๐ ๑,00๐,๐๐๐ 

4. พัฒนากรมสู่องค์กรดิจิทลั 
สร้างระบบการวดัผล  
การวิเคราะห์ การจัดการ
สารสนเทศ และการจดัการ
ความรูสู้่องค์กรแห่งการเรียนรู้
และทันสมัย 

4.1โครงการพัฒนาคลังข้อมูล 
สารสนเทศการปกครองท้องถิ่น
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คลังข้อมูล 
สารสนเทศการ
ปกครองท้องถิ่น
แห่งชาติที่ทันสมัย 
 

ศส. 60,000,000 30,000,000 30,000,000 - - 
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 4.2โครงการจัดหาครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี  
1 จ านวน 250 
เครื่อง 
-  เครื่องพิมพ์เลเซอร์

แบบ Network 
จ านวน 250 เครื่อง 
- เครื่องสแกนเนอร ์

ส าหรับงานเกบ็
เอกสารระดับ
ศูนย์บริการแบบท่ี  
1 จ านวน 250 ชุด 

กค. 
 

61,800,000 
 

15,450,000 15,450,000 15,450,000 15,450,000 

4.3โครงการจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาระบบภายในกองคลัง
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล 

- ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาระบบภายใน
กองคลัง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
สู่องค์กรดิจิทลั  

กค. 
 

 

4,000,000 - - 2,000,000 2,000,000 

4.4โครงการพัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลและบูรณาการข้อมลู
พื้นฐานท้องถิ่นระยะที่ 2 
(Local_ERP) 

- ระบบงานสารสนเทศ 
ที่ใช้ในการบริหาร 
จัดการข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการอนุมตัิ 
จัดสรรงบประมาณ 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ของ อปท. 

ศส. 
 

18,000,000 18,000,000 - - - 
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 4.5โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ สถจ. และ 
อปท. ให้ลดกระดาษ (Paper 
Less) โดยใช้ Digital 
Signature 

- แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับ
การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ สถจ. 
และ อปท. ให้ลด
กระดาษ (Paper 
Less) โดยใช้ Digital 
Signature 

ศส. 
 

3,700,000 - 3,700,000 - - 

4.6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบสารสนเทศภายในกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และระบบ Monitoring การ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดและ 
อ าเภอ หน่วยงาน
สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 8,821 แห่ง 
(อปท. 7851, สถจ. 
76, สถอ. 878, 
หน่วยงานสังกัด  
สถ. 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศส. 
 

9,500,000 9,500,000 - - - 
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 4.7โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับท าหนา้ที่เป็น 
Database Server ของระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่, ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดและ
อ าเภอ หน่วยงาน
สังกัดกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จ านวน 8,821 แห่ง 
(อปท. 7851, สถจ. 
76, สถอ. 878, 
หน่วยงานสังกัด  
สถ. 16) 

ศส. 
 

3,000,000 3,000,000 - - - 

4.8โครงการการขับเคลื่อน
และวัดผลการปฏิบตัิราชการ
ของ 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น
สามารถรายงานผล
การปฏิบัตริาชการได้
ครบถ้วนตามรูปแบบ
และภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ก.พ.ร.สถ. 4,080,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 

กิจกรรม: การถ่ายทอด
เป้าหมายการปฏิบตัิราชการ
ประจ าปสีู่หน่วยงานในสังกัด 

- หน่วยงานไดร้ับการ
ถ่ายทอดเป้าหมาย
การปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

ก.พ.ร.สถ. - - - - - 

กิจกรรม: การสื่อสารค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการสู่บุคลากรใน
สังกัด 

- แผ่นพับ/คู่มือการ
ปฏิบัติราชการ 
จ านวน 1,000 
แผ่น/เล่ม 

ก.พ.ร.สถ. 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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 กิจกรรม: การจัดประชุมเพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัตริาชการ 
รายไตรมาส  

- การจัดประชุม  
4 ครั้ง/ปี 

ก.พ.ร.สถ. - - - - - 

กิจกรรม: การพัฒนาระบบการ
รายงานผลการปฏิบัตริาชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบ 1 ระบบ ก.พ.ร.สถ. 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

4.9โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น (School 
Information System : SIS) 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลกลางใน
รูปแบบดิจิทัล 

- บุคลากรของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสมบูรณ์ 
เพื่อรองรับภารกจิ 
และยุทธศาสตร ์

กศ./กง.ยศ. 1,705,400 805,400 - 900,000 - 

กิจกรรม: อบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
(School Information System 
: SIS) ส าหรับบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
4.10โครงการบรูณาการข้อมลู
ระหว่างหน่วยงาน  

- ฐานข้อมูลท้องถิ่น
แห่งชาติ 

ศส. ๘๐,000,000 ๒๐,000,000 ๒๐,000,000 ๒๐,000,000 ๒๐,000,000 

4.11โครงการพัฒนาระบบ
การช าระค่าบริการในการ
บริการสาธารณะของประชาชน 

- ระบบการช าระเงิน
ต่างท่ีทั่วประเทศ 

สน.คท. ๔,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 

4.1๒โครงการจดัท าฐานข้อมูล
กลางของ สถ. ให้สามารถ
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการและ 
อปท. ทั่วประเทศ 

- หน่วยงานภายในของ 
สถ. ทุกหน่วย
สามารถใช้ข้อมูลใน
การบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศส. 400,00๐,๐๐๐ ๑00,00๐,๐๐๐ ๑00,00๐,๐๐๐ ๑00,00๐,๐๐๐ ๑00,00๐,๐๐๐ 
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 4.1๓โครงการจดัท าโปรแกรม
ส าเรจ็รูปในการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ 

- สถ. มีโปรแกรม
ส าเรจ็รูปกลางในการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริาชการ 

ศส. 400,00๐,๐๐๐ ๑00,00๐,๐๐๐ ๑00,00๐,๐๐๐ ๑00,00๐,๐๐๐ ๑00,00๐,๐๐๐ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน 
ธรรมาภิบาลในทุกภารกิจ 
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ขององค์กรธรรมาภิบาล
ระดับประเทศ และนานาชาต ิ 

5.1โครงการสัมมนาวิชาการ
การปกครองส่วนท้องถิ่น
นานาชาติ 

- มีการสมัมนาวิชาการ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนานาชาติ  
2 ปีต่อครั้ง 

กพส. 10,000,000 - 500,000 - 500,000 

5.2โครงการการจดัท าระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน 
ธรรมาภิบาลเพ่ือสนับสนุนใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร  

- จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลมุงาน
ตรวจสอบภายใน 
ทุกระบบ 

ตบ. 10,000,000 ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

5.3โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรสถ./สถจ. ในการ
ควบคุมภายใน 

- บุคลากร สถ./สถจ.  
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบภายใน 

ตบ. ๙๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

5.4โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรสถ./สถจ. ในการ
ควบคุมภายใน ในส่วนภูมิภาค 

- บุคลากร สถ./สถจ.  
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบภายใน 

ตบ. ๗๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

5.5โครงการจัดประกวด 
สถจ./ สถอ. ท่ีมีการบริการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

- การจัดการประกวด
รางวัลปีละ ๑ ครั้ง 

ตบ. ๖๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

5.6โครงการการประเมิน
หน่วยงานในสังกัด อปท. ใน
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการด าเนินงาน  

- สถ. ไดร้ับการ
ประเมินด้านธรรมา 
ภิบาลจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ตบ. ๙๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
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 ๕.๗โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพของ 
อปท. (LPA) 

- อปท. ได้รับการประเมิน
ด้านธรรมาภิบาล อปท. 

กพส. ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๕.๘โครงการมหาดไทยใส
สะอาด (ITA) 

- อปท. ได้รับการประเมิน
ความโปร่งใสจาก
บุคลากรภายนอก 

ศปท. ๑,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓๑๒,๕๐๐,๐๐๐ 

5.๙โครงการศึกษาดูงาน
ประเทศท่ีเป็นต้นแบบด้านการ
บริหารจดัการท้องถิ่นที่ด ี

- บุคลากรของ สถ.  
ทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 

กจ. 400,0๐๐,๐๐๐ ๑00,0๐๐,๐๐๐ ๑00,0๐๐,๐๐๐ ๑00,0๐๐,๐๐๐ ๑00,0๐๐,๐๐๐ 

5.๑๐โครงการจดัท ามาตรฐาน
การปฏิบัตริาชการของ สถ. 

- เกณฑ์มาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการของ สถ. 

กจ. ๔0,0๐๐,๐๐๐ ๑0,0๐๐,๐๐๐ ๑0,0๐๐,๐๐๐ ๑0,0๐๐,๐๐๐ ๑0,0๐๐,๐๐๐ 

5.๑๑โครงการฝึกอบรมการ
สร้างเครื่องมือแบบทดสอบ
กระบวนการท างานตามการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

- สถจ. มีระบบทดสอบ
กระบวนการท างานตาม
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ี จ านวน 
76 แห่ง 

ก.พ.ร.สถ. ๘,0๐๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ 

6. ยกระดับกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล
ทั่วทั้งองค์กร  

6.1โครงการ Smart  
Department 

- กรมบรรจุเป้าหมาย
แผนงานองค์กรดิจิทัล 

ศส. 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

6.2โครงการพฒันา
ประสทิธิภาพระบบสื่อสารเพื่อ
รองรับแอพพลิเคช่ัน และ
บริการใหม่ เพ่ือการสื่อสาร
ภายใน สถ. และสื่อสารกับ 
อปท.  

- บริหาร/บุคลากร สถ. 
และ อปท. สามารถ
ใช้งานในระบบ IT ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศส.สถ. ๔0,000,000 ๑0,000,000 ๑0,000,000 ๑0,000,000 ๑0,000,000 

6.3โครงการจัดท าเว็บไซต์ของ 
สถอ. ทั่วประเทศ 

- สถอ. ท่ัวประเทศมี
เว็บไซตเ์พื่อเผยแพร่
ผลการด าเนินงาน 

ศส. ๑๖,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 
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 6.4โครงการส่งเสริมการ
สื่อสารการปฏิบัติงานด้วย
ระบบดิจิทลั 

- บุคลากร สถ. ไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้องและเท่าเทียม 

ศส. ๘๐,000,000 ๒๐,000,000 ๒๐,000,000 ๒๐,000,000 ๒๐,000,000 

6.5โครงการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม Software ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการค้นหาข้อมลูการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากร สถ. ปฏิบัติ
ราชการได้อย่าง
รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

ศส. ๔,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 

7. เสรมิสร้างบทบาทระหว่าง 
ประเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนและ 
ประชาคมโลก  

7.1โครงการสื่อสารผลงาน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
สู่สากล 

- มีการสื่อสารผลงาน 
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยสู่สากล 

กพส. 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

7.2โครงการรวบรวมและแปล 
Best Practice ของสมาชิก
อาเซยีนเพื่อเผยแพรต่่อสาธารณะ  

- มี Best Practices  
ด้านต่างๆ  

ศส./กพส. ๑๖,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 

7.3โครงการแปล Best 
Practice ของ อปท.  
สู่สาธารณะ  

- มี Best Practices  
ด้านต่างๆ 

ศส./กพส. ๘,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 

7.4โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 
สถ., สถจ. และ สถอ. 

- จ านวนข้าราชการที่
ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ด ี

กพส./กจ. ๒๐,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 

7.5โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ อปท. กรณีภยัพิบัติ
ระหว่างประเทศ 

- เจ้าหน้าท่ีมีองค์
ความรู้ในการจดัการ
ภัยพิบัติร่วมกัน 

สบ.พถ. ๘,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 

7.6โครงการฝึกซ้อมร่วม
ปฏิบัติการแกไ้ขปัญหาภัยพิบัติ  

- อปท. เครือข่ายมี
ทักษะในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

 
 

กพส. ๔,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 
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 7.7โครงการสัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการ
ปกครองท้องถิ่นระหว่าง
ประชาคมอาเซียน 

- บุคลากรของ สถ.  
มีความรู้
ความสามารถ 
และมีวสิัยทัศน์ใน 
การปฏิบัติงาน 

กจ. ๑๖,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 

7.8โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการระหว่างประเทศ 

- บุคลากร สถ. ไดร้ับ
ประสบการณ์จาก
การเดินทางไป
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ประเทศในกลุม่
อาเซียน 

กจ. ๔๐,000,000 ๑๐,000,000 ๑๐,000,000 ๑๐,000,000 ๑๐,000,000 

7.9โครงการเรียนภาษา
อาเซียน 

- บุคลากร สถ. จ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 สามารถใช้ภาษา
ที่ 2 ได้เป็นอยา่งด ี

กจ. ๑๐,000,000 2,50๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐ 

7.10โครงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการปกครองท้องถิ่น
ระหว่างประเทศ 

- สถ. ไดร้ับการ
แลกเปลีย่นข้อมูล 
ด้านการปกครอง
ท้องถิ่นระหว่าง
ประเทศไม่น้อยกว่า  
5 ประเทศ 

กพส. ๔,๐0๐,๐๐๐ ๑,๐0๐,๐๐๐ ๑,๐0๐,๐๐๐ ๑,๐0๐,๐๐๐ ๑,๐0๐,๐๐๐ 

7.11โครงการจดัตั้ง
ช่องสัญญาณทีวี DLA 
Channel 

- สถ. มีช่องทีวีในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าว
และผลงาน จ านวน 
 1 ช่อง 

สล. ๔๐๐,๐0๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐0๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐0๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐0๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐0๐,๐๐๐ 
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