
(ฉบับปรับปรุง) 



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

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น และผลักดันให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
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◮ จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา (Strategic Positioning) 
1. การเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบ  

การบริหารจัดการภายในเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและต่างประเทศ และความจ าเป็น  
ในการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักของประเทศ  
เพ่ือรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล โดยกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในทุกระดับมีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศมีธรรมาภิบาล  
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม ทั้งในและต่างประเทศ 

3. ขับเคลื่อนท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน  
สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการสร้างมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ  
และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญ 
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสู่ องค์กรภาครัฐแนวใหม่  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่ อมั่นจากพ้ืนที่ สู่ สั งคม 
ในภาพกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความโปร่งใส และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

5. เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของประเทศ 
ด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพในระดับสากล 

6. การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับภารกิจ
ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

7. ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรศูนย์กลางความรู้ มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการส่งเสริมและให้ค าปรึกษา และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศในระดับสากล 

8. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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◮  วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะไดต้ามมาตรฐาน 

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 

◮ ค่านิยม (Value) 

“มืออาชีพ  คิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล” 
 

◮ พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ 

ตามมาตรฐานการด าเนินงาน      
2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ 

ได้อย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

บริการสาธารณะ 
4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 

กฎหมาย และนโยบายที่ก าหนด 

 

◮ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมาย รองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ 
ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 



4 
 

 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



ที่ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ
1 การพฒันาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น

ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
20 59,996,800                

2 การพฒันาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย รองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5 28,787,800                

3 การส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาการด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีมาตรฐาน

7 24,047,900                

4 การพฒันาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 46,869,700                

5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจ 
และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

26 78,102,200                

64 237,804,400             

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (ฉบับปรับปรุง)

งบอ านวยการ (กรม)

รวม

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

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

เกิดเครือข่ายบคุลากรด้าน
สุขภาพของ อปท. ในการ
ด าเนินภารกิจด้านสถานีอนามัย
ที่ถ่ายโอนมายัง อปท.

เชิงปริมาณ
เครือข่ายบคุลากรด้านสุขภาพฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ
ทดสอบ

825,000             กสธ. 

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

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

เป้าหมาย : มาตรฐานการบริการสาธารณะได้รับการถา่ยทอดสู่การปฏิบติั

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

กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)
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หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

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

เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 240 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท า
ความตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

400,000             กพส. *

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบติัการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียน
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : การสัมมนาถอดบทเรียนแนว
ทางการพฒันาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษใหก้ับเด็กปฐมวัยและ
จัดพมิพห์นังสือถอดบทเรียนแนวทางการ
พฒันาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษใหก้ับเด็กปฐมวัย

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

เชิงปริมาณ
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 750 คน 
ได้เข้ารับการอบรม  
เชิงคุณภาพ
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ส่ือ
ที่มีประสิทธิภาพเพือ่จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้ับเด็ก
ปฐมวัยใหม้ีพฒันาการทางด้าน
ภาษาที่สมบรูณ์ตามวัย

6,114,600           กศ.

7



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการขับเคล่ือนการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ
หลักสูตรการศึกษา

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บคุลากรทางการศึกษา จ านวน 
1,200 คน

ร้อยละของจ านวน  ผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการ

300,000             กศ. 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการชี้แจงการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ี
(อายุ 2 – 3 ป)ี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 พทุธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียนและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 400 คน

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ

300,000             กศ. 

โครงการเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบรูณาการโดยใช้
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บา้น 
(Home-Based Learning) ของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ใน
โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จ านวน 400 คน

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ตามโครงการ

65,000               กศ.

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

สถานศึกษาระดับปฐมวัย
สามารถจัดท าแผนพฒันา
การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา
 และแผนการสอน/แผนจัด
ประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกแหง่
สามารถจัดท าแผนพฒันาการศึกษา
 หลักสูตรสถานศึกษาและแผน
การสอน/แผนจัดประสบการณ์
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหง่สามารถ
จัดการเรียนการสอน/จัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

- กศ.
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หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ

จ านวนสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่สามารถยกระดับ
คุณภาพ D (ต้องปรับปรุง)
เปน็ระดับคุณภาพ C 
(ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น) ขึ้นไป

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยมีผลการ
ประเมินตนเองมีระดับคุณภาพ C
(ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น) ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยประเมิน
ตนเองมีระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ

- กศ.

โครงการรับ-ส่งผลงานทางวิชาการพนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
เพือ่ใหม้ีหรือเล่ือนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
และนิเทศงานการบริหารงานบคุคล
ทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1
- ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้ที่มีคุณสมบติัครบใน
การย่ืนส่งผลงานทางวิชาการ เพือ่เสนอขอ
งบประมาณ     
- เสนอ อสถ. เพือ่อนุม้ติโครงการ          
- ด าเนินการรับส่งผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
- รอบเยียวยา จ านวน 4 คร้ัง           
- รอบปกติ จ านวน 2 ครัง

4000 คน 315,400             สน.บถ.

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบคุคลทางการศึกษาท้องถิ่น 
จ านวน 5 คร้ัง

200 คน

เชิงปริมาณ
การรับ และส่งผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครู พนักงานครู และ
บคุลากรทางการศึกษา ครบถ้วน 
ถูกต้อง จ านวน 4,000 ราย
เชิงคุณภาพ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของตนเอง     
เชิงคุณภาพ           
ผู้ที่ได้รับการนิเทศงานด้าน
บริหารงานบคุคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น มีความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบติับติังานด้านบคุคล
ทางการศึกษาท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

2. พฒันาระบบข้อมูล
พืน้ฐานงานบริการสาธารณะ

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบคุลากรท้องถิ่นแหง่ชาติ ระยะที่ 3 
กิจกรรมที่ 1 : พฒันาระบบ
กิจกรรมที่ 2:  จัดหาอุปกรณ์

1 ระบบ ร้อยละของข้อมูลบคุลากรมีความ
ถูกต้อง และเปน็ปจัจุบนั

17,661,700         สน.บถ.

โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลบคุลากรท้องถิ่น
แหง่ชาติ ระยะที่ 1 และ 2
กิจกรรมที่ 1 : การบ ารุงรักษาอุปกรณ์

1 ระบบ จ านวนความผิดพลาดของระบบที่ไม่
สามารถใช้งานได้น้อยกว่า 5 คร้ังต่อปี

391,700             สน.บถ.

โครงการจัดพมิพห์นังสือข้อมูลรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

904,700             สน.คท. 

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

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

เชิงปริมาณ 
จัดพมิพห์นังสือจ านวน 17,000 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สถ. มีฐานข้อมูลด้านการเงินการ
คลังท้องถิ่นที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
เปน็ปจัจุบนั
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หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์
แบบรวมศูนย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบงานและการท างาน
ต่าง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบฐานข้อมูล
โปรแกรมระบบบญัชี e-LAAS (Database 
Tuning) ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 2 : บริการใหค้ าปรึกษา
และแนะน าการใช้งานใหก้ับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการติดต้ังปญัหาทางด้าน
เทคนิคและการปฏิบติังานบนโปรแกรมระบบ
บญัชี e-LAASผ่านระบบ Call Centerและ
เว็บไซต์ของระบบคลังความรู้ (e-LAAS KM) 
ของระบบบญัชี e-LAAS 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบติังานในระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

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

8,350,300           สน.คท.

โครงการจัดพมิพห์นังสือระเบยีบและรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ
และประมวลผลข้อมูลในการก าหนดรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล
ในการก าหนดรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของ อปท. และด าเนินการจัดพมิพห์นังสือ
กิจกรรมที่ 3 : ตรวจสอบ แก้ไข หนังสือให้
ถูกต้องครบถ้วน และด าเนินการแจกจ่าย
หนังสือใหก้ับกลุ่มเปา้หมาย

1. หน่วยงานอื่นภายในกรม สถ.
จ านวน 42 เล่ม 
2. สถจ. จ านวน 152 เล่ม
3. สถอ.  จ านวน 878 เล่ม 
4. อปท. จ านวน 7,848 เล่ม
5. รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

เชิงปริมาณ
จัดพมิพห์นังสือเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ 
- รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปขีอง อปท. จ านวน 
8,920 เล่ม
เชิงคุณภาพ
ใช้เปน็แนวทางปฏิบติัในการ
ด าเนินการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

1,147,500           สน.คท. *
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หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานทะเบยีน
วัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการชี้แจง
การจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 
2551
กิจกรรมที่ 1 : พฒันาโปรแกรมระบบงาน
ทะเบยีนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. ให้
มีความทันสมัย
กิจกรรมที่ 2 : อบรมชี้แจงการใช้โปรแกรมแก่
บคุลากรทางการศึกษา

สถานศึกษาในสักกัด อปท. 
จ านวน 1,734 แหง่

จ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับ
การอบรม

500,000             กศ. *

โครงการบรูณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพือ่การใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 : บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพือ่การวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ 
อปท. เพือ่สอดรับยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ (e-plan) 

 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพือ่การวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan) สามารถท างาน
ได้เปน็ปกติและมีความเสถียร
ในการท างานได้อย่างต่อเนื่อง

เชิงปริมาณ 
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพือ่การวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของ อปท. 
เพือ่สอดรับยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่มีปญัหาการ Error 
ทุกช่วงเวลา
เชิงคุณภาพ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบติังานในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพือ่การวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของ อปท. เพือ่สอดรับ
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2,013,300           กยผ.
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หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

จัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบ
เดิมเนื่องจากอุปกรณ์
มีการใช้งาน 7 ปี

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

4,900,000           ศส.

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

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รับ
การดูแล บ ารุงรักษา
ใหส้ามารถใช้งานได้
จ านวน 12 เดือน

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รับ
การดูแล บ ารุงรักษา
ใหส้ามารถใช้งานได้
จ านวน 12 เดือน

8,044,900           ศส. *

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

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รับ
การดูแล บ ารุงรักษา
ใหส้ามารถใช้งานได้
จ านวน 12 เดือน

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้รับ
การดูแล บ ารุงรักษา
ใหส้ามารถใช้งานได้
จ านวน 12 เดือน

6,946,000           ศส. *
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หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565กลยทุธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบีย้ยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : บ ารุงรักษาระบบ
กิจกรรมที่ 2 : เพิม่หลักประกัน 
ลดความเส่ียงและเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการบริหารระบบข้อมูล

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

             816,700 กพส.
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โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าจังหวัดตามพระราชบญัญัติ
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สน.คท.

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

โครงการค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร สน.คท.

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

1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
และการบรหิารการเงนิ 
การคลังขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

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

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

9,334,400        

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

เชิงปริมาณ
อปท. จ านวน 7,776 แหง่ 
ได้รับโอนจัดสรรเงินภาษคีรบถ้วน
ทุกแหง่
เชิงคุณภาพ
อปท. ได้รับการจัดสรรเงินภาษี
เพือ่น าไปจัดบริการสาธารณะ
ตามอ านาจหน้าที่

468,900

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

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

เป้าหมาย : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครอบคลุมวิถกีารด ารงชีวิต

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่ 12 ข้อ 6 / แผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 5

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

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายใต้สังกัด สามารถ
รับเงิน เบกิจ่ายเงิน 
และจัดท าบญัชีในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS)ได้อย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แหง่ชาติ 
(National e-Payment) 
ของภาครัฐ

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

17,337,000      สน.คท. *

2. ส่งเสรมิการจัดท า 
ปรบัปรงุกฎหมาย 
และแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ใหส้อดคล้อง
กับสถานการณ์

โครงการพมิพห์นังสือ กฎหมาย ระเบยีบ 
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบติั
และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบติังาน
ของ อปท. ประจ าป ีพ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 : จัดพมิพ์
กิจกรรมที่ 3 : ประเมินโครงการ 

กลุ่มเปา้หมายสามารถ
ปฏิบติังานและใหค้ าปรึกษา
แนะน าให ้อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

850,000          กม. *
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ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการตรวจสอบด้าน
การคลังการเงิน การบญัชี 
และการพสัดุ ไม่น้อยกว่า 
300 แหง่ 
2. สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การตรวจสอบด้านการเงิน 
การบญัชีและการพสัดุ 
ไม่น้อยกว่า 120 แหง่ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 30 จังหวัด 
ได้รับการนิเทศการบริหารงาน 
และการปฏิบติังานจากผลการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน 
การบญัชีและการพสัดุ

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

797,500          ตบ.
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1. สนับสนุน
การด าเนินงาน
โครงการตามมาตรฐาน

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กิจกรรมที่ 2 : แจ้งจังหวัดพจิารณา
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
กิจกรรมที่ 3 : ประสานและเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับ
การอบรมสัมมนา จาก อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ 
อปท.
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการอบรมสัมมนา
ตามก าหนดการ
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการอบรมสัมมนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมชี้แจงการสอบ
กิจกรรมที่ 2 : โอนจัดสรรงบประมาณ
ให้ สถจ.
กิจกรรมที่ 3 : ตรวจเย่ียมศูนย์สอบ
และสนามสอบ
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

มีการจัดประชุมชี้แจง
การสอบ มีการโอนจัดสรร
งบประมาณให้ สถจ. 
มีการตรวจเย่ียมศูนย์สอบ
และสนามสอบและมีกิจกรรม
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการประเมิน
คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ

4,905,000       กศ. 

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

จ านวน 1,000 แห่ง
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

เชิงปริมาณ
จ านวนของ อปท. ที่ส่งบุคลากร
ในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,080,000 กพส.

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

เป้าหมาย : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3,5, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18, 20 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 2, 6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 4, 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 4, 5

กลยุทธ์
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

กลยุทธ์

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จเจ้าฟา้ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี  
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมและฝึกอบรม
ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการประกวด 
"โครงการ Thailand Rabies Awards 2012"
กิจกรรมที่ 3 : การตรวจติดตามการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลงานการด าเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบ้า

1. มีการจัดประชุมและ
ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้าแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. มีการจัดกิจกรรมการ
ประกวด "โครงการ
Thailand Rabies Awards 
2012"
3. มีการตรวจติดตาม
การด าเนินงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลงานการด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบ้า

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

5,804,700       กสธ. 

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

มีกิจกรรมการประกวด การ
ประกาศผลรางวัล และพธีิมอบ
รางวัลการจัดการขยะมูลฝอย
ดีเด่นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

7,143,200       กสว.
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

กลยุทธ์

โครงการสัมมนาขับเคล่ือนนโยบายการ
รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

76 (จว.) เชิงปริมาณ
ผู้เข้าอบรมจ านวน 385 คน จาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดและจังหวัด
ทั้ง76 จังหวัด
เชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
องค์ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ
 สามารถ วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการรวมกลุ่มพื้นที่ในการ
จัดการมูลฝอย (Clusters)

709,000          กสว.

2. พฒันาและขยาย
ระบบงานบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการชี้แจงระบบการคัดกรองเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมโอกาสและ
พฒันาการที่สมวัยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการวางแผน ประสาน
สถานที่ วิทยากร และขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการด าเนินการ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในครอบครัวที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
หรือมีพฒันาการล่าช้าและมี
ความเส่ียงได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ได้รับการพฒันา
ที่สมวัย

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มีพฒันาการที่สมวัย

1,000,000       กศ. *

โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ านวยการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
กิจกรรมทื่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2565

76 จังหวัด เชิงปริมาณ
จังหวัดที่ได้รับการจัดสรร

1,406,000       กพส. 
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1. พฒันาระบบ
การติดตามประเมนิผล

โครงการยกระดับการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (Local Performance 
Assessment  : LPA )

กจิกรรมที ่1 : ประชุมรับฟังความคิดเหน็

กจิกรรมที ่2 : ขออนมุัติโครงการฯ

กจิกรรมที ่3 : จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพือ่รองรับการประเมินในรูปแบบดิจิทลั
กจิกรรมที ่4 : ประชุมชี้แจงทมีประเมินฯ

กจิกรรมที ่5 : จัดพิมพ์แบบประเมิน

กจิกรรมที ่6 : จัดสรรค่าใช้จ่ายทมีประเมิน

กจิกรรมที ่7 : ติดตามและนเิทศทมีประเมิน

กจิกรรมที ่8 : สรุปผลการประเมิน

ไตรมาส 3

ตัวช้ีวดัโครงการ

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

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

8,470,400 กพส.

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

งบประมาณ 
(บาท) ไตรมาส 4

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

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดับริการสาธารณะอย่างมปีระสิทธิภาพและเขม้แขง็

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 ข้อ 6 / แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงมหาดไทย ข้อ 5

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย
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ไตรมาส 3

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

งบประมาณ 
(บาท) ไตรมาส 4

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย

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

หนว่ยรับตรวจ (สถจ./สถอ./
อปท.) ได้รับการตรวจนเิทศการ
ปฏิบติังานและติดตามการ
ด าเนนิการตามนโยบายส าคัญ
ต่างๆ

เชิงปริมาณ : จ านวนเปา้หมาย
หนว่ยรับตรวจ 
(600 แหง่) 
เชิงคุณภาพ : สรุปรายงาน
ผลการตรวจราชการ 
ภายในก าหนดจ านวน 2 คร้ัง 
(รอบ 6 เดือน)

934,200             กปต.

2. ส่งเสริมสนบัสนนุ
การติดตามประเมนิผล

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

ผู้บริหาร สถ. ได้ติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงาน
ของ อปท.

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

389,100              สล.

โครงการจ้างทีป่รึกษาด าเนนิการศึกษา
วิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA)

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

เชิงปริมาณ
มีรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(ฉบบัสมบรูณ์)

396,000             กพส.

กจิกรรมที ่1 : ขออนมุัติโครงการฯ

กจิกรรมที ่2 : แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดขอบเขต (TOR)
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ไตรมาส 3

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

งบประมาณ 
(บาท) ไตรมาส 4

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย

กจิกรรมที ่3 : จ้างทีป่รึกษาด าเนนิการ
ศึกษาวิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (Local
Performance Assessment : LPA)
กจิกรรมที ่4 : ตรวจรับงานจ้างทีป่รึกษา
ด าเนนิการศึกษาวิเคราะหผ์ลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA)

จ้างเจ้าหนา้ทีวิ่เคราะหฯ์โครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ เพือ่การ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(e-Plan)

กจิกรรมที่1 : ขออนมุัติโครงการฯ 
พร้อมต้ังคณะก าหนดขอบเขตของงาน
กจิกรรมที ่2 : ก าหนอขอบเขต
ของงาน และขอความเหน็ชอบ
จาก อสถ.
กจิกรรมที ่3 : หาผู้รับจ้างมาน าเสนอราคา
กจิกรรมที ่4 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ
กจิกรรมที ่5 : ท าข้อตกลง
จ้างเหมาบริการ
กจิกรรมที ่6 : ควบคุมการจ้าง
และประเมินผลงาน

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา
เปน็เจ้าหนา้ทีวิ่เคราะห์
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
จ านวน 196 คน

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

35,280,000         กยผ.

เชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์
ในประเด็นส าคัญ
เพือ่เปน็แนวทางในการ
สนบัสนนุองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในการปฏิบติั
ราชการ
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ไตรมาส 3

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

งบประมาณ 
(บาท) ไตรมาส 4

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย

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

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

ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีเ่ข้าร่วมประเมิน
ITA

          1,400,000 กม.
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1. พฒันาองค์กรใหม้ี
การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าป ี2564 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ 
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมผลการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะท างาน
กิจกรรมที่ 4 : จัดท าร่างรายงานประจ าปี
กิจกรรมที่ 5 : จัดท ารูปเล่มสมบรูณ์
และส่งโรงพมิพเ์พือ่ด าเนินการพมิพ์

 หนังสือรายงานประจ าป ี2564
 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
จ านวน 10,211 เล่ม

เชิงปริมาณ 
จ านวนหนังสือรายงานประจ าป ี
ตามที่ก าหนดไว้ และครบถ้วน
สมบรูณ์ตามฉบบัร่างสุดท้าย
เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบญัชี
จัดสรรหนังสือ น ารายงานประจ าปี
ไปใช้โยชน์ต่อไป

800,000             กยผ.

โครงการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล และโปรแกรม
หอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
กิจกรรม : ว่าจ้างบริษทัผู้ติดต้ังโปรแกรมฯ
ใหบ้ ารุงรักษาฐานข้อมูลและโปรแกรม 
ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ท าสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ก ากับดูแลผู้รับจ้างใหป้ฏิบติังาน
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

1 ฐาน จ านวนฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ 
(Alice for Windows) ท างานได้
เต็มประสิทธิภาพ

43,200               กพส.

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

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินตามอ านาจหน้าที ่ภารกิจ และนโยบายทีไ่ด้รับมอบหมาย

เป้าหมาย : องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและประชาชนมีความสุข

ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2, 3, 6 / แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 3, 5, 11, 12, 20, 21, 22 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที ่2, 3, 5, 9, 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่ 12 ข้อ 1, 6, 9 / แผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 2, 5

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

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : ส ารวจรายชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าผู้มีคุณสมบติัและสมควร
ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณฯ
กิจกรรมที่ 2 : จัดท าโครงการมอบประกาศ
เกียรติคุณ
กิจกรรมที่ 3 : จัดท าประกาศ
กิจกรรมที่ 4 : มอบประกาศ

1. ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ที่เกษยีณอายุราชการ
2. ข้าราชการที่รับราชการมา
ครบ 25 ป ีบริบรูณ์
3. ข้าราชการที่รับราชการครบ 
20 ป ีบริบรูณ์

เชิงปริมาณ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ กลุ่มเปา้หมาย
ได้รับประกาศเกียรติคุณ
เชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณมีขวัญ
และก าลังใจ

             150,000 กจ.

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรปจัฉิมนิเทศข้าราชการตามที่ส านักงาน
 ก.พ. ก าหนด
กิจกรรมที่ 1: การขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2 : การด าเนินการฝึกอบรม
กลุ่มเปา้หมาย
กิจกรรมที่ 3 : การประเมินผลการฝึกอบรม

ข้าราชการที่เกษยีณอายุราชการ
 จ านวน 119 คน ในปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวและ
การด ารงชีวิตตลอดจนสิทธิ
ที่ได้รับจากรัฐภายกลังจาก
เกษยีณอายุราชการ

เชิงปริมาณ
ข้าราชการกลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 119 คน 
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พงึพอใจต่อการใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ฯและการดูแลตนเอง
เพือ่ประโยชน์ในการด ารงชีวิตหลัง
เกษยีณ 
(ร้อยละ 80)

             594,000 กจ.

โครงการคัดเลือกเพือ่เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ
กิจกรรมที่ 1 : เสนอ อกพ.สถ. อนุมัติ
เปดิสอบและก าหนดหลักเกณฑ์การสอบ
กิจกรรมที่ 2 : ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
กิจกรรมที่ 3 : รับสมัครคัดเลือกฯ
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ
กิจกรรมที่ 5 : ประกาศผลการคัดเลือกฯ และ
แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกฯ

แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ
ตามจ านวนต าแหน่งที่ว่าง

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้ได้รับการแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพเิศษตามจ านวน
ต าแหน่งที่ว่าง
เชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับการแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ
พเิศษปฏิบติังาน
ในหน้าที่

             450,000 กจ.
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ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบติังานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับนโยบาย

โครงการฝึกอบรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส าหรับ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : จัดฝึกอบรมอบรมระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) ส าหรับส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บคุลากรของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
จ านวน 185 คน 
เข้าร่วมฝึกอบรม

เชิงปริมาณ 
จ านวนบคุลากรของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
เข้าร่วมฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ
บคุลากรของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถให้
ค าแนะน าการปฏิบติังานในระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

627,000             สน.คท.

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้าน
กฎหมาย ระเบยีบ และเร่ืองร้องทุกข์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติและประสานงาน
กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินกิจกรรมโดยบรรยาย
และตอบข้อซักถาม
กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมข้อมูลประเมินโครงการ
 น ามาแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ตามกฎหมาย

กลุ่มเปา้หมาย 200 คนสามารถ
ปฏิบติังานและใหค้ าปรึกษา
แนะน า อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนผู้อ านวยการและข้าราชการ
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบยีบและเร่ือง
ร้องทุกข์ สถจ. และผู้บริหาร อปท. 
ไม่น้อยกว่า 200 คนปฏิบติังาน
และใหค้ าปรึกษา แนะน า อปท. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

446,500             กม. *

โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ตรวจติดตามปญัหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ตามกฎหมายและระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติและประสานงาน
กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมข้อมูลสรุป

กลุ่มเปา้หมาย 200 คนสามารถ
ปฏิบติังานและใหค้ าปรึกษา
แนะน า อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนผู้อ านวยการและข้าราชการ
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบยีบและเร่ือง
ร้องทุกข์ สถจ. และผู้บริหาร อปท. 
ไม่น้อยกว่า 200 คนปฏิบติังาน
และใหค้ าปรึกษา แนะน า อปท. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

580,200             กม. *
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ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
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(บาท)

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน        
การบญัชี และการพสัดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานการเงินบญัชี
และการตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : วางแผน และขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 : ประสานงานด้านสถานที่ 
วิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 3: ด าเนินการฝึกอบรม
เพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ด้าน การเงินการบญัชี และการพสัดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
กิจกรรมที่ 4 : รายงานผลการด าเนินการ

1. ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม ตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด             
2. ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้
เพิม่ขึ้น

เชิงคุณภำพ       
1. จัดโครงกำรฝึกอบรมตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้
ในด้ำนกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลัง กำรบญัชี
และกำรพสัดุของ อปท. 
เพิม่ขึ้น

406,000             ตบ.

โครงการวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลและผลิต
ส่ือประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เกี่ยวกับจุดเร่ิมต้น
ของการกระจายอ านาจการปกครอง
สู่ท้องถิ่น และความส าคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจทานข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณให ้
76 จังหวัดเพือ่น าไปจัดงานวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ 
ส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ืออื่น ๆ
กิจกรรมที่ 5 : ประเมินผลการด าเนินงาน

จ านวน 10 คร้ังต่อปี จ านวนในการผลิตส่ืvประชาสัมพนัธ์
 ต่าง ๆ 

3,618,000          สล.
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โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะหน์โยบายและแผนส าหรับจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

จ านวน 8 คน 1,320,000          กยผ. 

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะหฯ์ส าหรับ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พร้อมจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง จนกระทั่งลงนาม
ในสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห ์ฯ 
ส าหรับจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 8 คน ปฏิบติัหน้าที่ ณ กลุ่มงาน
วิเคราะหง์บประมาณ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์และนโยบาย (จนท.ยน.)
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ 
พร้อมทั้งจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมที่ 2 : แจ้ง กค. ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง จนกระทั่ง
ลงนามในสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : จ้าง จนท. วิเคราะหยุ์ทธศาสตร์
และนโยบาย (จนท.ยน.) 
ปฏิบติังาน ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จ้าง จนท. วิเคราะหยุ์ทธศาสตร์
และนโยบาย จ านวน 1 คน

เชิงปริมาณ
จ านวน จนท. วิเคราะหยุ์ทธศาสตร์
และนโยบาย 
จ านวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
เพือ่ด าเนินการวิเคราะหข์้อมูล
ขับเคล่ือนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพฒันา ศก. และสังคม
แหง่ชาติ ยุทธศาสตร์ มท. 
ยุทธศาสตร์ สถ. รวมทั้งตอบสนอง
เปา้หมายการพฒันาที่ย่ังยืน (SDGs)

180,000             กยผ. *

จ านวนเจ้าหน้าที่วิเคราะห ์ฯ 
ส าหรับจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปขีองกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ านวน 8 คน

29



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

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
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โครงการพฒันาเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน เชิงปริมาณ :  ร้อยละของบคุลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 1 : ติดตามแผนการฝึกอบรมของ
กรมบญัชีกลาง/หน่วยงานอื่น ๆ
กิจกรรมที่ 2 : พจิารณาคัดเลือกบคุลากรกลุ่ม
ตรวจสอบภายในที่มีคุณสามบติัตามที่
กรมบญัชีกลาง/หน่วยงานอื่น ๆ
กิจกรรมที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตามคุณสมบติัใน
แต่ละหลักสูตรการอบรม
กิจกรรมที่ 4 : ขออนุญาตเข้ารับการอบรมและ
เข้ารับการอบรม
กิจกรรมที่ 5 : น าความรู้ ทักษะความสามารถที่
ได้รับจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบติังาน และพฒันางาน รวมถึง
การท า KM ใหบ้คุลากรที่ยังไม่ได้
เข้ารับการอบรม
โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงานการเงิน
 และการบญัชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดท าแผนปฏิบติังาน 
(Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี
กิจกรรมที่ 2 : เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
กิจกรรมที่ 3 : จัดท ารายงานการตรวจสอบ 
โดยมีการแสดงความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ
ใหแ้ก่หน่วยรับตรวจ
กิจกรรมที่ 4 : เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
 และส่ังการให้
หน่วยรับตรวจด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 5 : ติดตามการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดทุกหน่วยรับตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
ได้รับการตรวจสอบด้านการเงิน
 การปฏิบติัตามข้อก าหนด การ
บริหาร และการปฏิบติังาน เพือ่
น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพฒันาการปฏิบติังาน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยรับ
ตรวจที่ได้รับการตรวจสอบด้าน
การเงิน การปฏิบติัตามข้อก าหนด 
การบริหาร และการปฏิบติังาน
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 
เชิงคุณภาพ : หน่วยรับตรวจ
น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพฒันาการปฏิบติังาน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ

615,100             กตภ.

องค์กรมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และประชาชน
มีความสุข

100,000             กตภ.

เชิงคุณภาพ : บคุลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบติังาน
เพิม่มากขึ้น
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โครงการจ้างเอกชนเพือ่จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กิจกรรมที่ 1 ก าหนด TOR  พจิารณา 
และสรรหา
กิจกรรมที่ 2 ท าสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 ก ากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบติังานตามเง่ือนไขที่ก าหนด
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน 10 คน

เชิงปริมาณ
จ านวนเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จ านวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
ปฏิบติังานได้ตามเปา้หมาย

1,800,000          กพส. 

โครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
วิเคราะหข์้อมูล เพือ่ขับเคล่ือนการจัดท า
งบประมาณของ อปท. ที่เปน็หน่วยรับ
งบประมาณตรง
กิจกรรมที่ 1 ก าหนด TOR พจิารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง                    
กิจกรรมที่ 2 ท าสัญญาจ้าง  
กิจกรรมที่ 3 ก ากับดูแลผู้รับจ้างใหป้ฏิบติังาน
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

จ านวน 6 คน เชิงปริมาณ
จ านวนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูล เพือ่ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การพฒันาพืน้ที่ในระดับภาค

1,080,000          กพส. 

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
หอ้งสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรม : การจ้างเหมาบริการพนักงาน
ประจ าหอ้งสมุดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ท าสัญญาจ้าง
กิจกรรมีท่ 3 : ก ากับดูแลผู้รับจ้าง
ใหป้ฏิบติังานตามเง่ือนไขที่ก าหนด   
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

จ านวนบคุลากรที่จ้างเหมา
บริการ 1 คน

จ านวนบคุลากรที่จ้างเหมาบริการ 180,000             กพส.
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โครงการจ้างเหมาบคุคลธรรมดา
เปน็เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์ศูนย์วิชาการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ท าสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ก ากับดูแลผู้รับจ้าง
ใหป้ฏิบติังานตามเง่ือนไขที่ก าหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

จ านวนบคุลากรที่จ้างเหมา
บริการ 1 คนที่มีผลการ
ปฏิบติังานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 80 เปอร์เซ็นต์

จ านวนบคุลากรที่จ้างเหมาบริการ 180,000             กพส.

โครงการปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Web Conference) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดราคากลาง
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบยีบพสัดุฯ
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจรับพสัดุ

จัดหาระบบการประชุมทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Web Conference) ทดแทน
ระบบเดิมเนื่องจากอุปกรณ์
มีการใช้งาน 7 ป ี
(จัดหาปงีบประมาณ 2558)

ระบบการประชุมทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Web Conference)
 มีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้ในการติดต่อส่ือสาร
กับส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9,640,000          ศส.

โครงการค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตามพระราชบญัญัติ
ระเบยีบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2565

จ านวน 100 คร้ัง ร้อยละของการจ่ายค่าตอบแทน
/ค่าใช้จ่ายต่อการประชุม

49,442,300         สน.บถ.
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ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหา
บคุลากรท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการการ
เสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบคุลากร
ท้องถิ่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 5 : ประเมินโครงการ

380 คน เชิงปริมาณ
จ านวนข้าราชการ สถ./อปท.
ที่ปฏิบติังานด้านการบริหารงาน
บคุคลท้องถิ่นของจังหวัด
ที่เข้ารับการสัมมนา
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการสรรหาบคุลากรท้องถิ่นและ
เนื้อหาวิชาที่ได้รับการถ่ายทอด

601,300             สน.บถ. *

โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอ าเภอ
มืออาชีพ
กิจกรรมที่ 1 : จัดท าหลักสูตรและขออนุมัติ
จัดโครงการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเปา้หมาย
และแจ้งกลุ่มเปา้หมายเตรียมความพร้อม
เข้ารับการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 3 : จัดการฝึกอบรม 
จ านวน 6 วัน

ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ผู้ปฏิบติังานท้องถิ่นอ าเภอ 
จ านวน 300 คน ได้รับ
การพฒันาองค์ความรู้
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบติังานสนับสนุน 
อปท.

เชิงปริมาณ
ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นผู้ปฏิบติังาน
ท้องถิ่นอ าเภอ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเปา้หมาย ผ่านการฝึกอบรม
ท้องถิ่นอ าเภอมืออาชีพ

521,100             สบ.พถ.

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรการเปน็ข้าราชการ
ที่ดี
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรผู้ตรวจราชการ
ระดับกรม
กิจกรรมที่ 3 : หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.)

กิจกรรมที่ 1 : 72 คน
กิจกรรมที่ 2 : 2 คน
กิจกรรมที่ 3 : 8 คน
จ านวน 82 คน

จ านวนข้าราชการ สถ. 
เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอก

          3,034,500 กจ.
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ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและ
พนักงานราชการบรรจุใหม่ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : การขออนุมัติโครงการ
ปฐมนิเทศฯ
กิจกรรมที่ 2 : การด าเนินโครงการ
ปฐมนิเทศฯ
กิจกรรมที่ 3 : การสรุปผลการด าเนิน
โครงการปฐมนิเทศฯ

จ านวน 110 คน
(รุ่นละ 55 คน)

จ านวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการของ สถ. เข้าฝึกอบรม
ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุใหม่
ของ สถ. จ านวน 110 คน

             613,000 กจ.

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะหข์้อมูล
และขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกันโรค 
กิจกรรมที่ 1 : การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลและขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและปอ้งกันโรค
กิจกรรมที่ 2 : สรุปผลการด าเนินงาน

มีบคุลากรขับเคล่ือน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกันโรค

เชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ในการด าเนินโครงการ
ใหม้ีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกัน
โรค ส าเร็จตามขอบเขตที่ก าหนด

900,000             กสธ. 

โครงการจ้างเหมาบคุคลธรรมดา
เปน็เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมที่ 2 : ท าสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 3 : ก ากับดูแลผู้รับจ้าง
ใหป้ฏิบติังานตามเง่ือนไขที่ก าหนด
กิจกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

จ านวนบคุลากรที่จ้างเหมา
บริการ 1 คนมีผลการปฏิบติังาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 80 เปอร์เซ็นต์

จ านวนบคุลากรที่จ้างเหมาบริการ 180,000             สล.
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ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ
1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการ

จดับริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้
มีมาตรฐาน

48 217,523,204,200      

48 217,523,204,200      

บัญชีสรปุจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน (ฉบับปรบัปรงุ)
งบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รวม
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1.สนับสนุน
การด าเนินงาน
โครงการตามมาตรฐาน

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบงัคับ 
(ค่ำบ ำเหน็จ บ ำนำญ)

1,406 คน เชิงปริมำณ : จ ำนวนข้ำรำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ต ำแหน่ง
ครู ต ำแหน่งครูถ่ำยโอน
ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้ำงประจ ำสังกัด
โรงเรียนของ อปท. และทำยำท 
ได้รับสิทธิประโยชน์บ ำเหน็จบ ำนำญ
ครบทกุรำย           
เชิงคุณภำพ : ข้ำรำชกำร
ส่วนทอ้งถิ่น ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ต ำแหน่งครู ต ำแหน่งครูถ่ำยโอน ครู
ผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้ำงประจ ำสังกัด
โรงเรียนของ อปท. และทำยำท
ได้รับสิทธิประโยชน์บ ำเหน็จบ ำนำญ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด

                523,122,900 สน.คท.

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรแก้ไขปญัหำ
และพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

เทศบำลต ำบล และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
ทกุแหง่ ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ คือ
จังหวัดนรำธิวำส ปตัตำนี
ยะลำ สตูล และสงขลำ 
(อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี
และสะบำ้ย้อย) ได้รับกำร
จัดสรรเงินอุดหนุนตำม
เกณฑ์จ ำนวนประชำกร
จ ำนวนคนละ 400 บำท 
รวม 2,384,677 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
- เทศบำลต ำบล และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทกุแหง่ 
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
คือ จังหวัดนรำธิวำส ปตัตำนี 
ยะลำ สตูล และสงขลำ 
(อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี 
และสะบำ้ย้อย) ได้รับกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
- ประชำชนมีควำมสุข ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และมีควำมพึงพอใจ  ต่อผลงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

             953,870,800 สน.คท.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 : การสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจดับริการสาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีมาตรฐาน

เป้าหมาย : ประชำชนมคุีณภำพชวิีตที่ดี
ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 1, 3, 4, 5, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20  / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 1, 2, 4, 5, 6, 9 / แผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 3, 4, 5

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

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

เงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน

เทศบำลต ำบล และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
ทกุแหง่ใน 76 จังหวัด ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณครบ
ทกุแหง่

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
 - เทศบำลต ำบล และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ทกุแหง่ใน 
76 จังหวัด ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณครบทกุแหง่

39,996,340,100         สน.คท.

เงินอุดหนุนค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนส ำหรับ
ผู้ปฏิบติังำนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
กิจกรรม : โอนเงินจัดสรรใหแ้ก่ เทศบำล 
และ อบต.

จ ำนวน 9,714 คน จ ำนวนข้ำรำชกำร พนักงำน
ส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนใต้

             291,420,000 สน.บถ.

โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนันสนุนกำรจัด
กำรศึกษำภำคบงัคับ (เงินเดือน 
และค่ำจ้ำงประจ ำ)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอรับสนับสนุน
งบประมำณรำยกำรเงินอุดหนนุนส ำหรับ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำคบงัคับ
(เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ)
 ของเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพื่อด ำเนินกำรจัดท ำบญัชี
รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
- เสนอ อสถ. เพื่อพิจำรณำลงนำมอนุมัติ
/เหน็ชอบ
- มีหนังสือถึง สน.คท. เพื่อโอนจัดสรร
งบประมำณรำยกำรรำยกำรเงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบงัคับ(เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ)
(โอนจัดสรรเปน็งวด ๆ ละ 3 เดือน 
รวม 4 งวด)
- มีหนังสือถึง ผวจ. เพื่อแจ้งให ้อปท.
ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณ

จ ำนวน 8,127 คน เชิงปริมำณ
จ ำนวนพนักงำนครู และบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนจ้ำง ที่ปฏิบติัหน้ำที่
ในสถำนศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จ ำนวน 9,438 คน
เชิงคุณภำพ 
พนักงำนครู และบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนจ้ำง ที่ปฏิบติัหน้ำที่
ในสถำนศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
เงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำ
และเงินควบ เงินอื่นๆ 
เปน็ไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้

2,886,666,800           สน.บถ.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนันสนุน
กำรจัดกำรศึกษำภำคบงัคับ(ค่ำเช่ำบำ้น)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอรับสนับสนุน
งบประมำณรำยกำรเงินอุดหนนุนส ำหรับ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำคบงัคับ
(ค่ำเช่ำบำ้น) ของเทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำ
บญัชีรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
 - เสนอ อสถ. เพื่อพิจำรณำลงนำมอนุมัติ/
เหน็ชอบ
 - มีหนังสือถึง สน.คท. เพื่อโอนจัดสรร
งบประมำณรำยกำรรำยกำรเงินอุดหนนุน
ส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำคบงัคับ
(ค่ำเช่ำบำ้น) (โอนจัดสรรเปน็งวด ๆ ละ 3 
เดือน รวม 4 งวด)
 - มีหนังสือถึง ผวจ. เพื่อแจ้งให ้อปท.
ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณ

 จ ำนวน 1,110 คน เชิงปริมำณ
จ ำนวนพนักงำนครู ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ขอเบกิ
สวัสดิกำรค่ำเช่ำบำ้นได้ 
จ ำนวน 1,110 คน
เชิงคุณภำพ พนักงำนครูขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับเงิน
สวัสดิกำรค่ำเช่ำบำ้นตำมสิทธิ 
เปน็ไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้

54,784,600               สน.บถ.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนันสนุน
กำรจัดกำรศึกษำภำคบงัคับ (ค่ำกำรศึกษำ
ของบตุร)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล
 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอรับสนับสนุน
งบประมำณรำยกำรเงินอุดหนนุนส ำหรับ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำคบงัคับ 
(ค่ำกำรศึกษำของบตุร) ของเทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อด ำเนินกำร
จัดท ำบญัชีรำยละเอียดกำรจัดสรร
งบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
 - เสนอ อสถ. เพื่อพิจำรณำลงนำมอนุมัติ
/เหน็ชอบ
 - มีหนังสือถึง สน.คท. เพื่อโอนจัดสรร
งบประมำณรำยกำรรำยกำรเงินอุดหนนุน
ส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำคบงัคับ 
(ค่ำกำรศึกษำของุตร) (โอนจัดสรรเปน็
งวด ๆละ 3 เดือน รวม 4 งวด)
 - มีหนังสือถึง ผวจ. เพื่อแจ้งให ้อปท.
ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณ

จ ำนวน 1,560 คน เชิงปริมำณ
จ ำนวนพนักงำนครู ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ขอเบกิ
สวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำของบตุร
ได้ จ ำนวน 1,560 คน
เชิงคุณภำพ          
พนักงำนครูขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับเงินสวัสดิกำร
ค่ำกำรศึกษำของบตุรตำมสิทธิ 
เปน็ไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้

21,580,000               สน.บถ.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับ  สนันสนุน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่ำตอบแทน 
เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และสวัสดิกำร)
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล
เกี่ยวกับกำรขอรับสนับสนุนงบประมำณ
รำยกำรเงินอุดหนนุนส ำหรับสนันสนุน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่ำตอบแทน
เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และสวัสดิกำร) 
ของเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพื่อด ำเนินกำรจัดท ำบญัชี
รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
 - เสนอ อสถ. เพื่อพิจำรณำลงนำมอนุมัติ
/เหน็ชอบ
 - มีหนังสือถึง สน.คท. เพื่อโอนจัดสรร
งบประมำณรำยกำรรำยกำรเงินอุดหนนุน
ส ำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ 
และสวัสดิกำร) (โอนจัดสรรเปน็งวด ๆ ละ 
3 เดือน รวม 4 งวด)
 - มีหนังสือถึง ผวจ. เพื่อแจ้งให ้อปท.
ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณ

จ ำนวน 52,557 คน เชิงปริมำณ
จ ำนวนพนักงำนครู 
และพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบติัหน้ำที่
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จ ำนวน 52,967 คน
เชิงคุณภำพ 
พนักงำนครู และ พนักงำนจ้ำง   
ที่ปฏิบติัหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ได้รับเงินเดือน 
ค่ำตอบแทนค่ำครองชีพชั่วครำว  
ค่ำจ้ำงประจ ำ เงินวิทยฐำนะ 
ค่ำตอบแทนพิเศษ และเงินัสดิกำร 
เปน็ไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้

12,293,545,200            สน.บถ.

โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่
ผู้สูงอำยุ

ประมำณกำรจ ำนวนผู้สูงอำยุ
 8,610,823 คน

เชิงปริมำณ
จ ำนวนสูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปขีึ้นไป 
ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เชิงคุณภำพ
ร้อยละของจ ำนวนผู้สูงอำยุ
ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
.

            68,418,914,400 กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำร
ทำงสังคมใหแ้ก่คนพิกำรหรือทพุพลภำพ

ประมำณกำรจ ำนวน   
ผู้พิกำร 1,780,626 คน

เชิงปริมำณ
จ ำนวนคนพิกำรที่ได้รับ
เบี้ยควำมพิกำร
เชิงคุณภำพ
ร้อยละของจ ำนวนคนพิกำร
หรือทพุพลภำพมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรใหบ้ริกำรขึ้นทะเบยีน
และกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ
ชององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
.

            17,304,760,800 กพส.

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร
ทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม

ประมำณกำรจ ำนวน   
ผู้ปว่ยเอดส์ 79,755 คน

เชิงปริมำณ
จ ำนวนผู้ปว่ยเอดส์ที่ได้รับเงิน
สงเครำะห์
เชิงคุณภำพ
ร้อยละของจ ำนวนผู้ปว่ยเอดส์
มีควำมพึงพอใจต่อกำรจ่ำยเงิน
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
.

             478,530,000 กพส. 

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนส ำหรับกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซม
/ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำง
กิจกรรมที่ 3 : ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
กิจกรรมที่ 4 : เบกิจ่ำยงบประมำณ

1. เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
ส ำคัญ/แหล่งทอ่งเที่ยว
ยอดนิยม/มีนักทอ่งเที่ยว
มำก (แหล่งที่มีศักยภำพสูง) 
2. เน้นพื้นที่เมืองทอ่งเที่ยว
รอง/ส่วนเมืองหลักใหเ้น้น
ชำนเมืองหรือชุมชนนอก
เมือง/เมืองที่อยู่รอบๆ 
สนำมบนิหลัก
3. เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเดิมที่
มีควำมช ำรุดทรุดโทรมได้รับ
กำรปรับปรุงซ่อมแซม 
4. เพื่อกระจำยรำยได้สู่
ชุมชนทอ้งถิ่นโดยตรงด้วย
กำรทอ่งเที่ยว
จ ำนวน 297 แหง่

เชิงปริมำณ
จ ำนวนก่อสร้ำง ปรับปรุง
และพัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยว
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เชิงคุณภำพ
ร้อยละประชำชนในพื้นที่
เปำ้หมำยพึงพอใจต่อคนที่มำ
ทอ่งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

1,509,374,400           กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำระบบ
ธนำคำรน้ ำใต้ดิน
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำง
กิจกรรมที่ 3 : ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
กิจกรรมที่ 4 : เบกิจ่ำยงบประมำณ

195 แหง่ เชิงปริมำณ
จ ำนวนโครงกำร
เชิงคุณภำพ
ประชำชนปรำศจำกน้ ำทว่ม
และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี

88,021,800               กพส. 

โครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำ
ยำเสพติด ก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
กิจกรรมที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่ก ำหนด
ส่งข้อมูลใหก้รมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิ่นพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด ำเนินกิจกรรมที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
กิจกรรมที่ 4 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหก้รมส่งเสริม
กำรปกครองทอ้งถิ่นทรำบเปน็ระยะ 
ตำมขั้นตอนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 283 แหง่

เชิงปริมำณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลได้รับกำรส่งเสริม
และสนับสนุนงบประมำณโครงกำร
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหำ
ยำเสพติด โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม ลำนกีฬำ
/สนำมกีฬำ แล้วเสร็จในวัน
ส้ินปงีบประมำณ
เชิงคุณภำพ
ประชำชนในพื้นที่เทศบำล
ต ำบล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มีควำมพึงพอใจ

653,000,800              กพส.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(บรูณำกำรแก้ไขปญัหำอำชญำกรรม) 
ด้วยระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 
(CCTV System)
กิจกรรมที่ 1 : องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เง่ือนไข
ที่ก ำหนด ส่งข้อมูลใหก้รมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิ่นพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิ่นพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ   ให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด ำเนินกิจกรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 4 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหก้รมส่งเสริม
กำรปกครองทอ้งถิ่นทรำบเปน็ระยะ  
ตำมขั้นตอนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 135 แหง่

เชิงปริมำณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลที่ยังมีจุดเส่ียง 
จุดล่อแหลมเกี่ยวกับอำชญำกรรม
และยังไม่ได้ติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ ได้รับงบประมำณจัดซ้ือ
และติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ
 จำกโครงกำรได้อย่ำงทั่วถึง
เชิงคุณภำพ
ประชำชนในพื้นที่เทศบำลต ำบล
/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำม
พึงพอใจ ในกำรแก้ปญัหำ
อำชญำกรรม ประชำชนเกิดควำม
มั่นใจในกำรแก้ปญัหำอำชญำกรรม
ของหน่วยงำนรำชกำร

199,998,000              กพส. 
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
ส ำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำง
หลวงทอ้งถิ่น (ถนนถ่ำยโอนภำรกิจ
และถนนขององค์กปกครองส่วนทอ้งถิ่น)
กิจกรรมที่ 1 : กำรส ำรวจ รวบรวม 
วิเครำะหข์้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 3 : กำรบริหำรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 4 : กำรติดตำมประเมินผล

จ ำนวน 7,106 สำย จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปำ้หมำยที่ได้รับ
จัดสรรก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทำงหลวงทอ้งถิ่น 
(ถนนถ่ำยโอนภำรกิจและถนน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)

26,624,276,100         กพส. 

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
ส ำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำ
แหล่งกักเก็บน้ ำใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : กำรส ำรวจ รวบรวม วิเครำะห์
ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 3 : กำรบริหำรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 4 : กำรติดตำมประเมินผล

แหล่งน้ ำในควำมรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นจ ำนวน 
923 แหง่

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปำ้หมำยที่ได้รับ
จัดสรรกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง
และพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำ

1,438,017,500           กพส. 

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
ส ำหรับกำรแก้ไขปญัหำกำรขำดแคลนน้ ำ
อุปโภค บริโภคแก่ประชำชน (ก่อสร้ำง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพประปำ
หมู่บำ้น)
กิจกรรมที่ 1 : กำรส ำรวจ รวบรวม 
วิเครำะหข์้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 3 : กำรบริหำรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 4 : กำรติดตำมประเมินผล

ประปำหมู่บำ้นจ ำนวน 
800 แหง่

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปำ้หมำยที่ได้รับ
จัดสรรกำรแก้ไขปญัหำกำร
ขำดแคลนน้ ำอุปโภค บริโภค
แก่ประชำชน (ก่อสร้ำง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพ
ประปำหมู่บำ้น)

2,333,862,800           กพส. 

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
ส ำหรับงบด ำเนินงำนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ
(ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)
กิจกรรมที่ 1 : กำรส ำรวจ รวบรวม 
วิเครำะหข์้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ

จ ำนวน 2,871 แหง่ จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปำ้หมำยที่ได้รับ
จัดสรรกำรด ำเนินงำนสถำนี
สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)

1,100,000,000           กพส. 

44



กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
ส ำหรับค่ำปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำ
ด้วยไฟฟ้ำ
กิจกรรมที่ 1 : กำรส ำรวจ รวบรวม 
วิเครำะหข์้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ

สถำนีสูบน้ ำที่ได้รับกำรถ่ำย
โอน จ ำนวน 174 แหง่

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปำ้หมำยที่ได้รับ
จัดสรรส ำหรับค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

415,465,000              กพส. 

โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 
ถ่ำยโอนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ
กิจกรรมที่ 1 : กำรส ำรวจ รวบรวม 
วิเครำะหข์้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ

300 อัตรำ จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปำ้หมำยที่ได้รับ
จัดสรรส ำหรับค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว
ถ่ำยโอนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

37,800,000               กพส. 

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำอย่ำงบรูณำกำร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส ำหรับกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำเพื่อสนับสนุนงำนฎีกำ
กิจกรรมที่ 1 : กำรส ำรวจ รวบรวม 
วิเครำะหข์้อมูล
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 3 : กำรบริหำรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 4 : กำรติดตำมประเมินผล

จ ำนวน 100 แหง่ จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปำ้หมำยที่ได้รับกำร
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงบรูณำกำร งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
เพื่อสนับสนุนงำนฎีกำ

200,000,000              กพส. 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

จ ำนวน 165,825 คน นักเรียนได้รับควำมรู้ ทกัษะ
และคุณลักษณะตำมมำตรฐำน 
หลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทกุระดับ ร้อยละ 100

565,064,900             กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก

จ ำนวน 754,139 คน เด็กปฐมวัยใน ศพด.ได้รับกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

1,726,072,000           กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำร
เสริม (นม) ระดับปฐมวัย

 จ ำนวน 667,785 คน เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับอำหำร
เสริม (นม) ครบถ้วน มีสุขภำพ
แข็งแรงสมบรูณ์เปน็ไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

           1,279,609,700 กศ.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำร
เสริม (นม) ระดับประถมศึกษำ

 จ ำนวน 3,639,498 คน เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับอำหำร
เสริม (นม) ครบถ้วน มีสุขภำพ
แข็งแรงสมบรูณ์เปน็ไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

           7,030,144,400 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ระดับปฐมวัย

 จ ำนวน 667,785 คน เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้
ทำนอำหำรกลำงวันที่เหมำะสม 
ครบถ้วนตำมหลักโภชนำกำร 
และเปน็ไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

           3,435,753,900 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ระดับประถมศึกษำ

 จ ำนวน 3,639,498 คน เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้
ทำนอำหำรกลำงวันที่เหมำะสม 
ครบถ้วนตำมหลักโภชนำกำร 
และเปน็ไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

         15,302,612,800 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำทอ้งถิ่น (ค่ำปจัจัยพื้นฐำน
ส ำหรับนักเรียนยำกจน)

จ ำนวน 12,449 คน ระดับควำมส ำเร็จที่นักเรียน
ยำกจนในสถำนศึกษำสังกัด 
อปท. ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
ในระดับที่สูงขั้น ไม่ต่ ำว่ำระดับ 3

               14,839,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
แก่เด็กด้อยโอกำส

จ ำนวน 12 แหง่ อปท.สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ใหแ้ก่เด็กด้อยโอกำส ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95

                   192,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
แก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำจ้ำงครู)

จ ำนวน 12 อัตรำ ครูสอนเด็กด้อยโอกำสได้รับ
สวัสดิกำรร้อยละ 100

                 2,268,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำร
ศึกษำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

จ ำนวน 3 แหง่ นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัด 
อปท.ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ได้รับกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95

                 1,164,600 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำร
ศึกษำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร)

จ ำนวน 22 อัตรำ ครูสอนศำสนำในสถำนศึกษำสังกัด 
อปท.ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ได้รับค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 100

                 2,757,800 กศ.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรบริหำร
สนำมกีฬำ (เงินเดือน ค่ำจ้ำง)

จ ำนวน2 อัตรำ บคุลำกรประจ ำสนำมกีฬำ
ถ่ำยโอนได้รับสวัสดิกำร 
ร้อยละ 100

                   378,000 กศ.

โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรขับเคล่ือน
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบำ้ ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมพระศรีสวำงครัฒน วรขัตติยรำชนำรี
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมำณใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตำมข้อมูล
ที่บนัทกึในระบบ Rabies One Data
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จัดซ้ือวัคซีนและด ำเนินกำรฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพิษสุนัขบำ้ ตำมข้อมูลที่บนัทกึ
ในระบบ Rabies One Data
กิจกรรมที่ 3 : ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

สุนัข/แมวที่มีเจ้ำของ
และไม่มีเจ้ำของ จ ำนวน 
11,000,000 ตัว ได้รับ
กำรฉีดวัคซีน

เชิงปริมำณ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด ำเนินกำรฉีกวัคซีนปอ้งกัน
โรคพิษสุนัขบำ้ใหสุ้นัข/แมว
ทั้งที่มีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
ทั่วประเทศ
เชิงคุณภำพ
ประชำชนในพื้นที่ อปท. ปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบำ้

330,000,000              กสธ. 

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบำ้ 
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯกรมพระศรีสวำงครัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจ ำนวนประชำกร
สุนัข/แมว ทั้งมีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
กิจกรรมที่ 2 : จัดท ำบญัชีกำรจัดสรร
งบประมำณ
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบปะมำณใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที่ 4 : ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

เทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีข้อมูล
จ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ครบทกุพื้นที่

เชิงปริมำณ
เทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลที่ด ำเนินกำรส ำรวจ
ข้อมูลประชำกรสุนัข/แมว
ทั้งที่มีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
ครบทกุพื้นที่และมีฐำนข้อมูล
จ ำนวนสัตว์ในพื้นที่
เชิงคุณภำพ
มีข้อมูลประชำกรสุนัข/แมว
ในพื้นที่และมีกำรบนัทกึข้อมูล
สัตว์ในระบบ Rabies One Data

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

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

โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมำณใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น                 
กิจกรรมที่ 2 : อปท. ด ำเนินกำรจัดท ำ
ตำมโครงกำรตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริ
กิจกรรมที่ 3 : รำยงำนและติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

ชุมชน/หมู่บำ้น 
ในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ได้รับกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

เชิงปริมำณ
จ ำนวน อปท. ที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ
เชิงคุณภำพ
อปท. สำมำรถสนองงำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ
และพระปณิธำนอย่ำงน้อย 
3 โครงกำร

1,599,600,000           กสธ. 

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำรด้ำนสำธำรณสุขของ
สถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น เพื่อเปน็ค่ำครุภัณฑ์ และ
ส่ิงก่อสร้ำง 
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุน
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเปำ้หมำยที่มี
สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลถ่ำยโอน
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
กิจกรรมที่ 3 : ติดตำมและรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล ที่ถ่ำย
โอนมำยังองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นประเภท
เทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลที่ขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ

เชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล 44 แหง่ ที่ถ่ำยโอน
มำยังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประเภทเทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
เชิงคุณภำพ
ประชำชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

             236,007,800 กสธ.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอน
บคุลำกร  เงินเดือนและค่ำจ้ำงส ำหรับ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำถ่ำยโอน
สิทธิประโยชน์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ
ถ่ำยโอน
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล
เกี่ยวกับกำรขอรับสนับสนุนงบประมำณ
ของบคุลำกรถ่ำยโอนทั้งเงินเดือน
ค่ำจ้ำง สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของเทศบำล
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำบญัชีรำยละเอียด
กำรจัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมำณ
 - เสนอ อสถ. เพื่อพิจำรณำลงนำมอนุมัติ
/เหน็ชอบ
 - มีหนังสือถึง สน.คท. เพื่อโอนจัดสรร
งบประมำณ
เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอน
บคุลำกร
(โอนจัดสรรเปน็งวด ๆ ละ 3 เดือน 
รวม 4 งวด)
 - มีหนังสือถึง ผวจ. เพื่อแจ้งให ้อปท.
ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณ

จ ำนวน 1,984 แหง่ เชิงปริมำณ
จ ำนวนบคุลำกรถ่ำยโอน
เชิงคุณภำพ
กำรด ำเนินงำนเปน็ไปตำมแผน
ที่ก ำหนด

507,088,600              สน.บถ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
เพื่อกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร
/พนักงำนส่วนทอ้งถิ่น และลูกจ้ำง 
กิจกรรม : โอนเงินจัดสรรใหแ้ก่ สปสช.

จ ำนวน 760,991 คน  -จ ำนวนผู้มีสิทธิและบคุคล
ในครอบครัวที่ได้รับสิทธิ

5,983,100,100           สน.บถ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำร
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

จ ำนวน 177 คัน จ ำนวนรถที่สนับสนุนกำรจัดกำรส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

390,416,000              กสว.
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กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวดัโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

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

เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของทอ้งถิ่น

จ ำนวน 731 แหง่ สถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

               12,280,800 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหนับสนับสนุนกำรบริหำร
สนำมกีฬำ

จ ำนวน 1 สนำม สนำมกีฬำถ่ำยโอนได้รับกำร
ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100

                 1,056,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

จ ำนวน 275 หลัง อปท. สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร
ใหแ้ล้วเสร็จภำยในปงีบประมำณ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95

             626,728,500 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง
อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ

จ ำนวน 66 หลัง อปท. สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร
ใหแ้ล้วเสร็จภำยในปงีบประมำณ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95

             507,850,700 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำงสระว่ำยน้ ำใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จ ำนวน 2 แหง่ อปท. สำมำรถก่อสร้ำงสระว่ำยน้ ำ
ใหแ้ล้วเสร็จภำยในปงีบประมำณ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95

                 5,296,600 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ทอ้งถิ่นไทย ผ่ำนกำรเล่น (สนำมเด็กเล่น
สร้ำงปญัญำ)

จ ำนวน 121 แหง่ ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีเด็กเข้ำรับบริกำร
ใน ศพด. ที่มีสนำมเด็กเล่นสร้ำง
ปญัญำในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ของเด็ก

               20,570,000 กศ.

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมำณเงิน
อุดหนุนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปำ้หมำยที่มีสถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ่ำยโอน
กิจกรรมที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
กิจกรรมที่ 3 : ติดตำมและรำยงำน
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
ที่ถ่ำยโอนมำยังองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประเภทเทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลที่ขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ จ ำนวน 
53 แหง่

เชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล ที่ถ่ำยโอน
มำยังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประเภทเทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ
เชิงคุณภำพ
ประชำชนในพื้นที่ อปท. ได้รับ
บริกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

               53,000,000 กสธ. 

2. พัฒนาและขยาย
ระบบงานบรกิาร
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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๖.สร้างหลกัประกันใหม้ีน ้า
ใช้และมีการบริหารจดัการ
น ้าและการสุขาภิบาลอย่าง

ยั่งยืนส้าหรับทุกคน

๑๒.สร้าง
หลักประกันใหม้ี

รูปแบบการ
บริโภคและผลติ

ที่ยั่งยืน

๑๓.ด้าเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ

๑๔.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก

มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

๑๕.ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่า
ไม้ที่ยั่งยืนการต่อต้านการกลายสภาพเป็น
ทะเลทรายหยุดยั งการเสือ่มโทรมของที่ดิน
และฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั งการสญูเสยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ

๘.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน

เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มี
คุณค่าส้าหรับทุกคน

๑๗๑๗. เสริมความเข้มแข้งใหแ้กก่ลไกการด้าเนนิงานและฟืน้ฟูหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับโลกส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ติ 

๒๐
 ป

ี

๑. ด้านความม่ันคง
๒. ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔. ด้านการสร้างโอกาส             

ความเสมอภาคทางสังคม

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต
ยุ้ท

ธศ
าส
ตร
์ชา
ติ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กร
มส

่งเส
ริม

กา
ร

ปก
คร

อง
ท้อ

งถ
ิ่น

๑. การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
บุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะ

๒. การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และ
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ด าเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน

๔. การพัฒนาวางระบบและด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

๕. การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ี ภารกิจ 
และนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กร
ะท

รว
งม

หา
ดไ

ทย

๑.การเสริมสร้างสังคมแข็งแรง
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๒.การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๓. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคง

ภายใน

๔. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

๕. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื นที่เศรษฐกิจ

๑. ความม่ันคง

๒. การต่างประเทศ

๓. การเกษตร

๔. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

๕. การท่องเที่ยว

๖. พื้นที่และเมืองนา่อยู่อัจฉริยะ 

๗. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง                             
และขนาดย่อมยุคใหม่

๙. เขตเศรษฐกจิพิเศษ

๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๑๐. การปรับเปลี่ยนค่านยิมและ
วัฒนธรรม

๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้

๑๓. การเสริมสร้างให้คนไทย                    
มีสุขภาวะที่ดี

๑๔. ศักยภาพการกีฬา

๑๕. พลังทางสังคม

๑๖. เศรษฐกิจฐานราก

๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกนัทาง
สังคม

๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน

๑๙. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ

๒๐. การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

๒๑. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๒๒. กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

๑.ยุติความ
ยากจนทุก
รูปแบบ
ในทุกที่

๒.ยุติความหิวโหย 
บรรลุเป้าความ

มั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการที่ดี
ขึ นและส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน

๔.สร้างหลักประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาที่ได้

คุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

๕.บรรลุความ
เสมอภาคระหว่าง
เพศและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน

๓.สร้าง
หลักประกันว่าคน
มีชีวิตที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริมสวัสดิ
ภาพส้าหรับทุกคน

ในทุกวัย

๗.สร้างหลักประกัน
ให้ทุกคนเข้าถึง

พลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาท่ีย่อมเยา 

เช่ือถือได้และยั่งยืน

๑๐.ลดความไม่เสมอ
ภาคภายในและ
ระหว่างประเทศ

๑๑.ท้าให้เมืองและการตั ง
ถ่ินฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ

ต้านทาน และยั่งยืน

๘.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ต่อเน่ือง ครอบคลุม และยั่งยืน การ

จ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการ
มีงานท่ีมีคุณค่าส้าหรับทุกคน

๙.สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความ
ทนทานส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม

๑๖.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี

ประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลมุในทุกระดับ

แผนที่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



๑. ด้านความมั่นคง

แผนที่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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๑.ยุติความ
ยากจนทุก
รูปแบบใน

ทุกที่

๒.ยุติความหิวโหย 
บรรลุเป้าความ

ม่ันคงทางอาหาร
และโภชนาการที่ดี
ขึ นและส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน

๔.สร้างหลกัประกัน
ว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่ได้คุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

๕.บรรลุความ
เสมอภาคระหว่าง

เพศและ
เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของ
ผู้หญิงและ

เด็กหญิงทุกคน

๖.สร้างหลักประกันให้มี
น ้าใช้และมีการบริหาร

จัดการน ้าและการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

ส้าหรับทุกคน

๑๒.สร้าง
หลักประกันให้
มีรูปแบบการ
บริโภคและ
ผลิตท่ียั่งยืน

๑๓.ด้าเนินการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อ

ต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ

๑๔.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก

มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

๑๕.ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่า
ไม้ที่ยั่งยืนการต่อต้านการกลายสภาพเป็น
ทะเลทรายหยุดยั งการเสือ่มโทรมของที่ดิน
และฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั งการสญูเสยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ

๗.สร้างหลกัประกัน
ให้ทุกคนเข้าถึง

พลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่ย่อมเยา 

เช่ือถือได้และยั่งยืน

๑๐.ลดความไม่
เสมอภาคภายใน

และระหว่าง
ประเทศ

๑๑.ท้าให้เมืองและการตั ง
ถ่ินฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มี
ภูมิต้านทาน และยั่งยืน

๙.สร้างโครงสร้างพื นฐานที่มีความ
ทนทานส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

๑๖.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมใน

ทุกระดับ

๑๗๑๗. เสริมความเข้มแข้งให้แก่กลไกการด้าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ติ 

๒๐
 ป

ี

๒. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนั

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ              
ความเสมอภาคทางสังคม

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผ
นก

าร
ปฏ

ริปู
ปร
ะเท

ศ ๑. 
ด้าน

การเมือง

๒. 
ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน

๓. 
ด้าน

กฎหมาย

๔. 
ด้าน

กระบวน
การ

ยุติธรรม

๕. 
ด้าน

เศรษฐกิจ

๖. 
ด้าน

ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๗. 
ด้าน

สาธารณสุข

๘.  
ด้านสื่อสาร
มวลชนและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๙.  
ด้าน
สังคม

๑๐.  
ด้าน

พลังงาน

๑๑.  
ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กร
มส

่งเส
ริม

กา
ร

ปก
คร

อง
ท้อ

งถ
ิ่น ๑. การพัฒนาผู้บริหาร 

สมาชิกสภา และบุคลากร
ท้องถ่ินในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ

๒. การพัฒนาระบบการเงิน 
การคลัง และปรับปรุงระเบียบ
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

๓. การส่งเสริม  สนับสนุน 
และพัฒนาการด า เนินการ
จัดบ ริ ก ารส า ธ ารณะขอ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐาน

๔. การพัฒนาวางระบบและ
ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

๕. การส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้อง ถ่ินตามอ านาจหน้า ท่ี 
ภารกิจ และนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมาย

๑๒.  
ด้าน
ศึกษา

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กร
ะท

รว
งม

หา
ดไ

ทย

๑.การเสริมสร้างสังคมแข็งแรงและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๒.การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๓. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคง

ภายใน

๔. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

๕. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื นที่เศรษฐกิจ

๓.สร้าง
หลักประกันว่าคน
มีชีวิตที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริมสวัสดิ
ภาพส้าหรับทุกคน

ในทุกวัย

๘.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ต่อเน่ือง ครอบคลุม และยั่งยืน การ

จ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการ
มีงานท่ีมีคุณค่าส้าหรับทุกคน



 

 

พันธกิจที่ 3 

 

พันธกิจที่ 2 

 

พันธกิจที่ 4 

 

พันธกิจที่ 5 

 

ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
วิสัยทศัน ์

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะไดต้ามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี  

 

พันธกิจที่ 1 

1. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความ
เข้าใจในการจดับริการสาธารณะ

ตามมาตรฐานการด าเนินงาน 

 

2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ความสามารถในการจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 

 

3. ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

 

4. ส่งเสริมการตดิตามประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ 

กฎหมาย และนโยบายที่ก าหนด 

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มืออาชพี คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา  
และบุคลากรท้องถ่ินในการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

 

การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
 และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
การด าเนินการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้มีมาตรฐาน 

การพัฒนาวางระบบ และด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

การส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ตามอ านาจหน้าท่ี ภารกิจ และนโยบาย
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วิสัยทัศน ์

“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหจ้ัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี” 
ร้อยละ 70 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายในปี 2565 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการจดับริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานการด าเนินงาน 
 

2. พัฒนา ปรบัปรุงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถใน
การจัดบริการสาธารณะได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

4. ส่งเสริมการตดิตามประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ 
กฎหมาย และนโยบายที่ก าหนด 
 
 

 
 

 
1. การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา 
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท้ อ ง ถิ่ น ใ นก า ร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ 

 

2. การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

3 .  การส่ ง เสริ ม  ส นับส นุน และ
พัฒนาการด า เ นินการจัดบริการ
สา ธา รณะข องอ งค์ ก รปกครอ ง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 

 

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

5. การส่งเสริมการปฏิบตัิงานของกรม
ส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. มาตรฐานการบริการสาธารณะ
ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

 

5. องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และประชาชนมีความสุข 

 

2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ครอบคลุมวิถีการด ารงชีวิต 

 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 
กลยุทธ ์

1 .  สนั บสนุ น ก าร ด า เ นิ น ง าน
โครงการตามมาตรฐาน 
2.  พัฒนาและขยายระบบงาน
บริ ก ารสาธารณะขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการบริหารการเงิน 
การคลังขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการจัดท า  ปรับปรุง
ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ ์

 

1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
การด า เนินงานตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานงาน
บริการสาธารณะ 

 

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

 

1. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
นโยบาย 

 



 

 




