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ค ำน ำ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุ 
ไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความส าเร็จของการด าเนินงาน อันจะท าให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อบริบทที่เป ลี่ยนแปลง 
ในมิติต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนที่ 3 ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
แผนผังความเชื่อมโยง และส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
บั ญ ชี ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 6 
งบอ านวยการ (กรม) งบเงินอุดหนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่ างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 



 
 
 
 
 
 
 
                   หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  1 
  โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 

  อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5            
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 6 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 8 

ส่วนที่ 3 ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 
  วิสัยทัศน์ 11 
  พันธกิจ 11 
  ค่านิยมหลัก 11 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 
  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 12 
  ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566 15 
  แผนผังความเชื่อมโยง 16 
ส่วนที่ 4  แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17 
  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 19 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 24 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 39 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 44 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 48 
  
 
 
 
 
 

สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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1.1 โครงสร้างของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1.2 อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่
และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. ด าเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท า ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบ  
ในการติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ด าเนินการจัดท า แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 4. ก าหนดแนวทางและจัดท ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. ก าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 
 11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจัดตั้งส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน  
และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรม ในราชการส่วนภูมิภาค เพ่ื อให้การด าเนินการก ากับ ดูแล  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
และจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานภายในส่วนราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  
       ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น โดยแยกภารกิจด้านแผนงานและการจัดท างบประมาณของกรมของส านักงาน
เลขานุการกรมออกมาด าเนินการ และแก้ไขอ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรมเพ่ือให้สอดคล้อง  
กับการจัดตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
เป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยแยกภารกิจด้านการศึกษาของส านักพัฒนา 
และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  ออกมาด าเนินการและเปลี่ยนชื่อส านักพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารงานท้องถิ่นเป็นกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และแก้ไขอ านาจหน้าที่  
ของส่วนราชการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โดยก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการประสาน รวมรวม วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของกรม 
  

1.2 อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม       

ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลและมีฐานข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ 

W1 ระบบบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัด เช่น อัตราก าลัง 
ไม่สมดุลกับภารกิจ โครงสร้างบุคลากรยังไม่มี
ความชัดเจนโดยเฉพาะต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญ 
ในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้อง บุคลากรบางต าแหน่ง
ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ขาดขวัญก าลังใจ 
และความทุ่มเทในการด าเนินภารกิจตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

S2 กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น มี โครงสร้าง 
ของส านัก/กอง ที่ รองรับภารกิจที่ หลากหลาย 
มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนภายใต้กรอบพันธกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย 

W2 การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ข าด ค ว าม ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังไม่มีการพัฒนา 

S3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจในลักษณะ 
1 กรม 2 ระบบ ได้แก่ระบบของกรมและระบบ 
ใน ก ารส่ ง เส ริ ม อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
โดยมีหน่วยงานระดับภูมิภาค ส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้ องถิ่ นจั งหวัด เป็ นกล ไกในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 

W3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
มีโครงสร้างองค์กรที่ยังไม่เหมาะสมกับการรองรับ
ภารกิจงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

W4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขาดงบประมาณ
และอัตราก าลังที่เพียงพอต่อภารกิจการส่งเสริม 
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รวมทั้ งมี การ
ด า เนิ น ก ารจั ด ส ร ร งบ ป ระม าณ ที่ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 

S5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นที่มีหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจน 
ในการฝึกอบรมพัฒนาและให้ความรู้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

W5 ระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง
ขาดการสื่อสารองค์กรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดต่อสื่อสาร
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีน้อย 

S6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณะ 
ส่ งเสริมการศึกษาท้ องถิ่ น และมาตรฐานการ
ด าเนินงานของท้องถิ่นท่ัวประเทศ 

W6 ก า ร ถ่ า ย ท อ ด น โย บ าย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ
ยั งขาดประสิทธิภ าพ ไม่ ชั ด เจน  ขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับยุทธศาสตร์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงสู่พ้ืนที ่

2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S7 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการ
ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนเป็น
ที่เชื่อถือของหน่วยงานภายนอก 

W7 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขาดกลไกการ
ประสานงานระดับอ าเภอโดยไม่มีโครงสร้างระดับ
อ าเภอที่กฎหมายรองรับ 
 

S8 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผล LPA ที่มีความ
น่ าเชื่ อถือและหน่ วยงาน อ่ืนมี การน าผลไป ใช้
ประโยชน์ 

W8 
 
 
 

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มีภ ารกิจหลั ก 
ที่ยั งไม่ เป็น เอกเทศต้องขอรับการสนับสนุน 
จากหน่วยงานอ่ืนอยู่เป็นจ านวนมากท าให้การ
บริหารงานท้องถิ่นมีความอ่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ง่าย 

S9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการประสานงาน
ทั้งหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  มี เครือข่ าย 
ในการท างานร่วมกับองค์กรที่เป็นตัวแทนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน 

W9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีสายงาน 
ที่หลากหลาย ความสามารถในการท างานแบบ 
1 กรม 2 ระบบ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

S10 กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจงาน 
ที่ชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การท างาน
ขององค์การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เป็ นอย่ างดี 
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

S11 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีความรู้
หลากหลายในการน าไปปฏิบัติงานตามภารกิจ 
และหน้าที่ความรับผิดชอบมีการปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

S12 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปฏิบัติงาน 
ที่ เป็ น เลิ ศ ได้ รับการยอมรับจากหน่ วยงาน อ่ืน 
เช่น ได้รับรางวัล PMQA การบริหารงานคลัง รวมทั้ง
มีการจัดท าประมวลกฎหมายท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่น 
มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในมิติต่าง ๆ เช่น การสร้างความเท่าเทียมกัน 
ของคนในสังคม กฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
หลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
การพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 การออกแบบ
เมือง การจัดการขยะมูลฝอย กระแสการพัฒนา
ประชาธิปไตยท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนท าให้ท้องถิ่นมีโอกาสช่วยแบ่งเบา
ภาระการพัฒนาประเทศได้มากขึ้น 

T1 การแพร่ระบาดของเชื้ อ อุบั ติ ใหม่ ในสั งคม 
Covid – 19 เป็น อุปสรรคในการปฏิบัติ งาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอปท. 

O2 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการบริหารงาน เช่น ไทยแลนด์ 4.0 การบริหาร
จัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) การ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
อินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง  (Internet of thing) 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการป้องกันภัยและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
เป็นโอกาสให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ปรับปรุงระบบการบริหารได้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

T2 สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่น มลพิษ 
ทางน้ า  ทางอากาศ และขยะอุตสาหกรรม 
เพ่ิมสูงขึ้นภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 การเติบโต
ของชุมชนเมือง การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ  
เป็ น ภั ย อุ ป ส ร รค ที่ ขั ด ข ว า งก า รส่ ง เส ริ ม 
การปกครองท้องถิ่น 

O3 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากระดับท้ องถิ่น  เช่น  วิสาหกิจตั้ งใหม่ 
(Start up) วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐ าน ค ว าม รู้ น วั ต ก ร รม แ ล ะ ดิ จิ ทั ล ภ า ย ใต้
อุตสาหกรรม 4.0 การท่องเที่ยวและบริการระดับ
ท้องถิ่น ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีโอกาสส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นได้เพ่ิมมากขึ้น 

T3 ความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น กระแสการเกิด 
Fake News 
 

 

O4 กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดและระบุความส าคัญ 
ในการพัฒนาพื้นท่ี และการกระจายอ านาจ 

T4 หน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  โดยไม่ป ระสาน ก รม ส ่ง เส ร ิม 
การปกครองท้องถิ่น 

O5 รั ฐ บ าล ให้ ค ว าม ส าคั ญ แ น วคิ ด  Smart City 
และกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ 

T5 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่มากระทบกับการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เช่น การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย 
ที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นขาดเอกภาพ กฎหมาย
บริหารงานพัสดุมากเกินไป ประมวลกฎหมาย
ท้องถิ่นไม่ได้รับรองในการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น 

๒.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O6 การมีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

ที่ ชั ด เจน  3 สมาคม  รวมทั้ งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพมากขึ้นมีแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถส่ งเสริมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ได้มากขึ้น 

T6 ภัยคุมคามทางไซเบอร์สูงขึ้น 

O7 กระแสการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ การเติบโต
ของปัญ ญ าประดิษ ฐ์  (Artificial Intelligence)
รวมทั้งระบบเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่  (Mobile 
Technology) ช่วยให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ พัฒนา 
เพ่ิมมากข้ึน 

T7 การก าหนดนโยบายด้านการกระจายอ านาจ 
ของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง 

O8 ก ร ะ แ ส สั ง ค ม ตื่ น ตั ว ใน ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ 
ของประชาชน และต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

T8 ประเทศไทยประสบปัญหาภั ยพิบัติที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง 

  T9 โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากขึ้น การเติบโตของแรงงานนอกระบบ 
การย้ าย ถิ่ น ขอ งแ รงงาน  ก ระท บ ต่ อ ก าร
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  T10 นโยบายรัฐบ าลมี ผลกระทบต่ อท า ให้ การ
บริหารงานท้องถิ่นอ่อนไหว 

  T11 ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลน้อยลง 
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– ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3  
ทิศทางของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น         
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 “ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น” 

 
 
 

 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา 

แนะน าในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารจัดการเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ  
ตามมาตรฐานสากล 

 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1 วิสัยทัศน์  

3.2 พันธกิจ 
 

มืออาชพี 

3.3 ค่านิยมหลัก 
 

คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคดิจิทัล 
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1. การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ 
4. การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
5. การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 1) ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเลือกตั้งตามแผนที่ก าหนด 
4) ประเมินผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด ร้ อ ย ล ะข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า รป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
(Local Performance Assessment : LPA) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75) 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
13 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1) การก าหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานสากล 
2) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 1) ปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานการบริการสาธารณะเพ่ือยกระดับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภารกิจและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 1) ร้ อ ยละขององค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ นป ระสิ ท ธิภ าพ  
(Local Performance Assessment : LPA) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75) 
2) ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65) 
3) จ านวนหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพประปา (ค่าเป้าหมาย 
6,472 แห่ง) 
4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ค่าเป้าหมาย รอการก าหนดเกณฑ์จาก
กรมควบคุมมลพิษและส านักงาน ก.พ.ร.) 
5) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพ่ิมขึ้น (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.5) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็น 
มืออาชีพ 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1) การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
2) การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  
ให้มีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด ร้ อ ย ล ะข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า รป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
(Local Performance Assessment : LPA) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใหพ้ร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1) องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

ตัวช้ีวัด ร้ อ ย ล ะข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า รป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
(Local Performance Assessment : LPA) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
และทันสมัย 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และการอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา Application เพ่ือยกระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
2) โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
3) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1) สร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับ
การพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 
2) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 (ค่าเป้าหมาย รอการก าหนดเกณฑ์จากส านักงาน ก.พ.ร.) 



  

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 

“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น” 

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ 

การส่งเสริมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การส่งเสริมและพฒันา 
การจัดบรกิารสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพ  

 
  

การเสริมสรา้งสมรรถนะบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีความเป็นมอือาชีพ 

การพัฒนาระบบการเงิน 
การคลัง และระเบียบกฎหมายในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง 

การพัฒนากรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กร 
ท่ีมีขีดสมรรถนะสงูและทันสมยั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา
แนะน าในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารจัดการเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะตามมาตรฐานสากล 

ก้าวทันยุคดิจิทัล 

-15- 



แผนที่ความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 นโยบายรัฐบาล กับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1. การปกป้อง      
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. การเสรมิสร้างความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงภายใน 2. การลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
และพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 

 

3. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล 4. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เกษตร
และเกษตร

แปร 
รูปมูลค่า

สูง 

2. การ
ท่องเที่ยว
เน้นคุณค่า 

3. ฐานการ
ผลิตยาน
ยนตไ์ฟฟ้า 

4. การแพทย์
และสุขภาพ

แบบครบวงจร 

5. ประตูการค้า 
การลงทุนและ 

โลจิติกส์ 

6. อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและบริการ

ดิจิทัล 

10. ลดความ 
ไม่เสมอภาคภายใน
และระหว่างประเทศ 

11. ท าให้เมืองและ 
การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และย่ังยืน 

12. สร้าง
หลักประกัน 

ให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิตที่

ย่ังยืน 
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7. SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

๘. พื้นที่และ
เมืองมีความ
เจริญทันสมัย 
และน่าอยู ่

13. ด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ

ผลกระทบ 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 

การต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน

และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

6. สร้างหลักประกันให้ม ี
น้ าใช้และมีการบริหารจัดการ
น้ าและการสุขาภิบาลอย่าง

ย่ังยืนส าหรับทุกคน 

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้
ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล  

รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

7. สร้างหลักประกัน 
ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาท่ีย่อมเยา เชื่อถือได้และ

ย่ังยืน 

9. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

ย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิที่ต่อเน่ือง 
ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต

ภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

2. การรักษา       
ความม่ันคงของรัฐ   

และการ
ต่างประเทศ 

3. การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม 
และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐ 

4. การศึกษาและ
เรียนรู้  

การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน

สาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 

9. การรักษาความ
มั่นคงของฐาน

ทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

10. การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี

ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ      

มิชอบในภาครัฐ 

11. การปรับปรุง
กฎหมาย           

และกระบวนการ
ยุติธรรม 

6. การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

8. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การวิจัยและการพัฒนา และ
นวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิม
ค่าใช้จา่ยในการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศ 

7. การส่งเสริม
บทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคม

อาเซียน 

1.ยุติความ
ยากจนทุกรูปแบบ

ในทุกท่ี 

2. ยุติความหิวโหย บรรลุเป้า
ความมั่นคงทางอาหารและ

โภชนาการที่ดีข้ึน  
และส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม

สวัสดิภาพส าหรับทุกคน 
ในทุกวัย 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่ได้คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

5. บรรลคุวามเสมอภาคระหว่าง
เพศและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของผู้หญิง 
และเด็กหญิงทุกคน 

ยุท
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ตร

์กร
มส

่งเส
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรหิาร

จัดการตามหลักธรรมภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลง 

  

๙. ความยากจนข้าม
รุ่นลดลงและความ
คุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ เหมาะสม 

๑๐. เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอน

ต่ า  

๑๑. การลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  

๑๒. ก าลังคนที่มี
สมรรถนะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนา

แห่งอนาคต 

๑๓. ภาครัฐ
สมรรถนะ

สูง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย   
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ส่วนที่ 4   
แผนงาน/โครงการ 

ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 



งบอ ำนวยกำรกรม งบเงนิอุดหนุน รวม งบอ ำนวยกำรกรม งบเงนิอุดหนุน รวม
1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหบ้ริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17 - 17 64,783,800               - 64,783,800           

2 การส่งเสริมและพฒันาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหมี้ประสิทธิภาพ

16 44 60 131,881,940             143,864,712,900       143,996,594,840   

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหมี้ความเปน็มืออาชีพ

37 6 43 254,047,000             18,614,608,200         18,868,655,200     

4 การพฒันาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

21 - 21 99,724,620               - 99,724,620           

5 การพฒันากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหเ้ปน็
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

81 - 81 324,513,370             - 324,513,370         

172 50 222 874,950,730            162,479,321,100      163,354,271,830  

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

รวม

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณล ำดับ ยุทธศำสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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งบอ ำนวยกำรกรม งบเงนิอุดหนุน รวม งบอ ำนวยกำรกรม งบเงนิอุดหนุน รวม
1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหบ้ริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17 - 17 64,783,800               - 64,783,800           

2 การส่งเสริมและพฒันาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหมี้ประสิทธิภาพ

16 44 60 131,881,940             143,864,712,900       143,996,594,840   

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหมี้ความเปน็มืออาชีพ

37 6 43 254,047,000             18,614,608,200         18,868,655,200     

4 การพฒันาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

21 - 21 99,724,620               - 99,724,620           

5 การพฒันากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหเ้ปน็
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

81 - 81 324,513,370             - 324,513,370         

172 50 222 874,950,730            162,479,321,100      163,354,271,830  

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

งบอ ำนวยกำร (กรม)

รวม

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณล ำดับ ยุทธศำสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบรหิาร
ราชการทอ้งถ่ินส่งเสรมิและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงาน : ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

16 6 21 11 13 4  กม.

กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงการ ท าค าส่ัง
มอบหมายหน้าที ่ประสานสถานทีจ่ัด
ประชุม ประสานวิทยากร ผู้เข้าร่วม
ประชุมปฏิบติัการ

กิจกรรมที ่2 :  ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพือ่พฒันาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ อปท.

กิจกรรมที ่3 :อปท. ทีล่งทะเบยีนเข้าใช้งาน
ในระบบ ITAS น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT) ตอบแบบการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) และผู้บริหารอนุมัติข้อมูล

กิจกรรมที ่4 : อปท. ทีด่ าเนินการประเมิน 
ITA ส าเร็จถูกต้องครบถ้วน ก่อนเวลาที ่
ป.ป.ช. ก าหนด 5 ล าดับแรกของ อปท. แต่
ละประเภท และแต่ละระดับ

กิจกรรมที ่5 : สถ. มอบรางวัล อปท. ทีม่ี
ศักยภาพในการด าเนินการประเมิน ITA

1 ขับเคลื่อนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มกีารบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. เพือ่ส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นเข้า
ร่วมโครงการการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA)
2. เพือ่ขับเคล่ือนการ
ประเมิน ITA ของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ใหม้ี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

ตวัชีว้ัดเชงิปรมิาณ
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม
ปฏบิติักำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
ตวัชีว้ัดเชงิคุณภาพ
อปท. เขา้รว่มประเมนิ 
ITA ครบ 100 % 
และมผีลคะแนนเฉลี่ยดี
ขึน้กว่าปทีีผ่่านมา

1. ข้าราชการ สถจ.ทีก่ ากับ
การประเมิน ITAจ านวน 
152 คน 
2. อปท. จ านวน 7850 แหง่

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมศัีกยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

งบอ านวยการ (กรม)1,400,000         

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติ
ราชการของ สถจ./สถอ./อปท. 
ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถ่ิน

16 6 21 11 13 4  กปต.สถ.

กิจกรรมที ่1 : ประชุมจัดแผนและก าหนด
ประเด็นการตรวจราชการ

กิจกรรมที ่2 : แจ้งประเด็นหน่วยรับตรวจ
และลงตรวจราชการตามนโยบาย/ภารกิจ

กิจกรรมที ่3 :รวบรวม วิเคราะห ์ประเด็น
ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ทีไ่ด้จาก
การประชุมและตรวจราชการ

กิจกรรมที ่4 : สรุปราชการผลการตรวจ
ราชการเสนอ อสถ. ใหค้วามเหน็ชอบ 
และแจ้งส านัก/กอง ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป

โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงการ และ
รวบรวมข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที ่2 : แจ้ง สถจ. เพือ่ประสาน 
อปท. กลุ่มเปา้หมายทีจ่ะรับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ทราบ
กิจกรรมที ่3 : ด าเนินการนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมที ่4 : สรุปผลการด าเนินการ

องค์ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทีม่ีสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ และมีการ
พฒันารูปแบบและ
กระบวนทศัน์การจัดการ
เรียนรู้ใหส้ามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ใหบ้รรลุตามนโยบายของ
 สถ.

เชิงปรมิาณ
สุ่มตรวจ อปท. 
โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณด้าน
การศึกษา 5 ภาค ภาค
ละ 5 แหง่ รวม 25 แหง่
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. 
โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมี
การด าเนินการ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ

โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 250 แหง่

         3,288,000 16 6 21 11 13 4 P กศ.

เพือ่ตรวจติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย 
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ  
ร้อยละของจ านวนหน่วย
รับตรวจ     
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
สรุปรายงานผลการ
ตรวจแล้วเสร็จภายใน
ก าหนด

1. หน่วยรับตรวจ 1,200 แหง่
ต่อปี
2. สรุปรายงานผลการตรวจ 
รอบ 6 เดือนแรก และ 
6 เดือนหลัง แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด

2,736,000     งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการตรวจนิเทศภารกิจทีไ่ด้รบัการถ่าย
โอนด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

16 6 21 11 13 4  กสธ.

กิจกรรมที ่1 :  แต่งต้ังคณะท างานตรวจ
นิเทศภารกิจทีไ่ด้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที ่2 : ตรวจนิเทศภารกิจทีไ่ด้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที ่3 : สรุปผลการตรวจนิเทศ
ภารกิจฯ

โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

16 6 21 11 13 4 

กิจกรรมที ่1 : ประเมินความเส่ียงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและจัดท า
แผนการตรวจสอบการคลังการเงิน          
 การบญัชี และการพสัดุองค์กรปกครอง   
ส่วนทอ้งถิ่น เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยกิจกรรมที ่2 : จัดส่งแผนการ
ตรวจสอบ ใหผู้้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรมที ่3 : จัดท าแผนปฏิบติังาน
ตรวจสอบ และขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพือ่ปฏิบติังานตามแผน

กิจกรรมที ่4 : ด าเนินการตามแผน

กิจกรรมที ่5 : จัดท ารายงานการตรวจสอบ
และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพือ่แจ้งให้
หน่วยรับตรวจทราบและด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ

กิจกรรมที ่6 : รายงานผลการ
ด าเนินการ และรวบรวมข้อตรวจ
พบและข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมที ่7 : ติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

เพือ่ติดตามการ
ด าเนินงานของสถานี
อนามัยทีถ่่ายโอนใหแ้ก่ 
อปท. ได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนข้อมูลปญัหา
อุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานีอนามัยทีถ่่ายโอน
มายัง อปท. ได้รับการ
ตรวจนิเทศตามทีก่ าหนด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
บคุลากรด้านสาธารณสุข
ได้รับค าแนะน า
และแนวทางการ
ด าเนินงาน/การบริหาร
จัดการสถานีอนามัยโดย
ใช้ระเบยีกระทรวง
มหาดไทยทีเ่กี่ยวข้อง

งบอ านวยการ (กรม)สถานีอนามัยทีถ่่ายโอนมายัง
อปท. ได้รับการตรวจนิเทศ
ตามก าหนด

 ไม่สามารถ
ก าหนดวงเงินได้ 
เนื่องจาก สถานี
อนามัยทีข่อถ่าย
โอนต้องได้รับการ
ประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

ตบ.งบอ านวยการ (กรม)เพือ่ตรวจสอบ
การบริหารงานและการ
ปฏิบติังาน
ด้านการคลังการเงิน
การบญัชีและ
การพสัดุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับการ
ตรวจสอบการ
บริหารงานและการ
ปฏิบติังาน  ด้านการคลัง
 การเงิน การบญัชี และ
การพสัดุ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับการ
ตรวจสอบและ
ค าปรึกษาแนะน าการ
ปฏิบติังานด้านการคลัง 
การเงินการบญัชี และ
การพสัดุ  ใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และ
หนังสือส่ังการ

1. องค์กรปกครอง            
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลัง 
กำรเงิน กำรบญัชี
และกำรพสัดุ  
ไม่น้อยกว่ำ 100 แหง่
2.สถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำน
กำรคลัง กำรเงิน 
กำรบญัชีและกำรพสัดุ
ไม่น้อยกว่ำ 300 แหง่ 
3. องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ ำนวน 
23 จังหวัด ได้รับ     
กำรนิเทศ กำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบติังำน
จำกผลกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลัง กำรเงิน 
กำรบญัชีและกำรพสัดุ
4. เจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำนกำรเงิน
กำรบญัชีและกำรตรวจสอบ
ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบด้ำนกำรคลัง 
กำรเงินกำรบญัชีและ 
กำรพสัดุขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ ำนวน 76 แหง่   
เปน็แนวทำงเดียวกัน

1,780,000         

(ภำยในเดือนกันยำยน 2565) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการนิเทศการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

16 6 21 11 13 4  ตบ.

กิจกรรมที ่1 : ด ำเนินกำรวำงแผน 
ประสำนสถำนที ่   และขออนุมัติโครงกำร
นิเทศกำรปฏิบติังำนฯ

กิจกรรมที ่2 : จัดส่งแผนกำรนิเทศกำร
ปฏิบติังำนฯ 
ถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
เพือ่แจ้ง อปท.

กิจกรรมที ่3 : ด ำเนินกำรนิเทศกำร
ปฏิบติังำนฯ

กิจกรรมที ่4 : สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรนิเทศฯ

โครงการอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทีไ่มผ่่านเกณฑ์การประเมปิระสิทธิ
ภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

17 3 12 1 6 4  กพส.

กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที ่2 : แจ้งจังหวัดประสานผู้เข้า
รับการอบรมฯ

กิจกรรมที ่3 :ประสานและเชิญวิทยากร
มาบรรยายใหค้วามรู้กับผู้เข้ารับการอบรม 
สัมมนา จาก อปท. ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

กิจกรรมที ่4 : ด าเนินการอบรม สัมมนา
ตามก าหนดการ

กิจกรรมที ่5 : สรุปผลการอบรม สัมมนา
เสนอผู้บงัคับบญัชา

เพือ่ปรับปรุง
ประสิทธิภำพของ อปท. 
ในกำรรับกำรประเมิน
ประสิทธิภำพของอปท. 
(Local Performance 
Assessment: LPA) 
ใหเ้ปน็ อปท. ทีม่ี
ผลกำรประเมินฯ 
(เฉล่ียรวม 5 ด้ำน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) 
ให ้อปท. ทรำบจุดอ่อน 
และแนวทำงแก้ไขให้
สำมำรถพฒันำได้ตำม
ควำมเหมำะสมของ
 อปท. และใหท้อ้งถิ่น
จังหวัดได้มีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมสนับสนุน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนของ อปท. ที่
ได้รับการอบรม สัมมนา
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. ได้รับ
การอบรม สัมมนาแล้ว
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพิม่ขึ้น

อบรม สัมมนำใหก้ับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ีผล
กำรประเมินฯ ทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์ 
(เฉล่ียรวม 5 ด้ำน น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70) ประจ ำป ี2565 
จ ำนวน 100 แหง่

2,000,000         งบอ ำนวยกำร (กรม)

(1) เพือ่ใหผู้้ตรวจสอบ
ภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำย
ใหป้ฏิบติัหน้ำที่
ผู้ตรวจสอบภำยใน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กฎหมำย ระเบยีบ และ
หนังสือ ส่ังกำร
ทีเ่กี่ยวข้องในกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบได้
อย่ำงถูกต้อง 
ชัดเจนสำมำรถ
ปฏิบติังำนตรวจสอบให้
เปน็ไปตำมมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์
ทีก่ระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ านวนผู้เข้ารับ
การนิเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบภำยใน
ขององค์กรปกครองหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยใหป้ฏิบติั
หน้ำทีผู้่ตรวจสอบ
ภำยในขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
จ ำนวน 1,200 คน

303,400           งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการประเมนิประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA)

16 6 21 11 13 4  กพส. 

กิจกรรมที ่1 : จัดสรรค่าด าเนินงาน/
ค่าใช้จ่ายทมีประเมิน

กิจกรรมที ่2 : ประชุมคณะท างานจัดท า
แบบประเมินฯ และรับฟงัความคิดเหน็จาก
 สถจ. และ อปท.

กิจกรรมที ่3 : ประชุมชี้แจงทมีประเมินฯ
กิจกรรมที ่4 : จัดพมิพแ์บบประเมิน
กิจกรรมที ่5 : ติดตามและนิเทศทมีประเมิน
กิจกรรมที ่7 : สรุปผลการประเมิน

        งบอ านวยการ (กรม)4. ประเมนิผลการ
บรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1. เพือ่ใหม้ีกำรนิเทศ 
ติดตำมประเมิน
ประสิทธิภำพของ อปท.
 ทกุแหง่ทัว่ประเทศ
2. เพือ่ใหผู้้เกี่ยวข้อง
สำมำรถทรำบจุดแข็ง 
จุดอ่อนของ อปท. 
เพือ่น ำไปใช้ในกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของ อปท. ในกำรปฏิบติั
รำชกำรและจัดกำร
บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชน
3. เพือ่ใหท้รำบศักยภำพ
 ในกำรปฏิบติังำนของ 
อปท. และสำมำรถ
พฒันำ แก้ไข ปรับปรุง 
ส่งเสริม และสนับสนุน
ได้ตำมควำมเหมำะสม
ของ อปท.
4. เพือ่ใหม้ีระบบกำร
รำยงำนและฐำนข้อมูล
กำรประเมิน
ประสิทธิภำพของ 
อปท. ส ำหรับจังหวัด
และส่วนกลำง

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ร้อยละ อปท. ได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. ทกุแหง่
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ อปท. ทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.

บทสรุปและวิเครำะหผ์ลกำร
ประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ ำนวน 
7,849 แหง่ 
(รวมเมืองพทัยำ)

23,000,000       

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นิเทศงาน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

16 6 21 11 13 4 

กิจกรรมที ่1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมที ่2: ด าเนินการตรวจติดตามฯ

กิจกรรมที ่3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

กพส. (1) เพือ่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับกำร
จัดสรรงบประมำณเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
(2) เพือ่รับทรำบ
ปญัหำ อุปสรรค ในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
(3) เพือ่ใหค้ ำแนะน ำ 
ข้อเสนอแนะ ในกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำร
ใหเ้กิดประสิทธิภำพ 
และประโยชน์สูงสุด
แก่ประชำชน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับกำร
ตรวจติดตำม 
จ ำนวน 32 แหง่
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับกำร
ตรวจติดตำมฯ มีควำมรู
ควำมเข้ำใจสำมำรถ
แก้ไขปญัหำ อุปสรรค 
ในกำรด ำเนินโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจให้
เปน็ไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชำชน

งบอ ำนวยกำร (กรม)องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ได้รับกำรตรวจติดตำมฯ 
ในพืน้ที ่4 ภำค จ ำนวน 
32 แหง่

350,000            

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการตรวจนิเทศการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการ
จัดท างบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทีเ่ป็นหน่วยรบังบประมาณตรง

16 6 21 11 13 4

กิจกรรมที ่1 : กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิ่นแต่งต้ังคณะท ำงำนเพือ่ด ำเนินกำร
ตรวจนิเทศ

กิจกรรมที ่2 : คณะท ำงำนฯ ประชุม
ร่วมกัน เพือ่ก ำหนดแผนด ำเนินกำรตรวจ
นิเทศ, กำรด ำเนินกำรตรวจนิเทศ

กิจกรรมที ่3 : ประชุมสรุปผลกำรตรวจ
นิเทศ และร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ใหม้ีประสิทธิภำพ

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทีม่ผีลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16 6 21 11 13 4 กพส. 

กิจกรรมที ่1 : แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่
ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ีผลการปฏิบติังาน
ดีเด่น

กิจกรรมที ่2 : แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ีผลการ
ปฏิบติังานดีเด่น เพือ่ใหจ้ังหวัดด าเนินการ
คัดเลือกฯ

กิจกรรมที ่3 : จังหวัดแจ้งผลการคัดเลือกฯ
 ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นสรุปผลและ
ประกาศผลการคัดเลือกฯ

กิจกรรมที ่4 : จัดจ้างท าโล่ประกาศเกียรติ
คุณพร้อมจัดส่งใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทีม่ีผลการปฏิบติังานดีเด่น

กิจกรรมที ่5 : จัดพมิพน์ังสือเผยแพร่
ผลงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ีผล
การปฏิบติังานดีเด่น

550,000            กพส. (1) เพือ่ประชุมชี้แจง
แนวทำงกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ
ใหก้ับประชำชน ตำม
นโยบำยของกรมส่งเสริม
กำรปกครองทอ้งถิ่น
(2) ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
(3) รับทรำบปญัหำ
อุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะในกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
(1) องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที ่
8 จังหวัด
(4 ภำค ภำคละ 
2 จังหวัด) ได้รับกำร
ตรวจนิเทศไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในพืน้ทีจ่ังหวัด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เปน็ไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ประหยัดและคุ้มค่ำ

1. เพือ่เชิดชูเกียรติ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทีพ่ฒันาทอ้งถิ่น
ได้อย่างดีย่ิงเปน็ที่
ประจักษ์ และการ
ยอมรับของประชาชนใน
ทอ้งถิ่น ส่วนราชการ
ต่าง ๆ องค์กรภาค
ประชาสังคม และเปน็
ต้นแบบใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น
ต่อไป 
2. เพือ่สนับสนุน 
ส่งเสริมการพฒันา
ทอ้งถิ่นใหเ้กิดความ
ย่ังยืนโดยมีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้นแบบในด้านต่าง ๆ 
ส าหรับการต่อยอดการ
พฒันาทอ้งถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นอื่น ๆ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ท าใหท้ราบถึง
ประสิทธิภาพหรือ
มาตรฐานการท างาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ท าใหไ้ด้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นต้นแบบ 
(Best Practice) ทีม่ี
มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะทีส่ามารถ
น าไปเปน็ต้นแบบให้
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นอื่น ๆ ได้
ด าเนินการหรือเปน็
แนวทางในการพฒันา
ทอ้งถิ่นใหเ้กิดความ
ย่ังยืนต่อไป

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ทีม่ีผลการปฏิบติังานดีเด่น
ทกุ ๆ ด้าน (8 ด้าน) จ านวน 
608 แหง่ (76 จังหวัด ๆ 
ละ 8 ด้าน)

1,338,400         งบอ านวยการ (กรม) 

งบอ ำนวยกำร (กรม)(1) ร้อยละ 80 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่
จังหวัด
(2) องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีเ่ปน็หน่วยรับ
งบประมำณตรงด ำเนิน
โครงกำรและใช้จ่ำย
งบประมำณได้ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

การประกวดนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเทศ
ไทย

16 6 21 11 13 4  กพส. 

กิจกรรมที1่ : อปท. ประกำศ
คัดเลือกกลุ่มเปำ้หมำยในกำร
ส่งโครงกำรนวัตกรรมเข้ำประกวด 
เพือ่เสนอต่อจังหวัด

กิจกรรมที2่: จังหวัดรวบรวม
โครงกำรทีเ่ข้ำประกวดใหแ้ก่
กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
เพือ่ต้ังคณะกรรมกำรประเมิน
โครงกำรเพือ่รับรำงวัล

กิจกรรมที ่3 มอบรำงวัลแก่ 
โครงกำรนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดละ 
5 โครงกำร โครงกำรละ 
200,000 บำท

โครงการตรวจติดตามโครงการจัดท า
ระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการ เพ่ือ
การวางแผนและประเมนิผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e-Plan) ประจ าปีงบประมาณ 
2566

16 6 21 11 13 4  กยผ.

กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กิจกรรมที่ 2 : ท าหนังสือแจ้งจังหวัด
เปา้หมาย เพือ่ใหด้ าเนินการประสานกับ
ทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่
ทราบ

กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการออกตรวจ

กิจกรรมที่ 4 : ประมวลสรุปผลการตรวจ
ติดตาม เพือ่เสนอใหผู้้บริหารพจิารณา

นวัตกรรมทีเ่กิดขึ้นเพือ่ใช้
ยกระดับกำรท ำงำนของ อปท.

20,000,000

เพือ่ตรวจนิเทศก์ ติดตาม
 ร่วมเสนอแนะ
แลกเปล่ียนแนวทางการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของ อปท. ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบ
การขับเคล่ือนภารกิจใน
ระดับจังหวัด และ อปท.
 ในพืน้ที่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ร้อยละ 70 ของจังหวัด
เปา้หมายทีไ่ด้รับการ
ตรวจนิเทศการ
ปฏิบติังานระบบ e-plan
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบติังาน
ระบบ e-plan มีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
น ามาใช้ในงานพฒันา
ทอ้งถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พืน้ทีด่ าเนินโครงการ จ านวน 
6 คร้ัง ดังนี้
- ภาคเหนือ 
- ภาคกลาง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคตะวันออก 
- ภาคใต้ 
- พืน้ทีภ่าคเปา้หมาย 1 ภาค

480,000          งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)1. เพือ่ยกระดับ
กำรมีส่วนร่วม
จำกภำคประชำชน
รวมถึงภำควิชำกำร
ในพืน้ที่
2. เพือ่ยกระดับ
กำรท ำงำนของ 
อปท. ในประเทศไทย

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ระดับกำรมีส่วนร่วมจำก
ภำคประชำชน
ในพืน้ทีส่ถำบนั
กำรศึกษำสถำบนั
วิชำกำรในสังกัด 
อปท.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการ ตรวจนิเทศและประเมนิผลการ
เลือกต้ังผู้บรหิารและสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

16 6 21 11 13 4  กต.

กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดพืน้ทีเ่ปา้หมายออก
ตรวจนิเทศและจัดท าแผนการออกตรวจ

กิจกรรมที่ 2 : จัดท าแบบบนัทกึ  
การตรวจนิเทศ

กิจกรรมที่ 3 : ประสานจังหวัดเปา้หมาย
เพือ่แจ้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ก าหนดไว้

กิจกรรมที่ 4 : ออกตรวจนิเทศ    
ตามแผนการออกตรวจนิเทศทีก่ าหนด

กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการออกตรวจนิเทศ
เสนอผู้บริหาร

โครงการอบรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้

เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ในพื้นที่
จงัหวัดชำยแดนใต้ 
ได้รับกำรพฒันำองค์
ควำมรู้ ทกัษะต่ำงๆ 
ในกำรพฒันำเด็ก
ปฐมวัย และองค์
ควำมรู้ เร่ือง กำรจดั
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้เชิงพหุ
วัฒนธรรมศึกษำ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวน บคุลำกร ที่
เข้ำรับกำรอบรมตำม
โครงกำร    
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ในศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
สำมำรถจดั
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้เชิงพหุ
วัฒนธรรมศึกษำ

จ ำนวน บคุลำกร ที่เข้ำรับ
กำรอบรมตำมโครงกำร 

จ ำนวน 615 คน

2,740,000 4 1 2 12 1 4  กศ.

- เพือ่ตรวจนิเทศการ
ด าเนินงาน 
- เพือ่รับทราบปญัหา 
อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานดังกล่าว
-เพือ่ใหค้ าแนะน า 
ข้อเสนอแนะในการ
บริหารจัดการการ
เลือกต้ังทอ้งถิ่นใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ และ
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ร้อยละ 60 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เปา้หมายทีไ่ด้รับการ
ตรวจนิเทศ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีข้อมูลสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารทอ้งถิ่นที่
ถูกต้องครบถ้วนและ
เปน็ปจัจุบนั

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

718,000          งบอ านวยการ (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการขับเคลือ่นหลักสูตรต้านทุจรติ
ศึกษาสูก่ารจัดการเรยีนการสอนของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

1. เพื่อส่งเสริมให้
สถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่น ำหลักสูตร
ต้ำนทจุริตศึกษำ 2. 
เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมเข้ำใจ
หลักสูตรด้ำนทจุริต
ศึกษำแบบรอบด้ำน 
สำมำรถจดักำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้ง
มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้ส่ือ
กำรเรียนรู้ให้
เหมำะสมกับหลักสูตร
 3. เพื่อปลูกฝังวิธีคิด 
ปลุกจติส ำนึก ใหม้ี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริต ใหแ้ก่เด็กและ
เยำวชนในทอ้งถิน่
ไปบรูณำกำรกำร
จดักำรเรียนกำรสอน
ทกุระดับชัน้ได้อย่ำง
เหมำะสมตำมช่วงวัย

ครูในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่สำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้ตำม
หลักสูตรต้ำนทจุริต
ศึกษำไปใช้ในกำร
จดักำรเรียนกำรสอน
เพื่อปลูกฝังวิธีคิดปลูก
จติส ำนึกใหม้ี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริตได้อย่ำงมีคุณภำพ

จ ำนวน 1,762 โรงเรียน        1,600,000 4 1 21 11 12 2  กศ.

โครงการฝึกอบรมผู้บรหิารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา และ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการ
บรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินจังหวัด

10 3 12 1 6 5  สน.บถ. 

กิจกรรมที ่1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบติั การน าเสนอรายบคุคล และ
รายกลุ่ม

กิจกรรมที ่2 : ประเมินผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้
พืน้ฐานในต าแหน่งหน้าทีแ่ละสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพือ่ใหก้ารบริหารงาน
บคุคลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขตาม
มาตรฐานทัว่ไปที่
ก าหนดตลอดจนใหเ้ปน็
มาตรฐานเดียวกันทกุ
จังหวัด

งบอ านวยการ (กรม)

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชา

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น สมาชิกสภา
และข้าราชการ สถ. 
ทีป่ฏิบติังานด้านการ
บริหารงานบคุคลส่วน
ทอ้งถิ่นของจังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของ
การมีความรู้ ความเข้าใจ
ในมาตรฐานทัว่ไป
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บคุคลส่วนทอ้งถิ่น

2,500,000         

งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการส่งเสรมิและพัฒนามาตรฐานการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

4 3 11 9 12 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : เสริมสร้างใหอ้งค์ความรู้การ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัยแหง่ชาติ

กิจกรรมที ่2 : ส่งเสริมสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยด าเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ

กิจกรรมที ่3 : ส่งเสริมสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพฒันาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

กิจกรรมที ่4 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยส่งให้
จังหวัดเพือ่นิเทศน์ติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

1 ปรบัปรงุ แก้ไข
มาตรฐานการบรกิาร
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1,000,000              

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยของ อปท. 
สามารถด าเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพฒันา
เด็กปฐมวัยแหง่ชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

งบอ านวยการ(กรม)ตวัชีว้ัดเชงิปรมิาณ
จ ำนวนสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัยของ อปท.
 ทกุแหง่สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนสถำนพฒันำ
เด็ฏปฐมวัยแหง่ชำติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

20,034 แหง่

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถ่ินให้มปีระสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การก าหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มปีระสิทธิภาพอย่างทันสมยั

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

โครงการปรบัปรงุมาตรฐานการบรกิาร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

11 4 20 9 9 2 

กิจกรรมที ่1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมที ่2: ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพฯ

กิจกรรมที ่3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

โครงการทบทวน ปรบัปรงุ มาตรฐาน และ
ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต

11 4 20 9 9 2  กพส. 

กิจกรรมที1่ : จัดท ำโครงกำร

กิจกรรมที2่: จัดอบรมใหแ้ก่ สถจ.. ผ่ำน
กำรประชุมออนไลน์ เพือ่น ำไปเผยแพร่
ใหแ้ก่ อปท.

กิจกรรมที ่3 จัดสรรเงินใหจ้ังหวัด เพือ่
น ำไปจัดอบรม

กิจกรรมที ่4 จังหวัดจัดอบรมใหแ้ก่ อปท.

กิจกรรมที ่5 ติดตามและสรุปผลการ
ด าเนินงาน

งบอ านวยการ(กรม)

งบอ านวยการ(กรม)

กพส. (1) เพือ่ศึกษา วิเคราะห์
 ทบทวน ปรับปรุง
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
จ านวน 2 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานน  า
สะอาด และมาตรฐาน
หอกระจายข่าว
(2) เพือ่ด าเนินการ
ปรับปรุง ยกเลิก หรือ
เพิม่เติมบริการสาธารณะ
ใหส้อดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และ
สถานการณ์ในปจัจุบนั
(3) เพือ่ใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นน า
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะทีเ่ปน็ปจัจุบนั
ไปใช้ในการบริการ
สาธารณะใหก้ับ
ประชาชนในพื นทีไ่ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนมาตรฐานการ
บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมี
แนวทางการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจ 
อ านาจหน้าทีแ่ละการ
ถ่ายโอนทีส่อดคล้องกับ
ระเบยีบกฎหมายและ
ความทนัสมัยปจัจุบนั

มาตรฐานบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นจ านวน 2 มาตรฐาน

1,000,000              

เพือ่ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ 
ในครอบคลุมและ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวน อปท. ทีเ่ข้าร่วม

อปท. สามารถน าข้อมูลจาก
การอบรมไปปฏิบติัและใช้ได้
จริงตามวัตถุประสงค์

2,000,000

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

การจัดท าคู่มอืแนวทางการ
ด าเนินงาน "ทอ้งถ่ินดิจิทลั" 
รว่มกับ ส านักงานรฐับาลดิจิทลั

17 6 20 2 13 4  กพส.

กิจกรรมที1่ : แต่งต้ังคณะท างานจัดท าการ
จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานเมือง
อัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city) 
ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั

กิจกรรมที ่2 : คณะท างานจัดท าร่างคู่มือ
เพือ่เสนอผู้บริหารอนุมัติ

กิจกรรมที ่3 : ผู้บริหารอนุมัติคู่มือ

กิจกรรมที ่4 : เผยแพร่และใหค้วามรู้
ในการด าเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่ 
(Smart city) ใหแ้ก่ อปท.

การจัดท าคู่มอืแนวทางการด าเนินงาน
เมอืงอัฉจรยิะน่าอยู่ (Smart city) รว่มกับ
 ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั

17 6 20 2 13 4  กพส.

กิจกรรมที1่ : แต่งต้ังคณะท างานจัดท าการ
จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานเมือง
อัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city) 
ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั

กิจกรรมที ่2 : คณะท างานจัดท าร่างคู่มือ
เพือ่เสนอผู้บริหารอนุมัติ

กิจกรรมที ่3 : ผู้บริหารอนุมัติคู่มือ

กิจกรรมที ่4 : เผยแพร่และใหค้วามรู้
ในการด าเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่ 
(Smart city) ใหแ้ก่ อปท.

งบอ านวยการ(กรม)

จัดท าคู่มือแนวทาง
การด าเนินงาน
เมืองอัฉจริยะน่าอยู่ 
(Smart city)

ตวัชีว้ัดเชงิปรมิาณ
ระดับควำมเข้ำใจของ 
อปท. เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนเมือง
อัจฉริยะน่ำอยู่
(Smart city)

คู่มือ จ านวน 1 ฉบบั 1,000,000              งบอ านวยการ(กรม)

การจัดท าคู่มือแนว
ทางการด าเนินงาน 
"ทอ้งถิ่นดิจิทลั"

ตวัชีว้ัดเชงิปรมิาณ
ระดับควำมเข้ำใจของ 
อปท. เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนเมือง
อัจฉริยะน่ำอยู่ 
(Smart city)

คู่มือ จ านวน 1 ฉบบั 1,000,000              

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที ่2 :  ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพือ่พฒันาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อปท.

กิจกรรมที ่3 : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรบัศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนอำหำรเสรมิ 
(นม)

2 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่พฒันาร่างกายของ
เด็กนักเรียนใหม้ีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบรูณ์ 
แข็งแรงและมีน ้าหนัก 
ส่วนสูง เปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนเด็กเล็ก เด็ก
อนุบำล และเด็ก
นักเรียนชั้น ป.1 
- ป.6 ทัว่ประเทศ 
ได้รับอำหำรเสริม
 (นม)

4,384,680 คน         8,407,232,700 งบเงินอุดหนุน

เพือ่ส่งเสริมการบริหาร
จัดการในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใหส้ามารถ
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ใหแ้ก่เด็กปฐมวัยในศูนย์ 
ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

640,984 คน  1,636,303,600 งบเงินอุดหนุน

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบรหิารจัดการ
ภารกิจถ่ายโอนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

เพือ่สร้ำงโอกำสและ
ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำแก่เด็ก และ
เยำวชน อย่ำงทัว่ถึง มี
คุณภำพ และเปน็ธรรม 
ตำมนโยบำยเร่งด่วนของ
รัฐบำล โดยใหน้ักเรียน
ทกุคนมีโอกำสได้รับ
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ตำม
รำยกำรทีรั่ฐสนับสนุน 
ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน 
หนังสือเรียน อุปกรณ์
กำรเรียน เคร่ืองแบบ
นักเรียน และกิจกรรม
พฒันำคุณภำพผู้เรียน 
อย่ำงเทำ่เทยีมกัน

ตวัชีว้ัดเชงิปรมิาณ
จ ำนวนนักเรียน
ในสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ฐำน

219,408 คน           886,160,600 งบเงินอุดหนุน

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถ่ินให้มปีระสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนอำหำร
กลำงวัน

2 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัส่งเสรมิศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำของทอ้งถ่ิน

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัส่งเสรมิศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำทอ้งถ่ิน 
(ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรบันักเรยีน
ยำกจน)

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนกำรก่อสรำ้ง
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนกำร
ก่อสรำ้งอำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่แก้ไขปญัหาความ
ขาดแคลนอาคารเรียน
และอาคารประกอบใน
การจัดการเรียนการ
สอนอันเนื่องจากอัตรา
การขยายจ้านวนเด็ก
และความทรุดโทรมของ
อาคารเรียนทีม่ีอายุการ
ใช้งานมานาน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ

111 หลัง           871,472,700 งบเงินอุดหนุน

เพือ่ส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
บริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ค่ำก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
พฒันำเด็กเล็ก

361 หลัง           825,005,000 งบเงินอุดหนุน

เพือ่สร้างโอกาสและ
ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
ใหเ้ด็กและเยาวชนอย่าง
ทัว่ถึง
และลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนนักเรียน
ยำกจนทีไ่ด้รับ
งบประมำณเพือ่
จัดหำปจัจัยพืน้ฐำน
ทีจ่ ำเปน็ต่อกำร
ด ำรงชีวิต

17,304 คน             21,626,000 งบเงินอุดหนุน

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา รวมถึง
บคุลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เปน็ไปตามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนสถำนศึกษำ
ทีไ่ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
เพือ่ส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ

18,608 แหง่         3,091,967,200 งบเงินอุดหนุน

เพือ่พฒันาร่างกายของ
เด็กนักเรียนใหม้ีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบรูณ์ 
แข็งแรงและมีน ้าหนัก 
ส่วนสูง เปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนเด็กเล็ก เด็ก
อนุบำล และเด็ก
นักเรียนชั้น ป.1 
- ป.6 ทัว่ประเทศ 
ได้รับอำหำรกลำงวัน

4,358,230 คน       18,926,366,800 งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนกำร
ก่อสรำ้งสระว่ำยน้ ำในโรงเรยีน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

งินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนครภัุณฑ์ทาง
การศึกษา (หอ้งเรยีนอัจฉรยิะส าหรบั
โรงเรยีนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหน้ักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมี
เทคโนโลยีทีท่นัสมัยและ
มีความหลากหลายและ
ได้รับการพฒันาการใช้
เทคโนโลยี ทีท่นัสมัย
เพือ่การเรียนการสอน 
รวมถึงเพือ่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การพฒันา
คุณภาพการศึกษาและ
ทกัษะชีวิตของนักเรียน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณเพือ่จัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมี
คุณภำพ

68 แหง่             33,513,000 4 4 11 9 3 2 P

-

กศ.

เพือ่ใหน้ักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
มีทกัษะในการพยุงตัว
ในน ้าและการว่ายน ้า 
สามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยตัวเองให้
แข็งแรง สมบรูณ์ สนใจ
การเล่นกีฬา 
หา่งไกลยาเสพติด 
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ทกุภาคส่วนใหเ้ข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และทกัษะ
ชีวิตของนักเรียน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
 โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน้ ำ

27 แหง่           188,099,500 งบเงินอุดหนุน

งบเงินอดุหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนทีจ่ังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร
คร)ู

(1) เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับ
ความรู้ทั งสายสามัญและ
ด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียน
ไทยมุสลิม และไทยพทุธ
จะได้รับการพฒันา
ความคิด จิตส้านึก และ
ทศันคติทีส่ามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุขและมีความ
สมานฉันท์
 (2) เพือ่ใหเ้กิดความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนใน
การร่วมกันใหค้วามรู้
ทางด้านศาสนาแก่
นักเรียน และเยาวชนใน
พื นที่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ครูสอนศำสนำ ครู
โภชนำกำรฯสถำนศึกษำ
ในสังกัด อปท. ในพืน้ที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ทีจ่ัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน 
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
และหลักสูตรอิสลำม
ศึกษำ)

จ้านวน 25 คน  3,297,200 4 4 11 1 1 4  กศ.

(1) เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับ
ความรู้ทั งสายสามัญและ
ด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียน
ไทยมุสลิม และไทยพทุธ
จะได้รับการพฒันา
ความคิด จิตส้านึก และ
ทศันคติทีส่ามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุขและมีความ
สมานฉันท์
 (2) เพือ่ใหเ้กิดความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนใน
การร่วมกันใหค้วามรู้
ทางด้านศาสนาแก่
นักเรียน และเยาวชนใน
พื นที่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
สถำนศึกษำในสังกัด 
อปท. ในพืน้ที่
จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ทีจ่ัดกำร
เรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน 
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
และหลักสูตรอิสลำม
ศึกษำ)

จ้านวน 3 โรงเรียน 2,268,000              งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุน
โครงกำรทีอ่่ำนหนังสือทอ้งถ่ิน
รกักำรอ่ำน

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุน
ศูนย์เยำวชน

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้าง)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และเสริมสร้าง
ความเปน็อยู่ทีดี่ขึ นใหก้ับ
เด็กผู้ด้อยโอกาส

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

12 คน               2,268,000 4 4 11 9 3 2  กศ.

เพือ่ยกระดับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
การส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านเพือ่สร้างสังคม
แหง่การเรียนรู้ 
สนับสนุนส่งเสริมการ
อ่านทีเ่กิดขึ นในทอ้งถิ่น
โดยมีสถานทีอ่่าน
หนังสือทีม่ีมาตรฐาน 
เกิดกลไกในการ
ขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
การรักการอ่านในชุมชน
ตลอดจนเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายใหท้กุภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของ
ชุมชนได้อย่งย่ังยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีม่ีสถำนที่
อ่ำนหนังสือทอ้งถิ่นรัก
กำรอ่ำนทีไ่ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ

7,547 อปท. 150,940,000          งบเงินอุดหนุน

เพือ่ยกระดับศูนย์
เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นเปน็
สถานทีส้่าหรับเด็ก 
เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนเปน็แกนหลัก
ในการจัดใหม้ีการออก
ก้าลังกาย จัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีม่ีศูนย์
เยำวชนทีไ่ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ

208 อปท. 41,600,000            งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และเสริมสร้าง
ความเปน็อยู่ทีดี่ขึ นใหก้ับ
เด็กผู้ด้อยโอกาส

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

12 แหง่  192,000 4 4 11 9 3 2  กศ.

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการบรหิาร
สนามกีฬาถ่ายโอน (ค่าจ้าง)
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไปสามารถ
ใช้บริการสนามกีฬา
ระดับจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีศักยภาพใน
การบริหารสนามกีฬา
ถ่ายโอน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนบคุลากรประจ้า
สนามกีฬาทีไ่ด้รับการ
ถ่ายโอน

2 คน                 378,000 4 4 11 9 3 2  กศ.

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการบรหิาร
สนามกีฬาถ่ายโอน
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไปสามารถ
ใช้บริการสนามกีฬา
ระดับจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีศักยภาพใน
การบริหารสนามกีฬา
ถ่ายโอน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนสนามกีฬาที่
ได้รับการถ่ายโอน

1 แหง่               1,056,000 4 4 11 9 3 2  กศ.

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ า
ของเด็กเล็ก ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที3่: ติดตำมประเมินผล

เพือ่สนับสนุนอาหารมื อ
เช้าใหก้ับเด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทีม่ีปญัหา
สุขภาวะและภาวะ
โภชนาการต้่า ในพื นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4
 จังหวัด (ปตัตานี ยะลา 
นราธิวาส และสตูล) และ
 4 อ้าเภอของจังหวัด
สงขลา (จะนะ เทพา นา
ทวี และสะบา้ย้อย)

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ภายในป ีพ.ศ. 2566 มี
เด็กเล็กช่วงอายุ 2-5 ป ี
ทีม่ีปญัหาสุขภาวะและ
ภาวะโภชนาการต้่าลดลง

5,726 คน             20,613,600 4 3 11 9 1 4  กศ.งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรส่งเสรมิกำรสรำ้งอำชีพแก่เด็กและ
เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

4 4 11 9 3 2  กศ.

กิจกรรมที1่ : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

4 4 11 9 3 2  กศ.

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาใหไ้ด้รับ
การช่วยเหลือดูแล
อย่างเหมาะสม
ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา(โควิด-19) 
และได้รับการพฒันา
อาชีพได้ตามศักยภาพ
และความต้องการ 
และสามารถสร้าง
รายได้เพือ่ดูแล
ครอบครัว

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นตำม
เปำ้หมำยโครงกำรได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ

111 อปท. 12,100,000            งบเงินอุดหนุน

งบอ้านวยการ (กรม)โครงกำรประเมนิคุณภำพนักเรยีนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ

เพือ่ประเมิน
ความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน 
ชั น ป. 1 และเพือ่
ประเมินสมรรถนะ
ส้าคัญของผู้เรียน 
ชั น ป.3

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนนักเรียนทีเ่ข้ำ
สอบประเมิน

80,000 คน 5,000,000              

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรส่งเสรมิประสบกำรณ์
กำรเรยีนรู้ภำษำอังกฤษระดับปฐมวัย
ในโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก 
ในโรงเรียน
และศูนย์พฒันา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จ้านวน 2,000 คน 
ได้เข้ารับการอบรม และ
หลังการอบรม สามารถ
ใช้ส่ือทีม่ีประสิทธิภาพ
เพือ่จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ใหก้ับเด็ก
ปฐมวัยใหม้ีพฒันาการ
ทางด้านภาษาทีส่มบรูณ์
ตามวัย

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิำณ
 - ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก 
ในโรงเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ้านวน 
2,000 คน ได้เข้ารับการ
อบรม  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นสามารถใช้
ส่ือทีม่ีประสิทธิภาพ
เพือ่จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ใหก้ับเด็ก
ปฐมวัยใหม้ีพฒันาการ
ทางด้านภาษาทีส่มบรูณ์
ตามวัย

ครูปฐมวัยในโรงเรียน
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ้านวน 
2,000 คน

6,609,000              4 4 11 9 3 2  กศ.

โครงกำรประกวดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น

เพือ่ส่งเสริมการพฒันา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ 
อปท. ใหม้ีคุณภาพและ
มีมาตรฐานสูงขึ น

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
มีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ 
ดังนี 
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับประเทศ   
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับการส่งเสริม
และพฒันาใหม้ีคุณภาพ
และมาตรฐานสูงขึ น

มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่น ระดับจังหวัด จ้านวน 
684 แหง่ และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต้นแบบดีเด่น 
ระดับประเทศ จ้านวน 9 แหง่

20,012,000            4 3 12 12 1 4  กศ.

งบอ้านวยการ (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรสนับสนุนกำรนิเทศติดตำม
กำรจัดกำรศึกษำ
ของศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ

เพือ่ใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กสามารถจัดการศึกษา
ได้ตามมาตรฐานสถาน
พฒันาเด็กปฐมวัย
แหง่ชาติ ภายในบริบท
ของแต่ละทอ้งถิ่น และ
นิเทศติดตามการจัด
การศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กภายใน
จังหวัดเพือ่ยกระดับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหม้ี
มาตรฐานและมีคุณภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำร 
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับอ ำเภอ     
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ศูนย์พฒันำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับกำรส่งเสริม
และพฒันำใหม้ีคุณภำพ
และมำตรฐำนสูงขึ้น

 รายงานผลการด้าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับจังหวัด 76 แหง่  
2) ระดับอ้าเภอ 878 แหง่

4,720,000              4 3 12 12 1 4  กศ.

โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
กิจกรรมที ่1 : รวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายละเอียด
กิจกรรมที ่2 : ด าเนินการจัดอบรม
โครงการพฒันาระบบติดตามและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที ่3 : จัดท าฐานข้อมูลเด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
กิจกรรมที ่4 : ติดตามและประเมินผล
ลการด าเนินงาน

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา 
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลือดูแล
อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) และ
มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้
 และพฒันาทกัษะอาชีพ
ได้ตามความศักยภาพ
และความต้องการ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ  
เด็กและเยำวชนนอก
ระบบกำรศึกษำ อย่ำง
น้อยร้อยละ 20 ได้
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
มีช่องทำงกำรประกอบ
อำชีพและช่องทำง
กำรศึกษำเรียนรู้เพิม่ขึ้น
หรือเข้ำสู่อำชีพหรือ
กำรศึกษำตำมทีไ่ด้รับ
กำรพฒันำ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จ้านวน 1,200 แหง่

5,593,000              4 3 10 12 1 3  กศ. งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรสีวางครฒัน
 วรขัตติยราชนารี

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : จัดประชุมและฝึกอบรมให้
ความรู้การปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัข
บา้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที ่2 : กิจกรรมการประกวด 
"โครงการ Thailand Rabies Awards 
2023"

กิจกรรมที ่3 : การตรวจติดตามการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ี
ผลการด าเนินงานปอ้งกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการใหบ้รกิารด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามยัทีถ่่ายโอนใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพ่ือเป็นค่าครภัุณฑ์ และสิ่งก่อสรา้ง

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : จัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

กิจกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมที ่3 : ติดตามและรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการใหบ้รกิารด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามยัทีถ่่ายโอนใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ
ทีเ่กี่ยวข้อง

กิจกรรมที ่3 : รายงานและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

เพือ่พฒันำศักยภำพและ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำร
แก่ประชำชนในพืน้ที ่
และใหภ้ำรกิจด้ำน
สำธำรณสุขทีถ่่ำยโอน
มำยัง อปท. เปน็ไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย
/โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล
ทีถ่่ำยโอนมำยัง อปท.
ประเภทเทศบำลต ำบล
และ อบต. ทีข่อรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
ประชำชนในพืน้ที ่อปท. 
ได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลทีถ่่ำย
โอนมำยังองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทีข่อรับกำร
สนับสนุนงบประมำณได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

 ไม่สำมำรถก ำหนด
วงเงินได้ เนื่องจำก 
สถำนีอนำมัยทีข่อถ่ำย
โอนต้องได้รับกำร
ประเมินตำม
หลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด

เพือ่พฒันำศักยภำพและ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำร
แก่ประชำชนในพืน้ที ่
และใหภ้ำรกิจด้ำน
สำธำรณสุขทีถ่่ำยโอน
มำยัง อปท. เปน็ไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย/
โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลทีถ่่ำยโอน
มำยัง อปท. ประเภท
เทศบำลต ำบลและ 
อบต. ทีข่อรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ที ่อปท. 
ได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลทีถ่่ำย
โอนมำยังองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทีข่อรับกำร
สนับสนุนงบประมำณได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

 ไม่สำมำรถก ำหนด
วงเงินได้ เนื่องจำก 
สถำนีอนำมัยทีข่อถ่ำย
โอนต้องได้รับกำร
ประเมินตำม
หลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด

งบเงินอดุหนุน

เพือ่ใหบ้คุลำกรที่
ปฏิบติังำนด้ำนกำร
ปอ้งกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบำ้สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปบริหำรจัดกำร
ในพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบได้

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ  
เทศบำลต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทีด่ ำเนินกำร
ส ำรวจข้อมูลประชำกร
สุนัข/แมวทัง้ทีม่ีเจ้ำของ
และไม่มีเจ้ำของครบทกุ
พืน้ทีแ่ละมีฐำนข้อมูล
จ ำนวนสัตว์ในพืน้ที่
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  มี
ข้อมูลประชำกรสุนัข/
แมวในพืน้ทีแ่ละมีกำร
บนัทกึข้อมูลสัตว์ใน
ระบบ Rabies One Data

บคุลำกรทีเ่กี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรปอ้งกัน
และควบคุมโรคพษิสุนัขบำ้
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น มีควำมรู้ในกำร
ปอ้งกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบำ้

14,792,600            งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรสีวางครฒัน วรขัตติยราชนารี

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : รวบรวมข้อมูลจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว ทัง้ทีม่ีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ

กิจกรรมที ่2 : จัดท าบญัชีการจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมที ่3 : จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที ่4 : ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรสีวางครฒัน วรขัตติยราชนารี

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามข้อมูลที่
บนัทกึในระบบ Rabies One Data

กิจกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จัดซ้ือวัคซีนและด าเนินการฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้ ตามข้อมูลทีบ่นัทกึในระบบ
 Rabies One Data

กิจกรรมที ่3 : ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนส าหรบัการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด ารด้ิานสาธารณสุข

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที ่3 : รายงานและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

เพือ่ใหพ้ืน้ทีเ่ทศบำล
และ อบต. มีระบบ
ฐำนข้อมูลจ ำนวน
ประชำกรสุนัข/แมว 
ในกำรด ำเนินงำนปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบำ้

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
เทศบำลต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทีด่ ำเนินกำร
ส ำรวจข้อมูลประชำกร
สุนัข/แมวทัง้ทีม่ีเจ้ำของ
และไม่มีเจ้ำของครบ
ทกุพืน้ทีแ่ละมีฐำนข้อมูล
จ ำนวนสัตว์ในพืน้ที่
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีข้อมูลประชำกรสุนัข/
แมว ในพืน้ทีแ่ละมีกำร
บนัทกึข้อมูลสัตว์ใน
ระบบ Rabies One Data

เทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีข้อมูล
จ ำนวนสัตว์ทีข่ึ้นทะเบยีนครบ
ทกุพืน้ที่

66,000,000            

ประชำกรสุนัข/แมวทีม่ี
เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ 
จ ำนวน 11,000,000 ตัว 
(ตัวละ 30 บำท) ได้รับกำรฉีด
วัคซีน

330,000,000          

เพือ่เพิม่ศักยภำพให ้
อปท. ในกำร
ด ำเนินงำนตำม
พระรำชด ำริและ
พระปณิธำน

เพือ่ใหพ้ืน้ทีเ่ทศบำล
และ อบต. มี
ประสิทธิภำพ
ในกำรใหบ้ริกำรวัคซีน
โรคพษิสุนัขบำ้ โดยให้
เปน็พืน้ทีป่ลอดภัย
จำกโรคพษิสุนัขบำ้
ตำมโครงกำรฯ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นด ำเนินกำรฉีด
วัคซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบำ้ใหสุ้นัข/แมว
ทัง้ทีม่ีเจ้ำของและ
ไม่มีเจ้ำของทัว่
ประเทศ จ ำนวน 
11,000,000 ตัว
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
ประชำชนในพืน้ที ่อปท.
ปลอดภัยจำกโรคพษิ
สุนัขบำ้

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวน อปท. 
ประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
ทีไ่ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
อปท. สำมำรถสนองงำน
ตำมโครงกำพระรำชด ำริ
และพระปณิธำนอย่ำง
น้อย 3 โครงกำร

ชุมชน/หมู่บำ้นในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ได้รับ
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
จ ำนวน 79,980 หมู่บำ้น/
ชุมชน (แหง่ละ 20,000 บำท)

1,599,600,000        

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
42



เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน
ค่าตอบแทนส าหรบัอาสาสมคัรบรบิาล
ทอ้งถ่ิน

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : จัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการจัดหา และจ่ายค่าตอบแทน
ใหแ้ก่อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น

กิจกรรมที ่3 : รายงานและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินอุดหนุนส ำหรบัก่อสรำ้ง/ปรบัปรงุและ
พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

6 4 19 6 11 2 

กิจกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กิจกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงิน
อุดหนุนส ำหรบัส ำหรบักำรแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำอุปโภค บรโิภคแก่
ประชำชน (ก่อสรำ้งและปรบัปรงุเพ่ิม
ประสิทธิภำพประปำหมูบ้่ำน)

6 4 19 6 11 2 

กิจกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กิจกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ  
จ้านวนโครงการก่อสร้าง
 บ้ารุงรักษา และ
ปรับปรุงโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
ทีไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นทีเ่ปา้หมายพงึ
พอใจต่อการก่อสร้าง 
บ้ารุงรักษาและปรับปรุง
และพฒันา
แหล่งกักเก็บน ้า

เพือ่สนับสนุนการด้าเนิน
โครงการแก้ไขปญัหา
การขาดแคลนน ้าอุปโภค
 บริโภค (ก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพประปา
หมู่บา้น) ในการแก้ไข
ปญัหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านน ้า
อุปโภค บริโภค และ
เปน็ไปตามแผน
ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า

ประปาหมู่บา้นจ้านวน 1,500
 แหง่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บา้นทีไ่ด้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชาชนในพื นที่
เปา้หมายได้รับการ
แก้ไขปญัหาการขาด
แคลนน ้าอุปโภค บริโภค
อย่างทัว่ถึง

เพือ่สนับสนุนการด้าเนิน
โครงการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงและพฒันา
แหล่งน ้า และน ้าใต้ผิวดิน
ใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น เพือ่ปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าอุปโภค
บริโภค และน ้าเพือ่
การเกษตร ตลอดจน
การแก้ไขปญัหาจาก
อุทกภัย

แหล่งน ้าในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นจ้านวน 1,500 แหง่

2,500,000,000        

เพือ่ส่งเสริมและกระตุ้น
กำรบริโภคภำคครัวเรือน
โดยกำรจ้ำงงำน
ประชำชนในพืน้ที่
ทีไ่ด้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID-19)

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวน อปท. 
ประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
ทีไ่ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้สูงอำยุทีม่ีภำวะพึง่พงิ
ในพืน้ทีไ่ด้รับกำรดูแล
อย่ำงทัว่ถึงและถูกต้อง
ตำมหลักปฏิบติั

อำสำสมัครบริบำลทอ้งถิ่น
ทีม่ีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน
ได้รับค่ำตอบแทนครบ
ทกุคน

1,086,768,000        

กพส. 

     งบเงินอุดหนุน กพส. 3,000,000,000        

งบเงินอุดหนุน

           งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินอุดหนุนส ำหรบัค่ำปรบัปรงุ
ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

6 4 19 6 11 2 

กิจกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล 

กิจกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงิน
อุดหนุนส ำหรบังบด ำเนินงำนสถำนีสูบน้ ำ
ด้วยไฟฟ้ำ (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)

6 4 19 6 11 2 

กิจกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล 

กิจกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำจ้ำงลูกจ้ำง
ช่ัวครำวถ่ำยโอนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

6 4 19 6 11 2 

กิจกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล 

กิจกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

800,000,000                งบเงินอุดหนุน กพส.

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ จ้านวน
 2,871 แหง่ ใน 63 จังหวัด

1,000,000,000             งบเงินอุดหนุน กพส. 

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนโครงการการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟา้ทีไ่ด้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
เปา้หมายพงึพอใจต่อ
การปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟา้ (ค่ากระแสไฟฟา้) 
ในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปา้หมายพงึพอใจต่อ
การช้าระค่า
กระแสไฟฟา้สถานีสูบ
น ้าด้วยไฟฟา้      

เพือ่ใหเ้กษตรกรในพื นที่
มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร
และเปน็การแบง่เบา
ภาระค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรทีจ่ะต้อง
เสียเงินค่ากระแสไฟฟา้

สถานีสูบน ้าทีไ่ด้รับถ่ายโอน 
จ้านวน 2,806 แหง่

เพือ่ใหเ้กษตรกรในพื นที่
มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร
และเปน็การแบง่เบา
ภาระค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรทีจ่ะต้องเสีย
เงินค่ากระแสไฟฟา้

กพส. ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนลูกจ้างชั่วคราว
ประจ้าสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟา้ทีไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นทีเ่ปา้หมาย
พงึพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของลูกจ้าง
ชั่วคราวประจ้าสถานีสูบ
น ้าด้วยไฟฟา้

เพือ่ใหเ้กษตรกรในพื นที่
มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร
และเปน็การแบง่เบา
ภาระค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกร ทีจ่ะต้องเสีย
เงินค่ากระแสไฟฟา้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ทีไ่ด้รับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ 
จ้านวน 300 คน

45,000,000                 งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุนกำรบรหิำร
จัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพำะ เงินอุดหนุนส ำหรบั
กำรบรหิำรจัดกำรน้ ำเพ่ือสนับสนุนงำน
ฎีกำ



กิจกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กิจกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล
โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงิน
อุดหนุนส ำหรบักำรก่อสรำ้งและปรบัปรงุ
ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว (เสียงตำมสำย/
ไรส้ำย) ทีอ่ยู่ในควำมรบัผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



กิจกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กิจกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินอุดหนุนส ำหรบัปรบัปรงุซ่อมแซม
สถำนีขนส่งผู้โดยสำรทีไ่ด้รบักำรถ่ำยโอน
จำกกรมกำรขนส่งทำงบก

8 4 20 5 2 3 

กิจกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กิจกรรมที ่2: จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

เพือ่สนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามฎีกาที่
กรมกิจการพเิศษ และ
ส้านักงานคณะกรรมการ
พเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (ส้านักงาน
 กปร.) ในการพฒันา
แหล่งน ้า ก่อสร้างระบบ
ประปาเพือ่แก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื นที่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เหมายทีไ่ด้รับการสนับสนุน
การบริหารจัดการน ้าอย่าง
บรูณาการ

200,000,000           6 4 19 6 11 2      งบเงินอุดหนุน กพส. ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนโครงการบริหาร
จัดการน ้า เพือ่สนับสนุน
งานฎีกาาทีไ่ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นทีเ่ปา้หมายพงึ
พอใจต่อการด้าเนินการ
จัดการน ้าเพือ่สนับสนุน
งานฎีกา

2 1      งบเงินอุดหนุน กพส. 

เพือ่ซ่อมแซมสถานี
ขนส่งผู้โดยสารทีไ่ด้รับ
การถ่ายโอนจากกรมการ
ขนส่งทางบกใหอ้ยู่ใน
สภาพทีดี่เพือ่ใหบ้ริการ
ประชาชนในพื นที่

(1) กลุ่มเปา้หมายหลัก พื นที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นจ้านวน 98 แหง่ 
(หน่วยนับ)
(2) กลุ่มเปา้หมายรอง พื นที่
จังหวัด จ้านวน 61 จังหวัด 
(หน่วยนับ)

100,000,000                งบเงินอุดหนุน กพส. 

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว (เสียง
ตามสาย/ไร้สาย) ที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นทีเ่ปา้หมาย
พงึพอใจได้รับรู้ข่าวสาร
ของทางราชการ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนสถานีขนส่งที่
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพ
ทีดี่
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นทีเ่ปา้หมาย
พงึพอใจทีใ่ช้บริการ
สถานีขนส่ง

เพือ่เปน็การ
ประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การบริการสาธารณะที่
อยู่ในอ้านาจหน้าที ่
ตลอดจนขับเคล่ือน
นโยบายของรัฐบาล 
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
สาธารณภัยต่าง ๆ 
ใหแ้ก่ประชาชนในพื นที/่
ชุมชน ทราบ

(1) กลุ่มเปา้หมายหลัก พื นที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จ้านวน 7,772 แหง่
 (หน่วยนับ) 
(2) กลุ่มเปา้หมายรอง พื นที่
จังหวัด จ้านวน 76 จังหวัด
(หน่วยนับ)

1,300,000,000        17 4 1 1
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรสรำ้งหลักประกันด้ำนรำยได้แก่
ผู้สูงอำยุ

 กพส. 

โครงกำรสนับสนุนกำรเสรมิสรำ้ง
สวัสดิกำรทำงสังคมใหแ้ก่คนพิกำร
หรอืทพุพลภำพ

3 4 17 9 9 2  กพส. 

โครงกำรสนับสนุนกำรเสรมิสรำ้ง
สวัสดิกำรทำงสังคมใหแ้ก่คนพิกำร
หรอืทพุพลภำพ

3 4 17 9 9 2  กพส. 

 9,524,026 คน 4 17 9 9 2เพือ่จัดสรรใหก้ับ อปท. 
น้าไปจ่ายใหแ้ก่ผู้สูงอายุ
ทีม่ีสิทธิได้รับเบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุใน 76 จังหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนสูงอำยุทีม่ีอำยุ 
60 ปขีึ้นไป ทีม่ีสิทธิรับ
เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ ำนวน
ผู้สูงอำยุทีไ่ด้รับเงิน 
เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ

 75,070,630,800

กิจกรรมที ่1 : สถ.จัดสรรงบประมาณให ้
อปท.น าเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุไปจ่ายใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ

 งบเงินอุดหนุน

 งบเงินอุดหนุน

3  งบเงินอุดหนุน

เพือ่จัดสรรใหก้ับ อปท. 
น้าไปจ่ายใหแ้ก่ผู้ปว่ย
เอดส์ทีม่ีสิทธิได้รับ
เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์
ใน 76 จังหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนผู้ปว่ยเอดส์ที่
ได้รับเบีย้ยังชีพผู่ปว่ย
เอดส์
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ ำนวนคน
ผู้ปว่ยเอดส์พมีควำมพงึ
พอใจต่อกำรใหบ้ริกำร
ขึ้นทะเบยีนและกำร
จ่ำยเงินเบีย้ยังชีพ
ชององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

 81,744 คน  490,464,000

กิจกรรมที2่ :  สถ.จัดสรรงบประมาณให ้
อปท.น้าเงินเบี ยความพกิารไปจ่ายใหแ้ก่คน
พกิาร

กิจกรรมที ่1 : รับลงทะเบยีนผู่แวยเอดส์
ทีม่ีสิทธิขอรับเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

กิจกรรมที2่ :  สถ.จัดสรรงบประมาณให ้
อปท.น้าเงินเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ไปจ่าย
ใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์

เพือ่จัดสรรใหก้ับ อปท.
 น้าไปจ่ายใหแ้ก่คน
พกิารทีม่ีสิทธิได้รับเบี ย
ความพกิารใน 76 จังหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนคนพกิำรทีไ่ด้รับ
เบีย้ควำมพกิำร
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ ำนวนคน
พกิำรหรือทพุพลภำพ
มีควำมพงึพอใจต่อกำร
ใหบ้ริกำรขึ้นทะเบยีน
และกำรจ่ำยเงินเบีย้ยัง
ชีพชององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

 1,898,682 คน  18,437,954,400

กิจกรรมที ่1 : รับลงทะเบยีนคนพกิารทีม่ี
สิทธิขอรับเบีย้ความพกิาร
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนส ำหรบักำรก่อสรำ้ง/
ซ่อมแซม/ปรบัปรงุและพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว

11 2 5 5 2 3  กพส. 

กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมที3่ : ด าเนินการก่อสร้าง

กิจกรรมที4่: เบกิจ่ายงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส ำหรบั
สนับสนุนกำรก่อสรำ้ง/ปรบัปรงุและ
พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรน้ ำระบบธนำคำร
น้ ำใต้ดิน

6 4 19 6 11 2  กพส. 

กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมที3่ : ด าเนินการก่อสร้าง

กิจกรรมที4่: เบกิจ่ายงบประมาณ

งบเงินอุดหนุนเพือ่เพิม่นักทอ่งเทีย่ว 
และซ่อมแซมแก้ไขส่วน
ทีท่รุดโทรม รวมทั งเปน็
การสร้างรายได้ใหแ้ก่
ชุมชน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนก่อสร้ำง 
ปรับปรุงและพฒันำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละประชำชนในพืน้ที่
เปำ้หมำยพงึพอใจต่อคน
ทีม่ำทอ่งเทีย่วพกัผ่อน
หย่อนใจ

 1. เปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว
ส้าคัญ/แหล่งทอ่งเทีย่วยอด
นิยม/มีนักทอ่งเทีย่วมาก 
(แหล่งทีม่ีศักยภาพสูง) 
2. เน้นพื นทีเ่มืองทอ่งเทีย่ว
รอง/ส่วนเมืองหลักใหเ้น้น
ชานเมืองหรือชุมชนนอกเมือง/
เมืองทีอ่ยู่รอบๆ สนามบนิหลัก
3. เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเดิมทีม่ี
ความช้ารุดทรุดโทรมได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม 
4. เพือ่กระจายรายได้สู่ชุมชน
ทอ้งถิ่นโดยตรงด้วยการ
ทอ่งเทีย่วนับ)

152,000,000

(1) เพือ่น้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใหม้ีบริหาร
จัดการน ้าเพือ่ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้าง
รายได้ใหก้ับประชาชน
(2) เพือ่ลดความเหล่ือม
ล ้าในสังคมโดยการสร้าง
โอกาสใหค้นยากจนได้
ใช้ประโยชน์จากน ้าและ
ดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วย
การพึง่พาตนเอง
(3) เพือ่แก้ไขปญัหา
พื นทีธ่นาคารน ้าใต้ดิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทีป่ระสบปญัหา
น ้าแล้ง น ้าทว่ม น ้าขัง 
และปญัหาน ้าเค็ม

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้รับ
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหำยำเสพติด 
โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ 
แล้วเสร็จในวันส้ิน
ปงีบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ที่
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
มีควำมพงึพอใจปี

พื นทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีป่ระสบปญัหา
น ้าแล้ง น ้าทว่ม

500,000,000 งบเงินอุดหนุน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด ก่อสรำ้งลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

3 4 1 1 8 1  กพส. 

กิจกรรมที1่ : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขทีก่ าหนด
 ส่งข้อมูลใหก้รมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพจิารณาจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพจิารณาการจัดสรรงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่ : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินกิจกรรมทีไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมที4่: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รายงานผลการด้าเนินงานใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นทราบเปน็ระยะ ตาม
ขั นตอนการจัดซื อจัดจ้าง

โครงกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
(บูรณำกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม) 
ด้วยระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV 
System)

3 4 1 1 8 1  กพส. 

กิจกรรมที1่ :องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขทีก่ าหนด
 ส่งข้อมูลใหก้รมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพจิารณาจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพจิารณาการจัดสรรงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมที3่ : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินกิจกรรมทีไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมที4่: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รายงานผลการด้าเนินงานใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นทราบเปน็ระยะ ตาม
ขั นตอนการจัดซื อจัดจ้าง

1,000,000,000 งบเงินอุดหนุน

เพือ่บรูณาการแก้ไข
ปญัหาอาชญากรรมทั ง 4
 กลุ่ม ได้แก่ 
อาชญากรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน อาชญากรรม
ทีม่ีผลต่อทรัพย์ 
อาชญากรรมพเิศษ และ
อาชญากรรมทีรั่ฐเปน็
ผู้เสียหาย (รวมทั งการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดด้วย) ให้
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (เจ้าของพื นที)่ 
เปน็หน่วยด้าเนินการ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทียั่งมี
จุดเส่ียง จุดล่อแหลม
เกี่ยวกับอำชญำกรรม
และยังไม่ได้ติดต้ัง
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ
 ได้รับงบประมำณ
จัดซ้ือและติดต้ัง
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ
จำกโครงกำรได้อย่ำง
ทัว่ถึง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ที่
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
มีควำมพงึพอใจ ในกำร
แก้ปญัหำอำชญำกรรม
ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ
ในกำรแก้ปญัหำ
อำชญำกรรมของ
หน่วยงำนรำชกำร

เทศบาลต้าบล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จ้านวน 
7,850 แหง่

500,000,000 งบเงินอุดหนุน

(1) เพือ่ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
ในพื นทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
โดยการบรูณาการร่วมกับ
พลังแผ่นดินทกุภาคส่วน
 และลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
(2) เพือ่ก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
พื นทีส่ร้างสรรค์เชิงบวก
ใหเ้ยาวชนกลุ่มเส่ียงมี
สถานทีส้่าหรับออก
ก้าลังกาย และใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้รับ
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหำยำเสพติด
โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
แล้วเสร็จในวันส้ิน
ปงีบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ที่
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมี
ควำมพงึพอใจ

เทศบาลต้าบล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จ้านวน 
7,850 แหง่

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำร เงินอุดหนุนใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเภท
เงินอุดหนุนรำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรบั
พัฒนำ ยกระดับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต้นแบบเป็นศูนย์เรยีนรู้
กำรบรหิำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ

6 4 19 6 11 2  กพส. 

กิจกรรมที1่ : จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที2่: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมที3่ : ด าเนินการก่อสร้าง

กิจกรรมที4่: เบกิจ่ายงบประมาณ

(1) เพือ่น้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใหม้ีบริหาร
จัดการน ้าเพือ่ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้าง
รายได้ใหก้ับประชาชน
(2) เพือ่ลดความ
เหล่ือมล ้าในสังคม
โดยการสร้างโอกาสให้
คนยากจนได้ใช้
ประโยชน์จากน ้า
และดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วยการ
พึง่พาตนเอง
(3) เพือ่พฒันายกระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นพื นทีเ่ปา้หมาย 
อปท. ต้นแบบ 
เพือ่เปน็ศูนย์เรียนรู้
บริหารจัดการน ้าอย่าง
เปน็ระบบเปน็แบบอย่าง
และขยายผลการพฒันา
สู่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นอื่น

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนโครงกำร
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีศูนย์เรียนรู้กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำอย่ำงเปน็ระบบ

พื นทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นต้นแบบการ
บริหารจัดการน ้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 
(ธนาคารน ้าใต้ดิน) 7,850 แหง่

500,000,000 งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อปท. 
ในกำรบรหิำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน

8 4 20 5 2 3  กพส. 

กิจกรรมที1่ : จัดฝึกอบรมวิทยากร
กระบวนการการจัดท าแผนบริหารจัดการ
การทอ่งเทีย่วของ อปท. ใหแ้ก่ สถจ. 76 
แหง่ และ สถอ. 878 แหง่

กิจกรรมที2่: จังหวัดจัดฝึกอบรม
กระบวนการการจัดท าแผนบริหารจัดการ
การทอ่งเทีย่วใหแ้ก่ อปท. ทกุแหง่

กิจกรรมที ่3 จังหวัดด าเนินการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม ตามทีไ่ด้จัดท าแผน
บริหารรจัดการการทอ่งเทีย่วชุมชน ของ 
อปท. น าร่อง เพือ่น ามาปฏิบติัโดยบรูณา
การร่วมกันของทกุภาคส่วน จังหวัดละ 
1 - 3 อปท.

กำรยกระดับกำรใหบ้รกิำร
สำธำรณะของอปท. เพ่ือส่งเสรมิ
ควำมเสมอภำคชำยหญิง

5 4 20 2 9 2  กพส. 

กิจกรรมที ่1 :  ฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เทา่เทยีมทางเพศ

กิจกรรมที ่2 : จัดท า TOR เพือ่จ้าง
นักวิจัย

กิจกรรมที ่3 : อปท. จัดท าข้อเสนอ
โครงการทีส่อดคล้องกับหลักการ
ความเทา่เทยีมทางเพศ เช่น 
โครงการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย
ในการเลือกต้ังทอ้งถิ่น โครงการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานทีค่ านึงถึงเพศวิถี 
การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วทีค่ านึงถึง
เพศวิถี การส่งเสริมกลุ่มกิจการสตรี 
เปน็ต้น

กิจกรรมที ่4 : จัดสรรงบประมาณ
ใหท้กุจังหวัด

กิจกรรมที ่5 : อปท. ด าเนินการตาม
ข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือก

กิจกรรมที ่6 : ถอดบทเรียนโครงการ 
เพือ่น าไปขยายผล

เพือ่ส่งเสริมให ้อปท. 
มีแผนบริหารจัดการ
การทอ่งเทีย่วชุมชน
ด้วยการมีส่วนร่วม 
สามารถนไปปฏิบติั
ได้จริง และสร้างรายได้
ใหแ้ก่ชุมชน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
อปท. ร้อยละ 80 มีแผน
บริหารจัดการการ
ทอ่งเทีย่ว 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
จังหวัดสามารถน้า
โครงการ/กิจกรรมจาก
การจัดท้าแผนบริหาร
จัดการการทอ่งเทีย่ว
ของ อปท. ไปสู่การ
บริหารจัดการร่วมกัน
ของทกุภาคส่วน 
(อย่างน้อย 1 กิจกรรม)

ประชาชนมีอาชีพมีงานท้า 63,835,800 งบเงินอุดหนุน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ระดับควำมเข้ำใจ
ของ อปท. เกี่ยวกับเร่ือง
ควำมเสมอภำคชำยหญิง
หลังกำร
เข้ำร่วมโครงกำร

ระดับความส้าเร็จ
ของโครงการ

20,000,000            1. เพือ่ศึกษาลักษณะ
ทีม่า กระบวนการ
ก่อเกิด และปจัจัย
ทีเ่กี่ยวข้องในการ
น้าทนุทางสังคม
ออกมาใช้ 
2. เพือ่ศึกษาแนว
ทางการประยุกต์ใช้ทนุ
ทางสังคม ในการเพิม่
ศักยภาพและ
เสริมสร้างพลังใหแ้ก่ 
อปท. ทีจ่ะขับเคล่ือน
การพฒันาอย่าง
เข้มแข็ง และย่ังยืน
ต่อไป 
3. เพือ่ศึกษาการบรูณา
การเชื่อมโยงทนุทาง
สังคมเข้ากับนวัตกรรม
การบริหารจัดการใหม่ ๆ

งบอ้านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรต้นแบบถนนทอ้งถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

6 4 19 6 11 2



กพส. 

กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมที ่2 :   ด าเนินโครงการฯ

กิจกรรมที ่3 :  สรุปผลการด าเนินการ

โครงการส่งเสรมิการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(SDGs) ของ อปท. 
 
กิจกรรมที ่1 ถอดบทเรยีน อปท. ทีม่กีาร
ด าเนินการด้านการพัฒนาทีย่ั่งยืน
กิจกรรมที ่2: จัดท ารปูเล่มและ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที ่3 :ซักซ้อมการด าเนินการด้าน
การพัฒนาทีย่ั่งยืนใหแ้ก่ อปท.
กิจกรรมที ่4: คัดเลือก อปท. น ารอ่งการ
พัฒนาทีน่ั่งยืน
กิจกรรมที ่5: จัดสรรเงินงบประมาณ
ด าเนินการโครงการเก่ียวกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน อปท.ละ 1,500,000
กิจกรรมที ่6: ติดตามผลการด าเนินงาน
ของ อปท. ทีไ่ด้รบัการจัดสรรงบประมาณ

เชิงปริมาณ
อปท.น้าร่อง จ้านวน 12
 แหง่

เชิงคุณภาพ
ผลส้าเร็จในการ
ด้าเนินการของ อปท. 
ต้นแบบทั ง 12 แหง่
เปน็ไปตามแนวทางที่
ก้าหนด

ผลส้าเร็จในการด้าเนินการ
ของ อปท. ต้นแบบทั ง 12 
แหง่เปน็ไปตามแนวทางที่
ก้าหนดและสามารถน้าองค์
ความรู้ทีไ่ด้รับไปถ่ายทอด
ใหก้ับ อปท.อื่น เพือ่ปรับใช้ใน
การปฏิบติังานใหม้ีความ
สอดคล้องกับเปา้หมายการ
พฒันาทีย่ั่งยืน (SDGs)

18,500,000            17 5 9 4  กพส. 

                    

เพือ่ผลักดันเปำ้หมำย
กำรพฒันำทีย่ั่งยืน 
(SDGs) สู่กำรด ำเนินกำร
ในระดับทอ้งถิ่น โดยเน้น
เร่ืองควำมเสมอภำคเทำ่
เทยีม

งบอ ำนวยกำร (กรม)

(1) เพือ่ใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมี
ถนนทีม่ีควำมสวยงำม 
สภำพแวดล้อมทีดี่เปน็
ระเบยีบเรียบร้อยและ
เดินทำงสะดวกปลอดภัย
 (2) เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว
 ลดปญัหำภำวะโลกร้อน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณร้อย
ละของจังหวัดทีไ่ด้รับ
คัดเลือกด ำเนินกำร
โครงกำรต้นแบบถนน
ทอ้งถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพร้อย
ละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่
จังหวัดทีไ่ด้รับคัดเลือกมี
ควำมพงึพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรต้นแบบ
ถนนทอ้งถิ่น
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมี
ถนนต้นแบบถนนทอ้งถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เพือ่ใช้เปน็
แนวทำงในกำรพฒันำถนน ที่
อยู่ในพืน้ที ่จ ำนวน 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 เส้นทำง

1,000,000         งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานเมอืง
อัจฉรยิะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 กิจกรรมที ่1 ถอดบทเรยีน อปท. ทีม่กีาร
ด าเนินการด้านเมอืงอัจฉรยิะ
กิจกรรมที ่2: จัดท ารปูเล่มและ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที ่3 :ซักซ้อมการด าเนินการด้าน
เมอืงอัจฉรยิะใหแ้ก่ อปท.
กิจกรรมที ่4: คัดเลือก อปท. น ารอ่งเมอืง
อัจฉรยิะ
กิจกรรมที ่5: จัดสรรเงินงบประมาณ
ด าเนินการโครงการเก่ียวกับเมอืงอัจฉรยิะ
 อปท.ละ 1,000,000
กิจกรรมที ่6: ติดตามผลการด าเนินงาน
ของ อปท. ทีไ่ด้รบัการจัดสรรงบประมาณ 
  

ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
เมืองอัจฉริยะของ อปท. 
ในประเทศไทย

เชิงปริมาณ
อปท.น้าร่อง จ้านวน 12
 แหง่

เชิงคุณภาพ
ผลส้าเร็จในการ
ด้าเนินการของ อปท. 
ต้นแบบทั ง 12 แหง่
เปน็ไปตามแนวทางที่
ก้าหนด

ผลส้าเร็จในการด้าเนินการ
ของ อปท. ต้นแบบทั ง 12 
แหง่เปน็ไปตามแนวทางที่
ก้าหนดและสามารถน้าองค์
ความรู้ทีไ่ด้รับไปถ่ายทอด
ใหก้ับ อปท.อื่น เพือ่ปรับใช้ใน
การปฏิบติังานใหม้ีความ
สอดคล้องกับเปา้หมายการ
ด้าเนินงานเมืองอัจฉริยะของ 
อปท.

12,500,000            17 5 9 4  กพส.

โครงการส่งเสรมิการบรหิารจัดการขยะมลู
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

15 5 15 6 9 3  กสว.

กิจกรรมที ่1 :  แจ้งขั้นตอนการด าเนินการ,
 เกณฑ์ประกวด

กิจกรรมที ่2 : คณะกรรมการการประกวด
ด าเนินการคัดเลือก การจัดการมูลฝอยดีเด่น

กิจกรรมที ่3 : ประกาศผลการประกวด
และจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที ่4 : จัดพธีิมอบรางวัล

เพือ่เปน็กำรติดตำม
และประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนตำม
แผนปฏิบติักำรกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน“จังหวัดสะอำด” 
ประจ ำป ีพ.ศ. 2565 
รวมทัง้เพือ่สร้ำงแรงจูงใจ
ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
ใหแ้ก่จังหวัดทีม่ีกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน“จังหวัดสะอำด” 
ดีเด่น ประจ ำป ี
พ.ศ. 2565  จึงได้จัด
กิจกรรม โครงกำร
ประกวดกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอำด” ประจ ำป ี
พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
จังหวัดทีไ่ด้รับรำงวัล
กำรประกวดจังหวัด
สะอำดจ ำนวน 5 ภำค
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีจังหวัดต้นแบบในกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย

1. มอบรำงวัลใหแ้ก่จังหวัดทีม่ี
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอำด” 
ระดับกลุ่มจังหวัด 
จ ำนวน 5 ภำค
2. มอบรำงวัลใหแ้ก่จังหวัด
ทีม่ีกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ระดับประเทศ จ ำนวน 
20 จังหวัด 

17,155,340            งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมลูฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

15 4 15 6 9 3  กสว.

กิจกรรมที ่1 :  ด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 (1) เพือ่สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในกำรขับเคล่ือน
แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559 
- 2564) ต้ังแต่กำร
จัดระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทำงกำรขนส่งไปจนถึง
กำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
รวมถึงขยะมูลฝอย
ตกค้ำง
(2) เพือ่แก้ไขปญัหำส่ิง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ
ของประชำชน 
(3) เพือ่ใหก้ำรจัดกำรส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยใน
พืน้ทีเ่ปน็ไปตำมหลัก
วิชำกำร
(๔) เพือ่แก้ไขปญัหำ
ใหก้ับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีม่ี
งบประมำณไม่เพยีงพอ
ในกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล
และขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ ำนวนโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรส่ิง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ทีไ่ด้ด ำเนินกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) ร้อยละของประชำชน
มีควำมพงึพอใจต่อกำร
จัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยเปน็ไปตำมหลักวิชำกำร  
ต้ังแต่กำรจัดระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง กำร
ขนส่งไปจนถึงกำรก ำจัดขยะ
มูลฝอย รวมถึงกำรน ำขยะมูล
ฝอยตกค้ำงไปก ำจัด และ
ปญัหำขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้นใน
พืน้ทีไ่ด้รับ
กำรแก้ไข

 ยังไม่สำมำรถ
ประมำณ
กำรงบประมำณได้

งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนและค่าจา้งส าหรับ
ข้าราชการและลูกจา้งถ่ายโอน
สิทธิประโยชน์ข้าราชการและ
ลูกจา้งประจ าถ่ายโอน)

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียม
ข้อมูลเกีย่วกบัการขอรับสนับสนุน
งบประมาณของบคุลากรถ่ายโอน ทั้ง
เงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพือ่ด าเนินการจัดท าบญัชี
รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณ

กจิกรรมที่ 2 :การจัดสรรงบประมาณ

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจดักำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำบุตร)

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอดุหนุนใหแ้ก่
เทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่โรงเรียนในสังกดั

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจดักำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอดุหนุนใหแ้ก่
เทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่โรงเรียนในสังกดั

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจดักำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครู)

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอดุหนุนใหแ้ก่
เทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่โรงเรียนในสังกดั

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3  : การส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ยทุธศาสตร์ : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธภิาพและเป็นธรรม

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

งบเงินอดุหนุน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

1.ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของ 
อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

เพือ่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านทรัพยากร
บคุคลให ้อปท. โดยการ
ถ่ายโอนบคุลากรเพือ่
เพิม่สมรรถนะในการ
ปฏิบติังานตามอ านาจ
หน้าที่ของ อปท. และ
ภารกจิที่รับโอนจาก
ส่วนราชการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนบคุลำกรถ่ำยโอน
เชิงคุณภาพ 
กำรด ำเนินงำนเปน็ไป
ตำมแผนที่ก ำหนด

1,819 คน 534,650,000         

งบเงินอดุหนุน

เพือ่จ่ายเปน็
สวัสดิการค่า
การศึกษาของบตุร
ของพนักงานครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
ที่มีสิทธิขอเบกิ
เงินค่าการศึกษาของ
บตุร ได้รับเงินครบถ้วน
ตามสิทธิ

1,447 คน 21,980,000           งบเงินอดุหนุน

เพือ่จ่ายเปน็
สวัสดิการ
ค่าเช้าบา้น
ของพนักงานครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
ที่มีสิทธิขอเบกิ
เงินค่าเช่าบา้น
 ได้รับเงินครบถ้วน
ตามสิทธิ

1,043 คน 66,000,000           

เพือ่จ่ายเปน็
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน 
และเงินอืน่ ๆ
ของพนักงานครู
และบคุลากร

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง
มาปฏิบติัหน้าที่
ในโรงเรียนได้รับ
เงินเดือนเงิน

8,857 อตัรา 3,087,577,500       งบเงินอดุหนุน

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

เงินอุดหนุนส ำหรับสนันสนุนศูนยพั์ฒนำ
เด็กเล็ก (เงินเดือน
เงินเพ่ิมค่ำครองชีพและสวัสดิกำร)

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอดุหนุน
ใหแ้กเ่ทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่โรงเรียนในสังกดั

โครงกำรรับ-ส่งผลงำนทำงวิชำกำร 
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ท้องถ่ินที่ขอเลื่อนวิทยฐำนะ
สูงข้ึน

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : รับผลงานทางวิชาการ

กจิกรรมที่ 2 : ส่งผลงานทางวิชาการ

โครงกำรนิเทศงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ทำงกำรศึกษำท้องถ่ิน

16 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : นิเทศงานบริหารงานบคุคล
ทางการศึกษาท้องถิ่นใหก้นั 
จนท. ผู้ปฏิบติัของ อปท.

งบเงินอดุหนุนเพือ่จ่ายเปน็เงินเดือน 
ค่าจ้างเงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน และเงิน
อืน่ ๆ ของพนักงานครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษาที่สังกดั ศพด.
ของ อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง
ที่ปฏิบติัหน้าที่ใน
ศพด. ได้รับเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนครบถ้วน

53,085 อตัรา 14,586,970,700     

งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ของ จนท. 
ผู้ปฏิบติังานด้าน
บริหารงาน
บคุคลของพนักงาน
ครูและบคุลากรทาง
การศึกษา ใหม้ี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการด าเนินงาน
ด้านบริหารงาน
บคุคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวน จนท.
ผู้ปฏิบติังาน
ด้านการบริหาร
งานบคุคลทาง
การศึกษาท้องถิ่น
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัหลักเกณฑ์
การบริหารงาน
บคุคลครู

6 คร้ัง
ผู้เข้าร่วมการ

นิเทศฯ ไม่ต่ ากว่า
1000 ราย

300,000               

เพือ่วางแผนในการ
บริหารจัดการรับ-ส่ง
ปละประเมินผลงาน
ที่เกดิจากการปฏิบติั
หน้าที่ของพนักงานครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา
ท้องถิ่น ได้รับการ
ตรวจประเมิน
ผลงานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครบถ้วน

2,500 ราย 1,000,000             

งบอ านวยการ (กรม)

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

โครงการจดัสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ใน
พ้ืนที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้

10,581 คน 3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 :จัดสรรเงินอดุหนุน

จัดสรรงบประมำณ
ใหก้บัข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงของ
เทศบำลต ำบล และ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ในพืน้ที่ชำยแดน
ภำคใต้

317,430,000         งบเงินอดุหนุน(1) เพือ่เปน็การสร้าง
ขวัญ ก าลังใจ และ
แรงจูงใจใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติังาน
ในพืน้ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซ่ึงต้อง
ปฏิบติังานในภาวะไม่
ปกติ
(2) เพือ่แบง่เบาภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรอ้งทกุข์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 3 20 4 13 4  กม.

กิจกรรมที ่1 : ก ำหนดกิจกรรม และ
ค่ำใช้จ่ำยติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที ่2 : จัดอบรมสัมมนำ

กิจกรรมที ่3 :ประเมินกำรสัมมนำและสรุป
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และสรุปผลทีไ่ด้รับ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มคีวามเป็นมอือาชีพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

2 พัฒนาความรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะของ
บุคลากรของ อปท. ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสิทธืภาพและ
สอดคล้องการพัฒนาใน
ยุคดิจิทลั

1. เพือ่เพิม่ความรู้
ความสามารถใหก้ับบคุลากร
ทีป่ฏิบติังานด้านกฎหมาย
และระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับ 
อปท. ทัง้ในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนกลาง ใหม้ีประสิทธิภาพ 
มีความรู้ครอบคลุมการ
ปฏิบติังานของ อปท.

ตวัชีว้ัดเชงิปรมิาณ
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
250 คน
ตวัชีว้ัดเชงิคุณภาพ
1. ผู้เข้ารบัการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ    
2. ลดปรมิาณการตอบ
ข้อหารอื ข้อรอ้งเรยีน
ต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
กฎหมายระเบยีบ และเร่ือง
ร้องทกุข์ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด 
รวม 76 คน  ข้าราชการกลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบยีบ และ
เร่ืองร้องทกุข์ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
จังหวัด รวม 76 คนและ
ข้าราชการทีป่ฏิบติังานใน
ส่วนกลาง จ านวน 13 คน 
รวม 165 คนและทอ้งถิ่น
อ าเภอจ านวน 878 คน

1,700,000         งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการตรวจนิเทศปัญหาการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายทอ้งถ่ินรว่มกับ
คณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2566

4 3 20 4 13 4  กม.

กิจกรรมที ่1 : เสนอขออนุมัติโครงกำร ต่อ
 อสถ.

กิจกรรมที ่2 : ด ำเนินกำรตรวจติดตำม
ปญัหำอุปสรรคและรับฟงัควำมคิดเหน็
ประกอบกำรพจิำรณำยกร่ำงกฎหมำย

กิจกรรมที ่3 :เสนอขอเบกิจ่ำยงบประมำณ
ต่อ กค.

กิจกรรมที ่4 : สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร
ใหผู้้บริหำรทรำบ

โครงการขับเคลื่อนการบรหิารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับใหม ่(หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ)

เพือ่สร้างองค์ความรู้และ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ฐานฉบบัใหม่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัด อปท. น าร่อง
การใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

1,762 โรงเรียน          7,494,000 4 3 12 12 13 4  กศ.

โครงการขับเคลื่อนหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ใหส้ถานศึกษาสังกัด 
อปท. น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การบริหาร
จัดการสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแก่นักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
 และย่ังยืน มีส านึกรักษ์
ทอ้งถิ่นตนเอง 

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัด อปท. 
เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพอเพยีง
ทอ้งถิ่น

100 โรงเรียน          2,000,000 4 3 12 12 13 4  กศ.

1. เพือ่ติดตามการ
บริหารงานของ อปท. ที่
ได้รับจัดต้ัง เปล่ียนแปลง
ฐานะเปล่ียนแปลงเขตและ
ยุบรวมเข้าด้วยกัน ว่าได้
ด าเนินภารกิจตามแผนงานที่
ได้ก าหนดไว้ในการเสนอขอ
จัดต้ังเปล่ียนแปลงฐานะ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ตลอดจนใหค้ าปรึกษาและ
แนะน าเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่
แก่ อปท. ทีไ่ด้รับจัดต้ัง 
เปล่ียนแปลงฐานะ 
เปล่ียนแปลงเขตและยุบ
รวมเข้าด้วยกัน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ร้อยละของจ านวน
อปท. ทีใ่หค้วามสนใจ
เข้าร่วมโครงการ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับทราบปญัหาอุปสรรค
 และค าแนะน า แนว
ทางการปฏิบติังาน

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
กฎหมายระเบยีบ และเร่ือง
ร้องทกุข์ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด 
รวม 76 คน  ข้าราชการกลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบยีบ และ
เร่ืองร้องทกุข์ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
จังหวัด รวม 76 คนและ
ข้าราชการทีป่ฏิบติังานใน
ส่วนกลาง จ านวน 13 คน     
  รวม 165 คนและทอ้งถิ่น
อ าเภอ จ านวน 878 คน

1,400,000         งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการพัฒนาครผูู้สรา้ง
นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรยีน
ในศตวรรษที ่๒๑

เพือ่ใหค้รู และบคุลากร
ทางการศึกษาสังกัด อปท. มี
ความรู้และทกัษะในการ
ประเมินภาวะถดถอยทาง
ความรู้ของนักเรียนโรงเรียน
สังกัด อปท. มีสมรรถนะใน
การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพือ่ฟืน้ฟแูละแก้ไข
ปญัหาภาวะถดถอยทาง
ความรู้ของนักเรียน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ

300 โรงเรียน          4,500,000 4 3 12 12 13 4  กศ.

โครงการพัฒนาครปูฐมวัยเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 
(Competency- Based Education) ใน
โรงเรยีนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อปท.

1. เพือ่ใหค้รูปฐมวัยใน
โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัด อปท. มีความรู้
ความเข้าใจในการพฒันา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย 
(Competency- Based 
Education)
2. เพือ่ใหค้รูปฐมวัยใน
โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัด อปท.
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะ
ของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนครูปฐมวัยทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะ
ของเด็กปฐมวัยได้ตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560

ครูปฐมวัยในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อปท.
 จ านวน 2,000 คน

8,566,000         4 3 12 12 13 4  กศ. 

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการพัฒนาผุ้ประกอบวิชาชีพครเูพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผุ้เรยีนใหม้สีมรรถนะตาม
หลักสูตรและทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่
21

เพือ่ใหผู้้ประกอบวิชาชีพครู
ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้รับการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ การจัดการเรียนการ
สอนทีมุ่่งพฒันาผู้เรียนใหม้ี
สมรรถนะตามหลักสูตรและ
ทกัษะทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที ่
21 เติบโตเปน็พลเมืองทีม่ี
คุณภาพ มีทกัษะ และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบลงมือปฏบิติัจริง
 (Active Learning) และ
นักเรียนได้รับการพฒันา
สมรรถนะทีเ่หมาะสมตาม
ช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง
 มีการคิดขั้นสูง มี
ความสามารถในการส่ือสาร 
ท างานเปน็ทมี

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนครูโรงเรียน
ในสังกดั อปท. 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ท่ีเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

2,000 คน  9,000,000 4 4 11 12 1 4  กศ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา
กิจกรรมที ่1 : จัดประชุมคณะท ำงำน
กิจกรรมที ่2 : จัดประชุมเชิง
ปฏิบติักำรเพือ่สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ใหแ้ก่บคุลำกรส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/กองกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู และบคุลำกรทำงกำร
ศึกษำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ทีเ่กี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรพฒันำ
หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำชีวศึกษำทกุระดับ
กิจกรรมที ่3  : นิเทศติดตำมผล/สรุปผล
กำรด ำเนินโครงกำร

1. เพือ่ขับเคล่ือนและพฒันา
หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดการ
อาชีวศึกษาใหเ้ปน็ไปอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่
สาขาวิชาและสาขางาน
ก าหนด
2. เพือ่ร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดแนวทางการ
ขับเคล่ือนหลักสูตรและสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้
บคุลากร
3. เพือ่เปดิโอกาสให้
สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสามารถพฒันา
หลักสูตรได้เอง

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ร้อยละของสถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และ 
แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษา
เชิงคุณภาพ

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 จ านวน10 แหง่

1,900,000 4 3 12 12 1 4  กศ.

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมและ
จรยิธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(Moral Development School :
MDS) ด้วยหลักการพ้ืนฐานของ
คุณธรรมและจรยิธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที ่1 : จัดประชุมเชิง
ปฏิบติักำรเพือ่สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจใหแ้ก่บลุคำกร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กิจกรรมที ่2 : นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล
กำรด ำเนินกำรจำกสภำพจริง
กิจกรรมที ่3 : กำรจัดพธีิประทำนถ้วย
รำงวัลจำกสมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ
ปริณำยก

เพือ่ใหผุ้้บริิหารสถานศึกษา 
ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
จัดการศึกษาสามารถน า
ความรู้ทางด้านคุณธรรม
และจริยะรรมไปประยุกต์ใช้
และถ่ายทอดก่อใหเ้กิดการ
พฒันาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเปน็รูปธรรม

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา/
บคุลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 600 คน 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษา

บคุลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
จ านวน 600 คน

         3,560,000 4 3 10 12 1 3  กศ.

โครงการประชุมคณะกรรมการการจัด
การศึกษาทอ้งถ่ิน (ระดับจังหวัด ) "ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษาทอ้งถ่ิน"และระดับ
ส่วนกลาง

เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการร่วมมือ
กันท างานระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ในการก าหนด
ทศิทางพฒันาคุณภาพ
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนคณะกรรมการที่
เข้าประชุมแต่ละระดับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการพฒันา
ได้ตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด เพือ่
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 
   (O-NET) และระดับ
นานาชาติ (PISA) ให้
สูงขึ้น

4,380 คน          4,010,000 4 3 10 12 1 4  กศ.

โครงการพัฒนาทกัษะการสอบด้วย
คอมพิวเตอรแ์ละการประเมนิความฉลาดรู้
ตามแนวทางการประเมนิ PISA

เพือ่ใหค้รูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจกรอบการประเมิน
ความฉลาดรู้ ตามแนวทาง
การประเมิน PISA และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
หอ้งเรียน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนครูทีเ่ข้ารับการ
อบรมตามโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผลการสอบ PISA ของ
นักเรียนในสังกัด อปท. 
สูงขึ้น

600 คน          2,671,000 4 4 11 12 1 4  กศ.

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตืการการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห ์
ประจ าปี 2566 ตามแนว Thinking 
School

เพือ่ใหผู้้บริหารสถานศึกษา 
และครูหวัหน้ากลุ่มงาน
วิชาการระดับสถานศึกษามี
องค์ความรู้และความเข้าใจ
ทัง้ทฤษฎี และปฏิบติัในการ
จัดการเรียนการสอนเพือ่
พฒันากระบวนการคิด
วิเคราะหใ์นสถานศึกษามาก
ขึ้น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และร่วมกันหาแนวทางการ
พฒันากระบวนการสอนคิด
วิเคราะหใ์หส้อดคล้องกับ
บทบาทหน้าทีข่องตนใน
สถานศึกษา และฝึกปฏิบติั 
การด าเนินการคิดวิเคราะห ์
ตามสถานการณ์จริงใน
หอ้งเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ
เปน็ผู้แนะน าและควบคุมการ
ฝึกปฏิบติั และพฒันา
คุณภาพการศึกษาไทย อัน
จะน าไปสู่การเปน็ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานที ่4 ซ่ึงกล่าว
ว่าผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์
 คิดสังเคราะห ์มีวิจารณญาณ
 คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้า
กลุ่มวิชาการโรงเรียน
ในสังกดั อปท. ท่ีเข้า
ร่วมการฝึกอบรม

690 คน  3,034,300 4 4 11 12 1 4  กศ.

 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และ
ครดีูเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี 2565

เพือ่กระตุ้น ส่งเสริมใหผู้้
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ครู สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีความ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตน และปฏิบติัจนเกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนและ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาทีป่ฏิบติังาน มีผลงาน
ดีเด่นเปน็ประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนผู้รับรางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบติังาน

213 คน            506,000 4 3 12 12 1 4  กศ.

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้
การศึกษาปฐมวัย ส าหรบัเด็กอายุต่ ากว่า 
3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพือ่ใหค้รู บคุลากรทางการ
ศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ใน
สถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการพฒันาและจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ี
(อายุ 2 – 3 ป)ี ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พทุธศักราช 2560ของ
สถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
(1) จ านวนคณะท างานฯ 
(2) จ านวนครู ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กและ
บคุลากรทางการศึกษา
ทีไ่ด้รับการอบรม
ตามโครงการ        

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ 
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กทีไ่ด้รับการอบรม ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ 
คือ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหก้ับเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางสมรรถนะ

5,029,800         4 3 12 12 1 4 P กศ.

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหง่ชาติ

เพือ่ยกระดับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กใหม้ีคุณภาพและ
มาตรฐานสถานพฒันา
เด้กปฐมวัยแหง่ชาติ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวน บคุลากร ทีเ่ข้า
รับการอบรมตามโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
ส าหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ
 จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่
มีผู้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว แหง่ละ 
1 คน

5,615,000         4 3 20 4 13 4  กศ.

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปรบัปรงุมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

 (1) เพือ่ใหส้ านักงานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด 
ทอ้งถิ่นอ าเภอ ใช้เปน็
แนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุน การด าเนินงาน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(2) เพือ่ใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใช้เปน็แนวทาง
ในการด าเนินงานศูนย์พฒันา
เด็กเล็กใหเ้ปน็ไปอย่างมีระบบ
 มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
ตามาหลักวิชาการ และ (3) 
เพือ่ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นสามารถส่งเสริมและ
พฒันาใหเ้ด็กปฐมวัยภายใน
ทอ้งถิ่นมีพฒันาการรอบด้าน
เต็มตามศักยภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
(1) จ านวนคณะท างานฯ
(2) จ านวน สถจ. , 
สถอ. ,อปท. และ 
ศพด. ทกุแหง่

จ านวนคณะท างานฯ 34 คน
และจ านวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แหง่

4,664,000 4 3 12 12 1 4  กศ.

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การส่งเสรมิ
การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศต่อยอดสู่ระดับ
อาชีพ
กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที ่2 : ด าเนินการจัดอบรม
โครงการพฒันาศักยภาพนักกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพือ่ความเปน็
เลิศ
กิจกรรมที ่3 : สรุปผลการด าเนินงาน

(1) เพือ่พฒันาศักยภาพของ
นักกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นไปสู่ความเปน็
เลิศอย่างต่อเนื่องเปน็ระบบ 
(2) เพือ่สร้างนักกีฬาใหม้ี
ศักยภาพเปน็ตัวแทนนักกีฬา
ทมีชาติไทย
(3) เพือ่สร้างนักกีฬาและ
ผลงานทางการกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
800 คน

บคุลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
จ านวน 800 คน

5,747,400         4 3 10 12 1 4  กศ. 

โครงการช้ีแจงระบบคัดกรองเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือส่งเสรมิโอกาส
และพัฒนาการทีส่มวัยก่อนเข้าสู่ระบบ
การศึกษา

1. เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวัยในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทีข่าดแคลน
ทนุทรัพย์และด้อยโอกาส 
หรือมีพฒันาการล่าช้าและมี
ความเส่ียงทีผ่่านการคัดกรอง
ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
ใหไ้ด้รับการพฒันาทีส่มวัย 2.
เพือ่เปน็กลไกส าคัญใน
การบรูณาการการสร้าง
หลักประกันทางการศึกษา
ใหแ้ก่เด็กปฐมวัยใหส้ามารถ
เข้าถึงชุดสวัสดิการด้านต่าง ๆ
                
3. เพือ่ขยายผลสู่นโยบาย
สาธารณะระดับชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
- จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีจ่ัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
-  เด็กปฐมวัยได้รับการ
พฒันาทีส่มวัย

ครูปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จ านวน 240 คน

4,778,000         4 3 12 12 1 2  กศ. 

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการสรา้งนวัตกรรมการจัดการเรยีน
การสอนและการเรยีนรู้ใหมด้่วยเครื่องมอื
ดิจิทลั

(1) เพือ่ใหค้รู และบคุลากร
ทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ได้
เรียนรู้ เพิม่พนูทกัษะ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ 
โดยการใช้เคร่ืองมือดิจิทลับน
 Google Platform 
ระดับพืน้ฐาน 
เพือ่ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(2) เพือ่ใหค้รูสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอน
ผ่าน Google Platform 
ระดับพืน้ฐาน ได้
(3) เพือ่สร้างครูทอ้งถิ่นผู้น า
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่เพือ่
สร้างครูทอ้งถิ่นผู้น า
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ และ
เครือข่ายครูผู้น านวัตกรรม
การเรียนรู้ใหม่และเครือข่าย
ครูผู้น านวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท. ในพืน้ทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทีจ่ัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร
ผสมผสาน (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา)

จ านวน 1,762 โรงเรียน          3,500,000 4 6 20 13 12 2  กศ. งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการ อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เตรยีมความพรอ้มการถ่ายโอนสถานี
อนามยั/โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
 (รพ.สต.) ทีถ่่ายโอนใหแ้ก่ อปท.

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : แต่งต้ังคณะท ำงำนวำง
แผนกำรด ำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที ่2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบติักำร

กิจกรรมที ่3 : สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ของ อปท. ตาม พรบ.ก าหนดแผนการ
กระจายอ านาจและ 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : แต่งต้ังคณะท ำงำนวำง
แผนกำรด ำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที ่2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบติักำร

กิจกรรมที ่3 : สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการ
ดูแลผู้สูงอายุของ อปท. ตามหลักสูตรของ
กรมอนามยั

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กิจกรรมที ่1 : แต่งต้ังคณะท ำงำนวำง
แผนกำรด ำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที ่2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบติักำร

กิจกรรมที ่3 : สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม

เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้
รับทราบแนวทางการ
ด าเนินงานในด้านสุขภาพที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนเครือข่าย
บคุลากรด้านสุขภาพฯ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
 เครือข่ายบคุลากรด้าน
สุขภาพ

บคุลากรด้านสาธารณสุขของ 
อปท. จ านวน 500 คน

2,500,000         งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ของ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บคุลากรทีเ่ข้ารับการ
ฝึกอบรม            
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
เครือข่ายบคุลากรด้าน
สุขภาพ

เกิดเครือข่ายบคุลากรด้าน
สุขภาพของ อปท. ในการ
ด าเนินภารกิจด้านสถานี
อนามัยทีถ่่ายโอนมายัง อปท.

3,000,000         งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่พฒันาศักยภาพใหผู้้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถในการดูแล
ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ใน
หลักสูตรทีก่รมอนามัยก าหนด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนบคุลากรด้าน
สุขภาพฯ ทีเ่ข้ารับการ
อบรม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์การทดสอบ

บคุลากรด้านสาธารณสุขของ 
อปท. ประเภท ทต.และ อบต.
 จ านวน 7,550 คน (คนละ 
8,000 บาท)

60,400,000       งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในของ 
อปท.

4 3 20 11 6 4  ตบ.

กิจกรรมที ่1 : ด ำเนินกำร
วำงแผน ประสำนสถำนที ่
วิทยำกร  และขออนุมัติ
โครงกำรฝึกอบรมฯ

กิจกรรมที ่2 : แจ้งประชำสัมพนัธ์
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมรวมทัง้จัดเตรียมเอกสำร 
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ

กิจกรรมที ่3 : ด ำเนินกำรฝึกอบรมบรรยำย
โดยวิทยำกรจำกหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบกฎหมำย ระเบยีบ 
ข้อบงัคับ และหนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมตอบข้อซักถำม

กิจกรรมที ่4 : สรุปผลกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรฝึกอบรมฯ

4 3 20 11 6 4  สน.บถ.

1. เพือ่ใหผู้้ตรวจสอบภายใน
ของ อปท. หรือผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายใหป้ฏิบติัหน้าทีผู้่
ตรวจสอบภายใน มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบยีบ และหนังสือส่ังการที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจนสามารถปฏิบติังาน
ตรวจสอบใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้จากผลการ
ทดสอบหลังการอบรม
เพิม่ขึ้น

จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น  
ไม่น้อยกว่า 650 คน

2,280,500         งบอ านวยการ (กรม)

กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงกำรกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพกำรสรรหำบคุลำกร
ทอ้งถิ่น ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที ่2 : พจิำรณำคัดเลือกบคุลำกร
กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบคุคลทีม่ี
คุณสมบติั/ผู้สังเกตุกำรณ์
กิจกรรมที ่3 : จัดส่งใบสมัครตำมคุณสมบติั
ตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรม/สัมมนำ
กิจกรรมที ่4 : ขออนุญำตเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
กิจกรรมที ่5: น ำควำมรู้ ทกัษะ 
ควำมสำมำรถ  ทีไ่ด้รับจำกกำรฝึกอบรมมำ
ใช้ในกำรปฏิบติังำนและพฒันำงำน รวมถึง
กำรท ำ KM ทียั่งไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม/
ประเมินโครงกำร

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพการสรรหา
บุคลากรทอ้งถ่ิน

1. เพือ่ใหผู้้เกี่ยวข้องสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับน าไปใช้เปน็
แนวทางในการปฏิบติังาน
ด้านการบริหารงานบคุคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเปน็
มาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ
2. เพือ่แก้ไขปญัหาการขาด
แคลนด้านบคุลากรทอ้งถิ่น 
และเปน็การลดปญัหาข้อ
ขัดแย้งและข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการสรรหาและการ
วินิจฉัยปญัหาด้านการ
บริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิ่น
ของข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นและ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ านวนข้าราชการใน
สังกัด สถ. ทีป่ฏิบติังาน
ด้านการบริหารงาน
บคุคลทอ้งถิ่นของจังหวัด

ไม่น้อยกว่า 200 คน 3,000,000         งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

4 3 20 11 6 4  สน.บถ.

กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงการพฒันา
และปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

กิจกรรมที ่2 : ขออนุมัติโครงกำร

กิจกรรมที ่3 :ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กิจกรรมที ่4 : ลงนำมในสัญญำ

กิจกรรมที ่5 : เร่ิมด ำเนินกำรตำมสัญญำ

กิจกรรมที ่6 : ส่งมอบงำน

กิจกรรมที ่7 : ตรวจรับงำนจ้ำง

โครงการฝึกอบรมเตรยีมความพรอ้ม
ทกัษะและความสามารถด้านการใช้ดิจิทลั
ส าหรบัข้าราชการและพนักงานส่วน
ทอ้งถ่ิน (Digital Literacy)

4 3 20 11 6 4  สบ.พถ.

กิจกรรมที ่1 : กำรศึกษำอบรมภำคทฤษฎี
กำรฝึกภำคปฏิบติั กำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง

กิจกรรมที ่2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทกัษะองค์ควำมรู้

โครงการพัฒนาและเสรมิสรา้งสมรรถนะ
บุคลากรด้านการปกครองทอ้งถ่ินไทย

4 3 20 11 6 4  สบ.พถ.

กิจกรรมที ่1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั

กิจกรรมที ่2 : ประเมินผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การเมืองการปกครองอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข
น าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคล้อง
กับการพฒันาในยุคดิจิทลั

เพือ่เตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเร่ืองทกัษะและ
ความสามารถด้านการใช้
ดิจิทลั (Digital Literacy) 
ใหแ้ก่ข้าราชการและ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่นทัว่
ประเทศ

จ านวนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่นที่
ได้รับการพฒันา
สมรรถนะในการ
ปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องการพฒันาใน
ยุคดิจิทลั

4,000 คน 15,000,000       งบอ านวยการ (กรม)

โครงการพัฒนาและปรบัปรงุระบบการ
เรยีนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

1. เพือ่พฒันาและปรับปรุง
ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - learning)
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่เติม
หลักสูตรในระบบการเรียนรู้
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e - learning) 
3. เพือ่เพิม่พนูความรู้ใหแ้ก่
บคุลากรผ่านระบบการ
เรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e - learning)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่นเข้าเรียน
ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e - learning) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

ข้าราชการและพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่นเข้าเรียนระบบการ
เรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e - learning) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50

1,300,000         งบอ านวยการ (กรม)

เพือ้พฒันาและเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการปกครอง
ทอ้งถิ่นไทยใหแ้ก่บคุลากร
ของ สถ. และ อปท.

บคุลากรของ สถ. และ 
อปท. ผ่านเกณฑ์
ทดสอบความรู้และ
ประเมินผลโครงการ

ร้อยละ 80 5,000,000         งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการอบรมสัมมนาการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็น
หน่วยรบังบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

4 3 20 11 6 4  กพส. 

กิจกรรมที ่1 : กำรอบรมสัมมนำบคุลำกร
ของ อปท. ใหม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
แนวทำงและกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณ
เงินอุดหนุน กรณี อปท. เปน็หน่วยรับ
งบประมำณ

กิจกรรมที ่2 : ประเมินผลกำรอบรม
สัมมนำฯ

โครงการต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของ อปท.

4 3 20 11 6 4 

กิจกรรมที ่1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมที ่2: ด าเนินการใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนน

 กิจกรรมที ่3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการน้ าของ อปท.

4 3 20 11 6 4 

กิจกรรมที ่1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมที ่2: ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พฒันาฯ

กิจกรรมที ่3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

1. เพือ่ส่งเสริมให ้อปท. มี
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุนใน
ฐานะเปน็หน่วยรับ
งบประมาณ
2. เพือ่ใหบ้คุลากรของ อปท.
 ผู้ผ่านการอบรมสัมมนา 
สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการจัดท า
ค าขอต้ังงบประมาณเงิน
อุดหนุน เพือ่น างบประมาณ
ไปยกระดับการจัดบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่
ใหก้ับประชาชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้ผ่านการ
อบรมสัมมนาฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางและ
กระบวนการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุน
กรณี อปท. เปน็หน่วย
รับงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อปท. ทีเ่ปน็หน่วยรับ
งบประมาณสามารถ
จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี(งบ

บคุลากรของ อปท. (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาล) จ านวน 2,548 แหง่
 รวม 3,000 คน

14,700,000       งบแหล่งอื่น

กพส.

เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให ้อปท. ในการปฏิบติังาน
ด้านการบริหารจัดการระปา
หมู่บา้นของ อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ร้อยละของจ านวน
เปา้หมายได้รับการ
พฒันาศักยภาพการ
ปฏิบติังานด้านบริหาร
จัดการประปาหมู่บา้น
ของ อปท. 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
ความเข้าใจการ
ปฏิบติังานด้านการ
บริหารจัดการประปา
หมู่บา้นของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่
ด าเนินงานด้านประปาหมู่บา้น 
76 จังหวัด ๆ ละ 4 แหง่ และ
บคุลากรส่วนกลาง
รวม 310 คน

41,500,000             งบอ านวยการ (กรม) กพส. 

เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให ้อปท. ในการปฏิบติังาน
ความปลอดภัยทางถนนของ 
อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ร้อยละของจ านวกลุ่ม
เปา้หมายได้รับการ
สัมมนาเชิงปฏิบติัการ
ด้านความปลอดภัย
ทางถนน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมาย
มีความรู้และเข้าใจ
การปฏิบติังานด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนนของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 76 
จังหวัด ๆ ละ 4 แหง่ และ
บคุลากรส่วนกลางรวม 310 
คน

2,000,000              งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
อปท.

4 3 20 11 6 4 

กิจกรรมที ่1 : เสนอขออนุมัติโครงกำร

กิจกรรมที ่2: ด ำเนินกำรใหค้วำมรู้เกี่ยวกับ
สำธำรณภัย

 กิจกรรมที ่3 : สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร

โครงการอบรมสัมมนาเสรมิสรา้งความรู้
ความเข้าใจในการจัดท างบประมาณเงิน
อุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรบั
งบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

4 3 20 11 6 4  กพส.

กิจกรรมที ่1 : กำรอบรมสัมมนำบคุลำกร 
สถ. กลุ่มเปำ้หมำยใหม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในแนวทำงและกระบวนกำรจัดท ำ
งบประมำณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เปน็
หน่วยรับงบประมำณ

กิจกรรมที ่2 : ประเมินผลกำรอบรม
สัมมนำฯ

โครงการพัฒนาระบบการส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุแบบ One Day Care

3 4 4.2 13 - 3  กพส.

กิจกรรมที ่1 จัดประชุมสัมมนาพฒันา
รูปแบบ

กิจกรรมที ่2 จัดประชุมเพือ่ขยายผลให ้
อปท.

กพส.

1. เพือ่สร้างความรู้ความ
เข้าใจใหบ้คุลากร สถ. ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท างบประมาณเงินอุดหนุน
 กรณี อปท. เปน็หน่วยรับ
งบประมาณตาม
พระราชบญัญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เพือ่ใหบ้คุลากรของ สถ. 
สามารถเปน็พีเ่ล้ียงและ
แนะน าแนวทางให ้อปท. ที่
เปน็หน่วยรับงบประมาณ
สามารถจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
(งบเงินอุดหนุน) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาฯ
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางและ
กระบวนการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณี อปท. เปน็หน่วย
รับงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. ทีเ่ปน็หน่วยรับ
งบประมาณสามารถ
จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี(งบ
เงินอุดหนุน) ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถ
บริหารงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าราชการ สถ. จ านวนรวม 
400 คน ได้แก่ ข้าราชการ
ส่วนภูมิภาค 
จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 
5 คน และข้าราชการ
ส่วนกลาง จ านวน 20 คน

1,960,000           งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจหลักการ
บริหารจัดการสาธารณภยัได้
อย่างถูกต้องและเปน็ไปใน
ทศิทางเดียวกัน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเปา้หมายได้รับการ
สัมมนาเชิงปฏิบติัการใน
การปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเปา้หมาย
มีความรู้และเข้าใจ
การปฏิบติังานด้านการ
ปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท.

หวัหน้าส านักปลัด, หวัหน้า
ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย
ใหรั้บผิดชอบงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาลในพืน้ที ่
76 จังหวัดๆละ 4 คน 
รวม 304 คน

1,222,000           งบอ านวยการ (กรม)

1. เพือ่พฒันาระบบและ
รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. ทีม่ี
ภาวะพึง่พงิ
2. เพือ่พฒันาและยกระดับ
การดูแลผู้สูงอายุของ อปท. 
ใหค้รอบคลุมทกุสภาวะ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
จ านวนรูปแบบที่
เหมาะสม
เชิงคุณภาพ : มีการ
ขยายผลให ้อปท.

อปท. มีรูปแบบการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ
พึง่พงิเหมาะสมกับสถานะของ
แต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

3,500,000         งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการส่งเสรมิ อปท. ในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาสังคมสูงวัยระดับทอ้งถ่ิน

3 4 4.2 13 - 3  กพส.

กิจกรรมที ่1 : จัดประชุมสัมมนำเชิง
ปฏิบติักำร

กิจกรรมที ่2 :   จังหวัดจัดประชุม อปท.

โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการ
รวมกลุ่มพ้ืนทีใ่นการจัดการมลูฝอย 
(Clusters) ของ อปท.

4 3 20 11 6 4  กสว.

กิจกรรมสัมมนำขับเคล่ือนนโยบำย
กำรรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นกำรจัดกำรมูลฝอย 
(Clusters) ของ อปท.

เพือ่ใหบ้คุลากรของจังหวัด
และ อปท. มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดการขยะมูล
ฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเปน็
รูปธรรมจึงจ าเปน็ต้องมีการ
จัดการอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการมูลฝอยการขับเคล่ือน
การรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการ
จัดการขยะมูลฝอย 
(Clusters) ของ อปท.และ
เพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของจังหวัดใหม้ีประสิทธิภาพ
 จึงเหน็ควรจัดอบรมสัมมนา
ใหค้วามรู้แก่บคุลากรในส่วน
ภูมิภาค อ าเภอ อปท. 

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
ผู้เข้าอบรมจ านวน 
385 คน จาก สถ. ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและ
จังหวัดทัง้ 76 จังหวัด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. มีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการมูล
ฝอยทัง้ระบบ สามารถ 
วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการรวมกลุ่มพืน้ที่
ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) 

1. บคุลากรทีเ่ข้ารับการอบรม
สัมมนาฯ มีองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลักการ 3 Rs
2. น าความรู้ทีไ่ด้รับไปพฒันา
และปรับปรุงแก้ไขปญัหาด้าน
การบริหารจัดการขยะใน
พืน้ทีข่องตนเอง
3. ขยายผลการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเพิม่ขึ้น
4. รับทราบปญัหา เพือ่
น าไปสู่การวางแผนและ
พฒันาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพืน้ทีข่องตนเอง

709,000           งบอ านวยการ (กรม)

1. เพือ่พฒันาระบบและ
รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. ทีม่ี
ภาวะพึง่พงิ
2. เพือ่พฒันาและยกระดับ
การดูแลผู้สูงอายุของ อปท. 
ใหค้รอบคลุมทกุสภาวะ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
จ านวนรูปแบบที่
เหมาะสม
เชิงคุณภาพ : มีการ
ขยายผลให ้อปท.

อปท. มีรูปแบบการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ
พึง่พงิเหมาะสมกับสถานะของ
แต่ละ อปท. และสามารถ
ขยายผลได้

3,500,000         

1. เพือ่พฒันาความรู้และ
ศักยภาพของ อปท. ในการ
จัดท าพฒันาสูงวัยระดับ
ทอ้งถิ่น
2. เพือ่รองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ : ความรู้ที่
ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

บคุลากร สถจ. สถอ. อปท. 
ได้รับการอบรมความรู้การ
จัดท าแผนพฒันาสังคมสูงวัย
ระดับทอ้งถิ่น และน าไปขยาย
ผลใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในจังหวัด

15,000,000       งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมลูรายได้ อปท. 17 6 20 2 13 4 P สน.คท.

กิจกรรมที ่1 : จัดเก็บข้อมูลรายได้ อปท.

กิจกรรมที ่2 : วิเคราะห ์ประมวลผล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

กิจกรรมที ่3 : จ้างพมิพห์นังสือ

กิจกรรมที ่4 : แจกจ่ายหนังสือให ้สถจ. 
อปท. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

โครงการค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร

17 6 20 2 13 4 P สน.คท.

กิจกรรมที ่1 : จัดสรรเงินภาษีให ้อปท. 
เปน็รายเดือนและรายงวด

โครงการค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
ตามกฎหมายภาษีทีดิ่นฯ

17 6 20 2 13 4 P สน.คท.

กิจกรรมที ่1 : ค่าเบีย้ประชุม คกก.ภาษี
ทีดิ่นฯ ประจ าจังหวัด (12 คร้ัง/ป)ี

กิจกรรมที ่2 : ค่าเบีย้ประชุม คกก.
พจิารณาอุทธรณ์ ประจ าจังหวัด (12 คร้ัง/ป)ี

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พร้อมรับการเปลีย่นแปลง

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมรีะบบการเงินการคลังที่มปีระสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

1 พัฒนาระบบการเงิน
การคลังทีม่ปีระสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เพือ่จัดท ำฐำนข้อมุล
รำยได้ของ อปท. ใหม้ี
ควำมครบถ้วน ถูกต้อง
และเปน็ปจัจุบนั

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
อปท. 7,849 แหง่ และ 
สถจ. 76 จังหวัด มี
ข้อมูลรำยได้ อปท. ไป
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สถ. มีฐำนข้อมูลรำยได้ 
อปท. ทีถู่กต้องครบถ้วน
และเปน็ปจัจุบนั

หนังสือข้อมูลรำยได้ของ 
อปท.จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 
15,000 เล่ม

1,500,000         งบอ ำนวยกำร (กรม)

เปน็ค่ำธรรมเนียมในกำร
โอนเงินค่ำภำษีจัดสรร 
ให ้อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
สำมำรถโอนเงินภำษี
จัดสรร เปน็รำยเดือน
และรำยงวด ให ้อปท. 
ได้ครบถ้วนและรวดเร็ว
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. ประชำชนได้
เข้ำถึงกฎหมำยได้อย่ำง
รวดเร็ว ง่ำย และสะดวก
และประชำชนสำมำรถ
ศึกษำกฎหมำยได้อย่ำง
เข้ำใจเนื่องจำกมีกำร
จัดท ำค ำอธิบำย
กฎหมำยแปลกฎหมำย
ส ำหรับประชำชนได้
เข้ำถึงได้ง่ำย

อปท. 7,774 แหง่ ได้รับโอน
เงินภำษีจัดสรรอย่ำงครบถ้วน

500,000           

เปน็ค่ำเบีย้ประชุม    
คกก. ระดับจังหวัด 
2 คณะ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
คกก. ระดับจังหวัดทัง้ 2
 คณะ ได้รับจัดสรรค่ำ
เบีย้ประชุมอย่ำง
เหมำะสม ตำมอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด

คกก. ระดับจังหวัดทัง้ 2 คณะ
 ได้รับจัดสรรค่ำเบีย้ประชุม
อย่ำงเหมำะสมตำมอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด

44,524,800       งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการฝึกอบรมข้าราชการ สถ.และ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือใหค้วามรู้
เก่ียวกับภาษีทีดิ่นและสิ่งปลูกสรา้ง

17 6 20 2 13 4 P สน.คท.

กิจกรรมที ่1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที ่2 : จัดฝึกอบรม จ านวน 8 รุ่น
กิจกรรมที ่3 : สรุปและประเมินผลการ
ฝึกอบรม

 โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ านวยการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. ระดับจังหวัด

17 6 20 2 13 4 P

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจรยิธรรม
ประจ าส่วนราชการ

4 6 21 4 13 5 P กม. 

กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที ่2 : จัดการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ

งบอ ำนวยกำร (กรม)ฝึกอบรม ขรก.สถ. และ
คณะกรรมกำรภำษีทีดิ่น
ประจ ำจังหวัดและ
คณะกรรมกำรพจิำรณำ
อุทธรณ์ภำษีประจ ำ
จังหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
จัดฝีกอบรมใหข้รก.สถ.
และคณะกรรมกำรตำม
กฎหมำยภำษีทีดิ่น ทัง้ 
76 จังหวัด จ ำนวน 8 รุ่น
 เสร็จภำยในไตรมำส 
2/2566

ขรก. สถจ.1,334 คน คกก.
ภำษีทีดิ่นประจ ำจังหวัด 
1,369คน และ คกก.พจิำรณำ
อุทธรณ์ภำษีประจ ำจังหวัด 
760 คน ขรก.ส่วนกลำง สถ. 
57 คน รวมทัง้ส้ิน 3,520 คน 
ได้รับกำรฝึกอบรม

5,500,000         

กพส.เพือ่จัดสรรงบประมำณ
ในกำรจัดประชุม
คณะอนุกรรมกำร
อ ำนวยกำรกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่ อปท. 
ระดับจังหวัด เพือ่ให้
กำรบริหำรจัดกำรใน
กำรถ่ำยโอนภำรกิจ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนจังหวัดทีไ่ด้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ปญัหำกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจถ่ำยโอน
ได้รับกำรแก้ไข

76 จังหวัด 15,376,320        งบอ ำนวยกำร (กรม)

1. เพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำร
จริยธรรมประจ ำส่วน
รำชกำรมีประสิทธิภำพ
2. เพือ่ส่งเสริมและ
ขับเคล่ือนงำนด้ำน
จริยธรรมของ สถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรจริยธรรม
ประจ ำส่วนรำชกำร 
12 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
คณะกรรมกำรจริยธรรม
ประจ ำส่วนรำชกำร
มีบทบำทในกำร
ด ำเนินงำนและ
ขับเคล่ือนด้ำนจริยธรรม

จัดประชุมคณะกรรมกำร
จริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร
ตำมวัตถุประสงค์

170,000          งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการ
หอพักและคณะอนุกรรมการออก
กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมการ
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละออก
ประกาศก าหนดแบบบัตรประจ าตัวนาย
ทะเบียนและเจ้าหน้าทีใ่นการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

16 6 22 4 13 4 P กม. 

กิจกรรมที ่1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที ่2 : จัดการประชุม
คณะกรรมการตามพระราชบญัญัติหอพกั 
พ.ศ. 2558

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอย และคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยจังหวัด

17 6 20 2 13 4 P กสว.

กิจกรรมหลักสนับสนุนการปฏิบติังานและ
ค่าตอบแทน

เพือ่ใหค้ ำแนะน ำ อปท.  
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยภำยใต้กำร
รวมกลุ่มพืน้ที ่(Cluster) 
และ อปท. สำมำรถ
บริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยใหเ้กิดควำมคุ้มค่ำ
เปน็รูปธรรมมี
ประสิทธิภำพ เลือกใช้
วิธีกำรและพืน้ทีก่ ำจัด
ขยะทีเ่หมำะสม

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ สถ. 
และจังหวัดทัง้ 76 จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยเปน็ไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

กำรบริหำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยของ อปท. ได้รับ
กำรเสนอแนะ แนะน ำ และ
ช่วยเหลือจำกคณะกรรมกำร
เปน็ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

6,039,600         งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)1. เพือ่จ่ำยเปน็
ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรหอพกั 
คณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรหอพกั 
และคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรหอพกั
ประจ ำจังหวัด 
2. เพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นเปน็ไปโดยรำบร่ืน
 เนื่องจำกมี
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรหอพกั 
คณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรหอพกั 
และคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรหอพกั
ประจ ำจังหวัด ให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ และ
วินิจฉัยแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
กำรประชุม
คณะกรรมกำรระดับ
จังหวัดตำม
พระรำชบญัญัติหอพกั 
พ.ศ. 2558 จ ำนวน
จังหวัดละ 1 คณะ คณะ
ละ 4 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด
ได้รับค ำปรึกษำแนะน ำ
ตำมพระรำชบญัญัติ
หอพกั พ.ศ. 2558 
2. ประชำชนผู้เสียภำษี
ได้รับควำม
เปน็ธรรมในกำรบงัคับใช้
กฎหมำย

จัดประชุมคณะกรรมกำรตำม
พระรำชบญัญัติหอพกัตำม
วัตถุประสงค์

7,515,200       

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

 โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ
 หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อ
หารือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ประจ าปี  พ.ศ 2566

17 6 20 2 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : รวบรวมกฎหมายระเบยีบ 
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบติัและข้อ
หารือ ปญัหาอปุสรรคในการปฏิบติังาน
ตามกฎหมายและระเบยีบ มท. ของ อปท.

กจิกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 3 : ตรวจรับและจัดส่งใหก้บัทุก
จังหวัดครบถ้วน
โครงการแปลกฎหมายที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบของ สถ.

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง

กจิกรรมที่ 3 : จัดจ้างที่ปรึกษา

กจิกรรมที่ 4 : จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus
 Group)
กจิกรรมที่ 5 : ด าเนินการแปลกฎหมายที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ สถ.

กจิกรรมที่ 6 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สถ. 
ฉบบัภาษาองักฤษ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4  : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหพ้ร้อมรับการเปลีย่นแปลง

เป้าประสงค์ยทุธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานทีเ่ป็นปัจจุบันและทนัสมัย

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

2 ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขระเบียบกฎหมาย
ของ อปท. ให้เป็น
ปัจจบัุนและทันสมัย

1. เพือ่ใหบ้คุลำกรของ 
สถ. ได้มีหนังสือเกีย่วกบั
ระเบยีบ ข้อบงัคับ และ
หนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ไว้
ศึกษำ ค้นคว้ำ อำ้งองิ 
และใช้เปน็คู่มือ
ปฏิบติังำน
2. เพือ่ใหบ้คุลำกรของ 
อปท. ปฏิบติังำนได้
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเปำ้หมำยได้รับ
หนังสือซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบติัและข้อหำรือ
เกีย่วกบักำรปฏิบติังำน
ของ อปท. ประจ ำป ี
พ.ศ. 2566
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถ
ปฏิบติังำนและให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล

 10,000 เล่ม 1,500,000        งบอ ำนวยกำร (กรม)

1. เพือ่ประชำชนได้
เข้ำถึงกฎหมำยได้อย่ำง
รวดเร็ว ง่ำย และสะดวก
 และประชำชนสำมำรถ
ศึกษำกฎหมำยได้อย่ำง
เข้ำใจเนื่องจำกมีกำร
จัดท ำค ำอธิบำย
กฎหมำยแปลกฎหมำย
ส ำหรับประชำชนได้
เข้ำถึงได้ง่ำย
2. เพือ่พฒันำไปสู่
รำชกำร 4.0 อย่ำงแท้จริง
3. เพือ่ให ้สถจ. สถอ. 
และหน่วยงำนอืน่ใช้
ประโยชน์และเผยแพร่
ตลอดจนศึกษำ
เจตนำรมณ์แหง่กฎหมำย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนกฎหมำยที่มีกำร
แปลเปน็ภำษำองักฤษ
จ ำนวน13 ฉบบั
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชำชนได้
เข้ำถึงกฎหมำยได้อย่ำง
รวดเร็ว ง่ำย และ
สะดวกและประชำชน
สำมำรถศึกษำกฎหมำย
ได้อย่ำงเข้ำใจเนื่องจำก
มีกำรจัดท ำค ำอธิบำย
กฎหมำยแปลกฎหมำย
ส ำหรับประชำชนได้
เข้ำถึงได้ง่ำย

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. จ ำนวน 76 แหง่
3. อปท. จ ำนวน 7,849 แหง่

500,000           

แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

จา้งที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการตีความกฎหมายและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายจดัต้ัง อปท.

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 2 : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
และด าเนินการวิเคราะหแ์ละประเมินผล
กจิกรรมที่ 3 : น าร่างรายงานผลการศึกษา
แนวทางการตีความกฎหมายและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่
เกีย่วข้องกบั อปท. ไปรับฟงัความคิดเหน็
เพิม่เติมจากผู้ที่เกีย่วข้อง

กจิกรรมที่ 4 : จัดท ารายงานผลการศึกษา
ฉบบัสมบรูณ์
โครงการจา้งที่ปรึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการ
จดัท าร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย 
อปท. พ.ศ. ....และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

17 6 22 4 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ และ
ก าหนดขอบเขตงานจ้าง
กจิกรรมที่ 2 : จัดจ้างที่ปรึกษาด าเนิน
โครงการ
กจิกรรมที่ 3 : ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษา
ร่างฯ
กจิกรรมที่ 4 : น าร่างฯ ไปรับฟงัข้อคิดเหน็
จากผู้ที่เกีย่วข้องและจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กจิกรรมที่ 5 : จัดท ารายงานสรุปผลการ
รับฟงัความคิดเหน็และวิเคราะหผ์ลกระทบ

งบอ ำนวยกำร (กรม)1. เพือ่ศึกษำข้อหำรือ 
แนวทำงกำรตีควำม ค ำ
พพิำกษำศำลปกครอง 
และควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่เกีย่วข้องกบั อปท.
2. เพือ่ให ้อปท. และ 
สถจ. มีแนวทำงกำร
ตีควำมกฎหมำยเกีย่วกบั
 อปท. ซ่ึงสำมำรถ
น ำไปใช้เปน็แนวทำงใน
กำรปฏิบติังำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
มีรำยงำนผลกำรศึกษำ
แนวทำงกำรตีควำม
กฎหมำย และ
ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงกฎหมำยที่
เกีย่วข้องกบั อปท. 
จ ำนวน 1 เร่ือง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. สถ. และ สถจ. มี
รำยงำนผลกำรศึกษำ
แนวทำงกำรตีควำม
กฎหมำยเปน็แนวทำง
ในกำรปฏิบติังำนและมี

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. จ ำนวน 76 แหง่
3. อปท. จ ำนวน 7,850 แหง่

2,929,400        

งบอ ำนวยกำร (กรม)1. เพือ่รับฟงัควำม
คิดเหน็เกีย่วกบัสภำพ
ปญัหำ สำเหตุของ
ปญัหำ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจำกกำร
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมำย
จำกผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
เพือ่ใหก้ฎหมำยที่
ปรับปรุงแกไ้ขสำมำรถ
น ำมำใช้ในกำร
ปฏิบติังำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกย่ิงขึ้น
2. เพือ่น ำปญัหำ
อปุสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่
ได้รับจำกกำรรับฟงั
ควำมเหน็มำ
ประกอบกำรพจิำรณำ
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมำย 
เพือ่ใหก้ำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภำพและ
ประชำชนมีชีวิตควำม
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น      

เชิงปริมำณ
มีรำยงำนผลกำรศึกษำ
เพือ่วิเครำะหผ์ลกระทบ
ร่ำงกฎหมำยฯ จ ำนวน 1
 เร่ือง 
เชิงคุณภำพ
(1) ท ำใหป้ระชำชน
ได้รับกำรบริกำร
สำธำรณะ เปน็มำตรฐำน
เดียวกนั
(2) กำรเสนอร่ำง
กฎหมำยเปน็ไปตำม
รัฐธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจักรไทย
(3) อปท. และผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทรำบถึงสภำพ
ปญัหำ และกำร
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมำยที่
เกีย่วข้อง

มีรำยงำนผลกำรศึกษำ
วิเครำะหผ์ลกระทบร่ำง
กฎหมำยฯ

6,416,000        

แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการจดัท าคู่มือการจดัต้ัง หรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 :รวบรวมกฎหมายระเบยีบ 
หนังสือคู่มือการปฏิบติัของ อปท. เกีย่วกบั
การจัดต้ัง เปล่ียนแปลงฐานะ และเขต 
อปท.

กจิกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 3 : ตรวจรับและจัดส่งใหก้บัทุก
จังหวัดครบถ้วน
โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที่ 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
กจิกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค ฉบบั
สมบรูณ์

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ทะเบียนและอนุญาต

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที่ 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการทะเบยีนและอนุญาต
กจิกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการทะเบยีนและอนุญาต
ฉบบัสมบรูณ์

งบอ ำนวยกำร (กรม)

1. เพือ่ใหบ้คุลำกรของ 
สถ. ได้มีหนังสือ
แนวทำงปฎิบติัไว้ศึกษำ 
ค้นคว้ำ อำ้งองิ และใช้
เปน็คู่มือปฏิบติังำน
2. เพือ่ใหบ้คุลำกรของ 
อปท. ปฏิบติังำนได้
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเปำ้หมำยได้รับ
หนังสือคู่มือกำรปฏิบติั
ของ อปท. เกีย่วกบักำร
จัดต้ังเปล่ียนแปลงฐำนะ
และเขต อปท.
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถ
ปฏิบติังำนและให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 10,000 เล่ม 1,500,000        งบอ ำนวยกำร (กรม)

1. เพือ่ศึกษำระเบยีบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบติัที่เกีย่วข้องกบั
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
ของ อปท.
2. เพือ่จัดท ำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภคให้
สอดคล้องกบัระเบยีบ
กฎหมำยและสถำนกำรณ์
ที่เปล่ียนแปลงไปใน
ปจัจุบนั

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ ำนวน 1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบติังำนเกีย่วกบักำร
คุ้มครองผู้บริโภค อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเปน็
มำตรฐำนเดียวกนั

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. 76 แหง่
3. สถอ. 878 แหง่

821,900           

งบอ ำนวยกำร (กรม)1. เพือ่ศึกษำระเบยีบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบติัที่เกีย่วข้องกบั
กำรทะเบยีนและอนุญำต
ของ อปท.
2. เพือ่จัดท ำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภคให้
สอดคล้องกบัระเบยีบ
กฎหมำยและสถำนกำรณ์
ที่เปล่ียนแปลงไปใน
ปจัจุบนั

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนกำรทะเบยีน
และอนุญำต จ ำนวน 
1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบติังำนเกีย่วกบักำร
ทะเบยีนและอนุญำต 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เปน็มำตรฐำนเดียวกนั

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. จ ำนวน 76 แหง่
3. สถอ. 878 แหง่

821,900           

แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
เปรียบเทียบปรับ

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที่ 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 4 : รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ
กจิกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ ฉบบั
สมบรูณ์

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านหอพัก 17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที่ 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานหอพกั
กจิกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานหอพกั ฉบบัสมบรูณ์

1. เพือ่ศึกษำระเบยีบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบติัที่เกีย่วข้องกบักำร
เปรียบเทียบปรับ 
ของ อปท.      
2. เพือ่จัดท ำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
เปรียบเทียบปรับให้
สอดคล้องกบัระเบยีบ
กฎหมำยและสถำนกำรณ์
ที่เปล่ียนแปลงไปใน
ปจัจุบนั                    

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนกำร
เปรียบเทียบปรับ 
จ ำนวน 1 ชุด

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบติังำนเกีย่วกบักำร
ดูแลกำรเปรียบเทียบ
ปรับอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเปน็
มำตรฐำนเดียวกนั

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. จ ำนวน 76 แหง่
3. สถอ. 878 แหง่

821,900           งบอ ำนวยกำร (กรม)

1. เพือ่ศึกษำระเบยีบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบติัที่เกีย่วข้องกบั
หอพกั 
ของ อปท.  
2. เพือ่จัดท ำและ
ปรับปรุงมำตรฐำน
หอพกัใหส้อดคล้องกบั
ระเบยีบกฎหมำยและ
สถำนกำรณ์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนหอพกั
จ ำนวน 1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบติังำนเกีย่วกบักำร
ดูแลหอพกัอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเปน็
มำตรฐำนเดียวกนั

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. จ ำนวน 76 แหง่
3. สถอ. 878 แหง่

821,900           งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ควบคุมอาคาร

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที่ 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมอาคาร
กจิกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร ฉบบั
สมบรูณ์

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ก ากับดูแลโรงงาน

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที่ 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการก ากบัดูแลโรงงาน
กจิกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการก ากบัดูแลโรงงาน ฉบบั
สมบรูณ์

ปรับปรุงมาตรฐานด้านการดูแลที่
สาธารณประโยชน์

17 6 22 3 13 4 P กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที่ 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลที่
สาธารณประโยชน์

กจิกรรมที่ 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการดูแลที่
สาธารณประโยชน์ฉบบัสมบรูณ์

1. เพือ่ศึกษำระเบยีบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบติัที่เกีย่วข้องกบั
กำรควบคุมอำคำร
ของ อปท.
2. เพือ่จัดท ำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ควบคุมอำคำรให้
สอดคล้องกบัระเบยีบ
กฎหมำยและสถำนกำรณ์
ที่เปล่ียนแปลงไปใน
ปจัจุบนั

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนควบคุม
อำคำรจ ำนวน 1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบติังำนเกีย่วกบักำร
ควบคุมอำคำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเปน็
มำตรฐำนเดียวกนั

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. จ ำนวน 76 แหง่
3. สถอ. 878 แหง่

821,900           

821,900           

งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

1. เพือ่ศึกษำระเบยีบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบติัที่เกีย่วข้องกบั
กำรก ำกบัดูแลโรงงำน
ของ อปท.
2. เพือ่จัดท ำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ก ำกบัดูแลโรงงำนให้
สอดคล้องกบัระเบยีบ
กฎหมำยและสถำนกำรณ์
ที่เปล่ียนแปลงไปใน
ปจัจุบนั

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนกำรก ำกบั
ดูแลโรงงำน จ ำนวน 1 
ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบติังำนเกีย่วกบักำร
ก ำกบัดูแลโรงงำน อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเปน็
มำตรฐำนเดียวกนั

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. จ ำนวน 76 แหง่
3. สถอ. 878 แหง่

821,900           งบอ ำนวยกำร (กรม)

1. เพือ่ศึกษำระเบยีบ
กฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบติัที่เกีย่วข้องกบั
กำรกำรดูแลที่
สำธำรณประโยชน์ 
ของ อปท.
2. เพือ่จัดท ำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ดูแลที่สำธำรณประโยชน์
ใหส้อดคล้องกบั
ระเบยีบกฎหมำยและ
สถำนกำรณ์ที่
เปล่ียนแปลง
ไปในปจัจุบนั

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมำตรฐำนกำรดูแลที่
สำธำรณประโยชน์ 
จ ำนวน 1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถ
ปฏิบติังำนเกีย่วกบักำร
ดูแลที่สำธำรณประโยชน์
 อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเปน็มำตรฐำน
เดียวกนั

1. สถ. จ ำนวน 1 แหง่
2. สถจ. จ ำนวน 76 แหง่
3. สถอ. 878 แหง่

แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

การจดัท า และปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

17 6 22 3 13 4 P สน.คท.

กจิกรรมที่ 1 : ศึกษาวิเคราะห/์ยกร่าง
ระเบยีบ
กจิกรรมที่ 2 : ขออนุมัติหลักการต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กจิกรรมที่ 3 :รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเหน็ชอบหลักการ  
และเสนอคณะกรรมการ พจิารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจ
พจิารณา

กจิกรรมที่ 4 : รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบยีบ
กจิกรรมที่ 5 : ลงประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา และแจ้งจังหวัดเพือ่แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบติั

ไม่ใช้งบประมำณ งบอ ำนวยกำร (กรม)เพือ่ให ้อปท. มีระเบยีบ
กำรเงินกำรคลังใช้     
ในกำรปฏิบติังำนที่เปน็
ปจัจุบนัและทันสมัย 
และเกดิควำมคล่องตัว
ในกำรปฏิบติังำน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ประกำศใช้ระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย
เกีย่วกบักำรเงินกำรคลัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3 
ฉบบั
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. ถือปฏิบติัตำม
ระเบยีกระทรวง
มหำดไทยเกีย่วกบั
กำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปฏิบติังำน
ได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
เกีย่วกบักำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 3 ฉบบั

แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
Smart Law

9 6 20 4 6 4  กม.

กจิกรรมที่ 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเหน็เพือ่ออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปญัหา อปุสรรค (กอ่นท าการ
พฒันาระบบ)

กจิกรรมที่ 2 : จัดประชุมน าเสนอ
ผลการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ

กจิกรรมที่ 3 :พฒันาระบบ
 - งานเร่ืองร้องทุกข์
 - งานคดีและละเมิด
 - สืบค้นกฎหมาย
และระเบยีบท้องถิ่น
 - การส่ังพน้ผู้บริหารท้องถิ่น
- Mobile  App

กจิกรรมที่ 4 : จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองแม่ข่ายเพือ่รองรับระบบงานที่พฒันา

กจิกรรมที่ 5 : อบรมผู้ใช้งานระบบ

1. เพือ่พฒันาระบบงาน
เร่ืองร้องทุกข์
และเพือ่พฒันา
ระบบงานคดีและละเมิด
ใหก้บัเจ้าหน้าที่ในฐานะ
ผู้ปฏิบติัหน้าที่ในด้าน
กฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วข้องกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าเข้า ติดตาม 
สืบค้น รวมถึงการออก
รายงานข้อมูลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ใหบ้คุลากรซ่ึง
ปฏิบติังานด้าน
กฎหมายทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และ
ประชาชนทั่วไปสามารถ
สืบค้นกฎหมายและ
ระเบยีบท้องถิ่นได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

สร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับ
การพัฒนา ดิจทิัล และ
สอดคล้องตามแนวทาง 
Thailand 4.0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีระบบฐานข้อมูล
กฎหมายและระเบยีบ
ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมี
ฐานข้อมูลกฎหมายและ
ระเบยีบท้องถิ่นที่
สนับสนุนการปฏบิติังาน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

6,450,000        

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นองค์กรทีม่ีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย

เป้าประสงค์ยทุธศาสตร์ : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาดิจิทลั และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยพัฒนา Application 
เพ่ือยกระดับ อปท. เพ่ิมมากข้ึน

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

1. บคุลากรซ่ึงปฏิบติังานกลุ่ม
งานเร่ืองร้องทุกข์ กอง
กฎหมายและระเบยีบท้องถิ่น
 10 คน และบคุลากรซ่ึง
ปฏิบติังานกลุ่มงานกฎหมาย 
ระเบยีบ และเร่ืองร้องทุกข์ 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 
จังหวัดๆ ละ 5 คนรวม 380 
คน
2. บคุลากรซ่ึงปฏิบติังานกลุ่ม
งานคดี กองกฎหมายและ
ระเบยีบท้องถิ่น 10 คน และ
บคุลากรซ่ึงปฏิบติังานกลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบยีบ และ
เร่ืองร้องทุกข์ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
76 จังหวัดๆ ละ 5 คน 
รวม 380 คน
3. บคุลากรซ่ึงปฏิบติังานด้าน
กฎหมายในสังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั้งส่วนกลาง50 คนและส่วน
ภูมิภาค 76 จังหวัดๆ ละ 5 
คน 
รวม 380 คน
4. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีเคร่ืองแม่ข่ายในการ
ประมวลผลและจัดเกบ็
ฐานข้อมูลในโครงการ Smart
 Law ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 จ านวน 1 ระบบ 

งบอ านวยการ (กรม)

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
81



เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการจดัท าฐานข้อมูลข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถ่ินที่เข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก.กลาง รับรอง ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานครู

9 6 20 12 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : สร้างระบบ
เพือ่รองรับข้อมูล
กจิกรรมที่ 2: ใช้ระบบ
เพือ่ทดลองใช้งาน
กจิกรรมที่ 3 : พฒันา
ปรับปรุงระบบ
โครงการจดัท าระบบสารสนเทศการ
ประเมินผลงานข้าราชการครู
หรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางทางการศึกษาท้องถ่ิน (PA)

9 6 20 12 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : สร้างระบบ
เพือ่รองรับข้อมูล
กจิกรรมที่ 2: ใช้ระบบ
เพือ่ทดลองใช้งาน
กจิกรรมที่ 3 : พฒันา
ปรับปรุงระบบ

โครงการจดัท าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้นมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถ่ิน

9 6 20 2 12 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : สร้างระบบ
เพือ่รองรับข้อมูล
กจิกรรมที่ 2: ใช้ระบบ
เพือ่ทดลองใช้งาน
กจิกรรมที่ 3 : พฒันา
ปรับปรุงระบบ

เพือ่รวบรวม
ฐานข้อมูล
การผ่านการ
พฒันาตามหลักสูตร
ที่ ก.กลาง หรือ
สถาบนัคุรุ
พฒันารับรอง
ของข้ราชการหรือ
พนักงานครู
ในสังกดั อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการ
ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลและ
จัดเกบ็ข้อมูล
อย่างเปน้ระบบ
ถูกต้อง ครบถ้วน
สะดวก รวดเร็ว
ในการสืบค้น

ร้อยละ 85 200,000           งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่จัดท าระบบ
สารสนเทศในการ
สืบค้นมาตรฐานทั่วไป
ในการปฏิบติังาน
ด้านบคุคลทางการ
ศึกษาท้องถิ่น
กบั จนท.ผู้ปฏิบติังาน
ของ อปท. ใหม้ีการ
ด าเนินการในเร่ือง
การบริหารงานบคุคล
ได้อย่างถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการ
ด าเนินการจัดท า
ระบบสารสนเทศ
เพือ่รองรับ
จ านวนการสืบค้น
ที่เกีย่วกบั
มาตรฐานทั่วไป
อย่างเปน็ระบบ
ถูกต้องรวดเร็ว
เข้าถึงง่าย

ร้อยละ 85 500,000           งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่จัดท าระบบ
สารสนเทศรองรับ
กระบวนการ
ประเมินผลงาน
ของข้ราชการหรือ
พนักงานครู
ในสังกดั อปท.
โดยไม่มีการใช้กระดาษ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการ
ด าเนินการจัดท า
ระบบสารสนเทศ
เพือ่รองรับ
จ านวนผู้เข้ารับ
การประเมินผลงาน
ที่มีระสารสนเทศ
ที่ประสิทธิผล
รองรับกระบวนการ
ประเมิน

ร้อยละ 85 500,000           

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพ่ือยกระดับการบริหารงาน
บุคคลท้องถ่ิน (e-HR Regulatory)

9 6 20 2 12 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลระเบยีบ
กฎหมาย มาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน
งานบคุคลส่วนท้องถิ่น และหนังสือตอบ
ข้อหารือ เปน็หมวดหมู่ เพือ่ใหใ้นจัดท า
ฐานข้อมูลระเบยีบกฎหมายในการ
บริหารงานบคุคล

กจิกรรมที่ 2 : ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบการพฒันาข้อมูลระเบยีบ
กฎหมายเพือ่ยกระดับการบริหารงาน
บคุคลท้องถิ่น (e-HR Regulatory)

กจิกรรมที่ 3 : ด าเนินการประชาสัมพนัธ์
และอบรมใหเ้จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไป
ใช้งานระบบฯ

กจิกรรมที่ 4 : ประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการบ ารุงรักษาศูนยบ์ริการข้อมูล
บุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ ระยะที่ 1 -3

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ านวนระบบ

1 ระบบ 9 6 20 2 12 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : ปรับปรุง TOR ใหส้อดคล้อง
กบังบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเปน็
รูปธรรมกจิกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 3 :ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 4 : ลงนามในสัญญา

กจิกรรมที่ 5 : เร่ิมด าเนินการตามสัญญา

กจิกรรมที่ 6 : ส่งมอบงาน (12 เดือน)

กจิกรรมที่ 7 : ตรวจรับงานจ้าง

โครงการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนวัดผล
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพือ่พฒันาโปรแกรม
ระบบงานทะเบยีนและ
วัดผลของสถานศึกษา
สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชี้แจง
การใช้งานโปรแกรม
ใหแ้กผู้่ที่รับผิดชอบ
ระบบงานทะเบยีน
และวัดผล

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
คณะท างานพฒันา
โปรแกรม

ครูที่รับผิดชอบงาน
ทะเบยีนและวัดผล



40 คน

1,600 คน

        5,460,000 9 6 20 12 13 4  กศ.

เพือ่บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแกไ้ขระบบ
ศูนย์บริการข้อมูล
บคุลากรท้องถิ่นแหง่ชาติ

1,320,600        

เพือ่รวบรวม
กฎหมายระเบยีบ
มาตรฐานทั่วไป
การบริหารงาน
บคุคลส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือตอบ
ข้อหารือเพือ่ให้
ผู้ปฏิบติังาน
และบคุลากรท้องถิ่น 
และส่วนราชการ
ที่เกีย่วข้องใช้เปน็
เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ปฏิบติังานทันต่อ
การใช้งานใหถู้กต้อง
รวดเร็ว เปน็ปจัจุบนัใช้
งานได้ทุกที่ 
ทุกเวลา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบฐาน
ระเบยีบกฎหมายการ
บริหารงานบคุคลส่วน
ท้องถิ่น
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาฐานข้อมูล
ระเบยีบกฎหมายเพือ่
ยกระดับการบริหารงาน
บคุคลท้องถิ่น (e-HR 
Regulatory)

ร้อยละ 80

ระดับ 5

1,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการทบทวนและประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษา ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 6 12 12 12 5  กศ.

กิจกรรมที่ 1 : วางแผนการด าเนินงาน/
ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการประสานการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบติัการ
ทบทวนและประสานแผนพฒันาการศึกษา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงาน

9 6 20 2 13 4  สบ.พถ.

เพือ่ใหค้ณะกรรมการ
ประสานการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัเทคนิควิธีการ
ทบทวนและประสาน
แผนพฒันาการศึกษา 
และตระหนักถึงการ
ปฏิบติัหน้าที่เกีย่วกบั
การประสานการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษา 
พร้อมทั้ง สถจ./สถอ./
อปท./สถานศึกษาใน
สังกดั และหน่วยงาน
อืน่ที่เกีย่วข้อง ทราบ
ทิศทางการจัด
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีแนวทางในการ
จัดท าแผนพฒันา
การศึกษาฯ

คณะกรรมการประสาน
การจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาใน
สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด และผู้
สังเกตการณ์

 260 คน 2,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

สามารถลงทะเบยีนและ
บริหารจัดการฝึกอบรม
ได้ตามเปา้หมายที่

จ านวนบคุลากร อปท. 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม

146,000           1.เพือ่รองรับการ
ใช้งานระบบ
ลงทะเบยีนและบริหาร
จัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม 
ได้อย่างสมบรูณ์และมี
ประสิทธิภาพ

งบอ านวยการ (กรม)โครงการขยายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตระหว่างอาคาร1
และ อาคาร2
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
(Wifi) ระหว่างอาคาร1 และ อาคาร2 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานบนระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจดัการหลักสูตร
ฝึกอบรมฯ

เพือ่รองรับการ
ใช้งานระบบลงทะเบยีน
และบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม 
ได้อย่างสมบรูณ์
และมีประสิทธิภาพ

สามารถลงทะเบยีนและ
บริหารจัดการฝึกอบรม
ได้ตามเปา้หมายที่

จ านวนบคุลากร อปท. 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม

2,400,000        9 6 20 2 13 4  สบ.พถ.

โครงการ จดัท าวีดิทัศน์กระบวนการ
ฝึกอบรมของ สบ.พถ.

9 6 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่1 : การขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่2: การจัดท าเนื้อหาวีดิทัศน์
กจิกรรมที่3 : การผลิตส่ือวีดิทัศน์
โครงการ จดัท าระบบ Application ใน
การติดตามการจดัท าแผนพัฒนาของ 
อปท.

9 6 20 2 13 4  กพส.

กจิกรรมที่ 1 : ศึกษาแนวทางในการจัดท า
ระบบ Application
กจิกรรมที่ 2 : รวบรวมข้อมูลในการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กจิกรรมที่ 3 : จัดท า Application 
และทดสอบระบบ
กจิกรรมที่ 4 : เปดิใช้งานระบบ
Application ในการติดตามการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่ส่งเสริมให ้อปท. 
น ากระบวนใน
แผนพฒันาท้องถิ่นไป
จัดท างบประมาณได้
สอดคล้องกบัระเบยีบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง

เพือ่แนะน าองค์กรและ
สร้างความเข้าใจใน
ภารกจิบทบาทอ านาจ
หน้าที่และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนส่ือวีดิทัศน์      

ส่ือวีดิทัศน์  จ านวน ๑ ชุด 100,000           งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีระบบในการ
ตรวจสอบการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น

1. สามารถติดตามผลการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นได้
ครบ 7,848 แหง่

1,000,000        
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศใน
การให้บริการประชาชน

9 6 20 2 13 4  กพส. 

กจิกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR พจิารณา
และสรรหาผู้รับจ้าง
กจิกรรมที่ 2 : ท าสัญญาจ้าง
กจิกรรมที่ 3 : ก ากบัดูแลผู้รับจ้าง ให้
ปฏิบติังาน
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด

กจิกรรมที่ 4 : ประเมินผลปฎิบติังาน 
พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การจดัการฐานข้อมูลเบ้ียยงัชีพของอปท.

9 6 20 2 13 4  กพส.

กจิกรรมที่1 :บ ารุงรักษาระบบ

กจิกรรมที่2:เพิม่หลักประกนั ลดความ
เส่ียงและเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล

กจิกรรมที่3 :สนับสนุนการบริหารระบบ
ข้อมูล
โครงการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล และ
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Alice for Windows)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบ หอ้งสมุดอตัโนมัติ
 (Alice for Windows)

9 6 20 2 13 4  กพส. 

กจิกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง
กจิกรรมที่ 2 : ท าสัญญาจ้าง

กจิกรรมที่ 3 : ก ากบัดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบติังานตามเง่ือนไขที่ก าหนด
กจิกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้า

เพือ่ใหร้ะบบสารสนเทศ
ในการใหบ้ริการ
ประชาชน สามารถ
จัดเกบ็ข้อมูล ประมวล
ข้อมูล และเชื่อมโยงกบั
ระบบอืน่ ๆ ได้ พร้อม
ทั้งสามารถอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการ
ประชาชน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ระบบ อปุกรณ์
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย
และอปุกรณ์อืน่ ๆ 
ได้รับการดูแลบ ารุง
รักษา ใหส้ามารถ
ใช้งานได้ จ านวน 
12 เดือน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระบบมีเสถียรภาพ 
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ฐานข้อมูลและมีการ
จัดเกบ็และประมวลผล
ข้อมูล ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ระบบมีเสถียรภาพ สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ฐานข้อมูลและมีการจัดเกบ็
และประมวลผลข้อมูล ท างาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

2,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

ฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบ หอ้งสมุดอตัโนมัติ 
(Alice for Windows)

43,200

เพือ่สนับสนุนในการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
แกไ้ข หรือ เปล่ียน
ทดแทนอปุกรณ์ที่มี
ปญัหา ส าหรับระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบีย้ยังชีพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวน อปท.ที่
ด าเนินการในระบบฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. 
ที่มีความพงึพอใจ
ต่อระบบ ฯ

 บ ารุงรักษาระบบฯ 
จ านวน 1 ระบบ

1,413,600

เพือ่บ ารุงรักษา
ฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมัติ
(Alice for Windows)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนยว์ิชาการ 
สถ.

9 6 20 2 13 4  กพส. 

กจิกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง
กจิกรรมที่ 2 : ท าสัญญาจ้าง

กจิกรรมที่ 3 : ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
 ตามที่ TOR ก าหนด
กจิกรรมที่ 4 : น าเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ 
และประชาสัมพนัธ์ เว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่น

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

9 6 18 6 13 4  กสว.

กจิกรรมที่ 1 :  ศึกษา วิเคราะห ์และ
ออกแบบ ระบบสารสนเทศ โดยมีการลง
พืน้ที่ในระดับ อปท. เพือ่ศึกษาและ
วิเคราะหถ์ึงการบริหารจัดการข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
กจิกรรมที่ 2 : พฒันาระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก ่ข้อมูลเรือ
ท้องแบน, ข้อมูลโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชืฯ, ข้อมูลระบบบ าบดัน้ าเสีย,
ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก, ข้อมูลพืน้ที่สีเขียว 
เปน็ต้น
กจิกรรมที่ 3 : พฒันาระบบ App Mobile 
โดยเปน็การพฒันาต่อยอดในส่วนของ 
App Mobile ของกรมฯ ที่มีอยู่แล้ว

กจิกรรมที่ 4 : จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองแม่ข่าย
เสมือน แบบ Hyper converged พร้อม
ด าเนินการติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ และ
อปุกรณ์กระจายการท างานส าหรับ
ระบบงานคอมพวิเตอร์ (Application 
Delivery Controller) พร้อมด าเนินการ
ติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

กจิกรรมที่ 5 : อบรมผู้ใช้งานระบบ
ที่เกีย่วข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์
วิชาการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
ตาม TOR ที่ก าหนด

เพือ่ปรับปรุงเว็บไซต์
ศูนย์วิชาการ  สถ.

เว็บไซต์ศูนย์วิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ตาม TOR ที่ก าหนด

120,000 งบอ านวยการ (กรม)

 เพือ่พฒันาระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สามารถรองรับการ
บริหารจัดการข้อมูลของ
  กสว. เช่น ข้อมูลการ
ก าจัดผักตบชวา/เรือ
ท้องแบน, ข้อมูลระบบ
บ าบดัน้ าเสียการ
ด าเนินการ กา๊ซเรือน
กระจกของ อปท. 
พืน้ที่สีเขียวในเขต
ความรับผิดชอบ
ของ อปท.ข้อมูล
โบราณสถาน 
ถ้ า ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชื 
อนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 
(อพ.สธ.)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ระบบสารสนเทศด้าน
การจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติของ
 อปท.
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ส่วนกลาง, องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง สามารถน า
ข้อมูลไปใช้
ในการแกไ้ขปญัหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบสารสนเทศที่เปน็
เคร่ืองมือ และรองรับ
การใช้งานข้อมูลส าหรับ 
อปท. จ านวน 7,580 แหง่ 
และรองรับการเปน็หน่วยงาน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ 
อปท. และประเทศ พร้อมกบั
สามารถ สรุปผล แสดงผล 
การจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหาร 
และสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4,896,430        งบอ านวยการ (กรม)

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจดัการขยะมูลฝอยของ อปท.

9 6 18 1 13 4  กสว.

กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
 อปท.

 1) เพือ่บ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย
ของอปท. สามารถ
ท างาน
ได้เปน็ปกติ และมีความ
เสถียรในการท างาน
ไดอยางต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
2) เพือ่ฝึกอบรมใหก้บั
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพือ่
ใช้ในงานติดตามข้อมูล 
การใหค้วามรู้ และการ
บนัทึกข้อมูล ของ อปท.
3) เพือ่จัดหาเจ้าหน้าที่
ประจ า 1 คน ในการให้
ค าปรึกษา แนะน า 
ซ่อมแซมและแกไ้ข
ระบบสารสนเทศด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย
ของ อปท. ใหท้ างานได้
อย่างปกติและต่อเนื่อง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวน อปท. สามารถ
บนัทึกข้อมูลด้านการ
จัดการขยะได้ครบทุกแหง่
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท.สามารถบนัทึก
ข้อมูลด้านการจัดขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของ อปท. ให้
สามารถท างานได้เปน็ปกติ 
และมีความเสถียรในการ
ท างานไดอยางต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
2) มีเจ้าหน้าที่ประจ าในการ
ซ่อมแซมและแกไ้ข
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ของ อปท.  ใหท้ างานได้
อย่างปกติและต่อเนื่อง

627,600           งบอ านวยการ (กรม)

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.  (New e-LAAS)

9 6 20 2 13 4  สน.คท.

กจิกรรมที่ 1 : พฒันาระบบรายรับและ
พฒันาการเชื่อมต่อข้อมูลกบัระบบอืน่
กจิกรรมที่ 2 : พฒันาระบบรายจ่ายและ
พฒันาการเชื่อมต่อข้อมูลกบัระบบอืน่
กจิกรรมที่ 3 : พฒันาระบบบญัชี 
การเชื่อมต่อข้อมูลกบัระบบอืน่ และ
การบนัทึกบญัชีของหน่วยงานภายใต้สังกดั

กจิกรรมที่ 4 : พฒันาระบบสินทรัพย์ถาวร

กจิกรรมที่ 5 : พฒันาระบบบริหารจัดการ 
และระบบคลังความรู้ (KM e-LAAS) 

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์แบบรวม
ศูนย์ของ อปท.

9,954,000        9 6 20 2 13 4  สน.คท.

กจิกรรมที่ 1 : ตรวจสอบงานและการ
ท างานต่าง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบ
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบญัชี e-LAAS 
(Database Tuning) ใหส้ามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจิกรรมที่ 2 : บริการใหค้ าปรึกษาและ
แนะน าการใช้งานใหก้บัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกีย่วกบัการติดต้ังปญัหา
ทางด้านเทคนิคและการปฏิบติังานบน
โปรแกรมระบบบญัชี e-LAAS ผ่านระบบ 
Call Center และเว็บไซต์ของระบบคลัง
ความรู้
 (e-LAAS KM) ของระบบบญัชี e-LAAS

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่ดูแล บ ารุงรักษา 
แกไ้ขและพฒันา
โปรแกรมระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ใหส้ามารถ
ท างานได้ตามปกติเต็ม
ความสามารถ และ
ใหบ้ริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งใหบ้ริการ
ใหค้ าปรึกษาและ
แนะน าการใช้งานใหก้บั
 อปท.เกีย่วกบัการ
ติดต้ังปญัหาทางด้าน
เทคนิคและการ
ปฏิบติังานบนโปรแกรม
ระบบบญัชี e-LAAS 
ผ่านระบบ Call Center

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมโปรแกรม
ระบบบญัชีคอมพวิเตอร์
แบบรวมศูนย์ส าหรับ 
อปท. (e-LAAS) ได้ตาม
มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้

จ านวน 12 คร้ัง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
อปท. และหน่วยงาน
ภายใต้สังกดัสามารถ
ปฏิบติังานในระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์ได้
อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

อปท. 7,848 แหง่ และ
หน่วยงานภายใต้สังกดั 
22,000 แหง่

69,348,000       เพือ่ปรับปรุงระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ของ อปท. 
(New e-LAAS) ให้
รองรับกบัการใช้งาน
ในปจัจุบนัและรองรับ
การเข้าใช้งาน
ของหน่วยงานภายใต้
สังกดัของ อปท. 
และเพือ่รองรับ
การรับเงินและการ
เบกิจ่ายเงินผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงิน
แบบอเิล็กทรอนิกส์
แหง่ชาติ (National 
e-Payment) 
ของภาครัฐ

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

9 6 20 2 13 4  ศส.

กจิกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคาะห ์ข้อมูลเดิม
ของระบบฯ เพือ่ปรับปรุงพฒันาระบบฯ
กจิกรรมที่ 2 : ออกแบบ และพฒันาระบบ
สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์
กจิกรรมที่ 3 : อบรมการใช้งาน ใหแ้ก่
ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบฯ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ผู้ใช้งานแบบรวมศูนย ์(DLA SSO)

9 6 20 2 13 4  ศส.

กจิกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคาะห ์ข้อมูลเดิม
ของระบบฯ เพือ่ปรับปรุงพฒันาระบบฯ
กจิกรรมที่ 2 : ออกแบบ และพฒันาระบบ
บริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (DLA
 SSO)

กจิกรรมที่ 3 : อบรมการใช้งาน ใหแ้ก่
ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบฯ

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จ านวน 12 เดือน

9,800,000 9 6 20 2 13 4  ศส.

กจิกรรมที่ 1 : ด าเนินการตรวจสอบ ดูแล 
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเปน็ประจ า 
โดยจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความ
ช านาญ ด าเนินการตรวจสอบตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดโดย
ด าเนินการตรวจสอบทุกวันในเวลาท าการ

กจิกรรมที่ 2 : จัดหาเจ้าหน้าที่เข้า
ด าเนินการแกไ้ขระบบ เมื่อมีค าร้องในการ
แจ้งแกไ้ขระบบจากความบกพร่องต่าง ๆ

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

1.	เพือ่ปรับปรุง Frame
 Work ใหม้ีความ
ทันสมัยรองรับการใช้
งานในทุก Platform
2.	สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกบัระบบสาร
บรรณกลาง
กระทรวงมหาดไทย 
เพือ่ลดความซ้ าซ้อนด้าน
เอกสาร

ระบบสารบรรณที่ได้มี
การปรับปรุง พฒันาจาก
เดิม ใหม้ีความทันสมัย 
และเหมาะสมกบัการใช้
งานปจัจุบนั

ส านัก/กอง จ านวน 18 แหง่ 
สถจ. จ านวน 76 แหง่ สถอ. 
จ านวน 878 แหง่ มีระบบ
สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์เพือ่
ประกอบการปฏิบติังานได้มี
ประสิทธิภาพ

5,000,000        

1.	เพือ่จัดท าระบบการ
ระบตัุวตนส าหรับ
ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนที่มาท า
ธุรกรรมกบัท้องถิ่น โดย
เชื่อมโยงข้อมูลกบั
ปกครอง และหน่วยงาน
ที่เกีย่วข้อง
2.	รองรับการใหบ้ริการ
ประชาชน ส าหรับใน
การเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศอืน่ ๆ ของ 
สถ.

ระบบฯ มีการรองรับ
จ านวนผู้ใช้งานที่เพิม่
มากขึ้น และมีความ
ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น

จ านวนผู้ลงทะเบยีนเข้าใช้
งานในระบบ มีจ านวนเพิม่ขึ้น 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
200,000 คน

4,500,000        

บ ารุงแกไ้ขและซ่อมแซม
แกไ้ขระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ให้
สามารถท างานได้
ตามปกติ และมีความ
เสถียรในการท างานได้
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ

ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถ
ใหบ้ริการแกข่้าราชการ 
และประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง

จ านวนระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูล 6 ระบบงาน
หลักและ 40 ระบบงานย่อย 
สามารถท างานได้ตามปกติ
อย่างต่อเนื่อง
(INFO,LTAX,EPLAN,WASTE,
ELE,LEC)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการปรับปรุงการให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

9 6 20 2 13 4  ศส. 

กจิกรรมที่ 1 : ตรวจสอบอปุกรณ์ 
Wireless Access Point และพืน้ที่
กระจายสัญญาณ จ านวนบคุลากรที่
ปฎิบติังานในแต่ละอาคารเพือ่น าวิเคราะห์
และออกแบบพืน้ที่ติดต้ังอปุกรณ์

กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(TOR) และราคากลางของโครงการ
กจิกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดซ้ือตาม
ระเบยีบพสัดุ
กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการตามสัญญา 
จัดหาและติดต้ังอปุกรณ์
กจิกรรมที่ 5 : ทดสอบการท างาน และ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
อปุกรณ์

โครงการปรับปรุงระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

9 6 20 2 13 4  ศส. 

กจิกรรมที่ 1 : ตรวจสอบจ านวน อปท. 
ที่มีความต้องการใช้ e-mail ของ สถ. 
(@dla.go.th) ใช้เปน็ e-mail ในการ
รับส่งหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ น ามา
วิเคราะหจ์ านวน e-mail Address และ
พืน้ที่ที่จะต้องใช้งาน
ใหเ้หมาะสม

กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(TOR) และราคากลางของโครงการ
กจิกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดซ้ือตาม
ระเบยีบพสัดุ
กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการตามสัญญา 
จัดหาและติดต้ังอปุกรณ์
กจิกรรมที่ 5 : ทดสอบการท างานของ
ระบบไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ การโอนย้าย
 e-mail Addresss และ Mail box และ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยรวม
ของระบบ

1. เพือ่ปรับปรุงระบบ
ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์
ใหม้ีประสิทธิภาพ 
สามารถเพิม่พืน้ที่ Mail 
box รองรับการรับส่ง
หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ 
ตามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 
4) ภาคผนวก 7 ที่
จัดสรรเพิม่เติมใหแ้ก่
หน่วยงานภายในกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพือ่จัดหาอปุกรณ์
ส าหรับใหบ้ริการระบบ
ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์
 ทดแทนอปุกรณ์เดิม 
(จัดหาเมื่อปงีบประมาณ
 2560 สัญญาเลขที่ 
22/2560)

ระบบไปรษณีย์
อเิล็กทรอนิกส์ สถ. มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
เพิม่พืน้ที่ e-mail 
Addresss ใช้รับส่ง
หนังสืออเิล็กทรอนิกส์
ตามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 
4) พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก 7 
(saraban_xxx@dla.go.
th) มีพืน้ที่ใน Mail box
 เหมาะสมกบัการใช้งาน

ระบบไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์
 สถ. ได้รับการจัดหาทดแทน 
และสามารถเพิม่พืน้ที่ใน Mail
 box ของอเีมลกลางของ สถ. 
และ อปท. (saraban_xxx@
 dla.go.th) ได้ไม่น้อยกว่า 
1024 Mb ต่อ Mail box

9,859,000        

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

1. เพือ่ปรับปรุงการ
ใหบ้ริการอนิเทอร์เน็ต
ผ่านระบบครือข่ายแบบ
ไร้สายใหม้ีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพืน้ที่ทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารที่เปน็สถานที่
ปฎิบติังานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
2. เพือ่จัดหาอปุกรณ์
ส าหรับใหบ้ริการ
อนิเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
ทดแทนอปุกรณ์เดิม 
(จัดหาเมื่อปงีบประมาณ
 2558 สัญญาเลขที่ 
33/2558)

บคุลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
และผู้มาติดต่อราชการ 
สามารถใช้งาน
อนิเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายแบบ
ไร้สายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารบริเวณ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถ
ใหบ้ริการอนิเทอร์เน็ตได้ 
ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร จ านวน 6 อาคาร 
ของ สถ.

5,590,000        
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายในของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพร้อม
ระบบ Antivirus

9 6 20 2 13 4  ศส. 

กจิกรรมที่ 1 : ส ารวจและตรวจสอบ
อปุกรณ์ ก าหนดรายละเอยีดการ
บ ารุงรักษาและรายการอปุกรณ์ที่ต้อง
บ ารุงรักษา

กจิกรรมที่ 2 : จัดท าข้อก าหนดของงาน
จ้างบริการบ ารุงรักษา
กจิกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดจ้างตาม
ระเบยีบพสัดุ
กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการตามสัญญา 
บ ารุงรักษาอปุกรณ์
กจิกรรมที่ 5 : ตรวจสอบการบ ารุงรักษา
อปุกรณ์ ใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนด
โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) และระบบ
สารสนเทศการจดัการฐานข้อมูลเบ้ีย
ยงัชีพขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

9 6 20 2 13 4  ศส. 

กจิกรรมที่ 1 : ส ารวจและตรวจสอบ
อปุกรณ์ ก าหนดรายละเอยีดการ
บ ารุงรักษาและรายการอปุกรณ์ที่ต้อง
บ ารุงรักษากจิกรรมที่ 2 : จัดท าข้อก าหนดของงาน
จ้างบริการบ ารุงรักษา
กจิกรรมที่ 3 : ด าเนินการจัดจ้างตาม
ระเบยีบพสัดุ
กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการตามสัญญา 
บ ารุงรักษาอปุกรณ์
กจิกรรมที่ 5 : ตรวจสอบการบ ารุงรักษา
อปุกรณ์ ใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนด

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่ใหเ้คร่ือง
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
อปุกรณ์เครือข่าย 
อปุกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยและระบบ
เครือข่ายได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อปุกรณ์
เครือข่าย ระบบรักษา
ความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อปุกรณ์
เครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

11,520,500       

เพือ่ใหเ้คร่ือง
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
อปุกรณ์เครือข่าย 
อปุกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยและระบบ
เครือข่ายได้รับการ
บ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อปุกรณ์
เครือข่าย ระบบรักษา
ความปลอดภัย ได้รับ
การบ ารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

เคร่ืองแม่ข่าย อปุกรณ์
เครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง จ านวน 12 เดือน

8,280,000        

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการพัฒนาศูนยข้์อมูล
 (Big Data) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
และวิเคราะห์การบริหารจดัการท้องถ่ิน
แบบบูรณการ 
ระยะที่ 2

9 6 20 2 13 4  ศส.

กจิกรรมที่ 1 : ศึกษา     วิเคาะห ์ข้อมูล
เดิมของระบบฯ เพือ่ปรับปรุงพฒันาข้อมูล
กจิกรรมที่ 2 : ระดมความคิดเหน็ถึงการ
จัดการข้อมูล ในระบบ
กจิกรรมที่ 3 : ปรับปรุงข้อมูลใหม้ีความ
ถูกต้อง และเปน็มาตราฐาน
กจิกรรมที่ 4 : ปรับปรุงการเชื่อมโยง
ข้อมูล ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

งบอ านวยการ (กรม)เพือ่ให ้อปท. ทั่ว
ประเทศ สามารถน า
ข้อมูลจาก 
Big data ไปใช้ในการ
วางแผน ปรับกลยุทธ์
ในการพฒันาท้องถิ่น

มีข้อมูล Bigdata ที่มี
ความถูกต้อง มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
ฯ อืน่ๆ เพิม่เติม และ
รายงานเชิงวิเคราะห์
มากขึ้น

จ านวนรายงานเชิงวิเคราะห ์
ไม่น้อยกว่า  10 รายงาน 
และการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบฯ อืน่ ไม่น้อยกว่า 5 
ระบบ

9,200,000        

 แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ด้านจริยธรรม สถ. ประจ าปีงบประมาณ 
2566

17 6 20 2 13 4  กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : จัดจ้างผู้รับจ้างโครงการ
กจิกรรมที่ 3 : เผยแพร่ผ่านส่ือสารสนเทศ
กจิกรรมที่ 4 : สรุปผลการด าเนินการ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5  : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินใหเ้ป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูงและทนัสมัย

เป้าประสงค์ยทุธศาสตร์. : โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินทีม่ีประสิทธภิาพและทนัสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวดั
งบประมาณ 

(บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

งบอ านวยการ (กรม)2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

1. เพือ่สร้างความรับรู้
และความรอบรู้ด้าน
จริยธรรมใหแ้ก ่อปท.
2. เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบังานด้าน
จริยธรรมของ สถ.
3. เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ สถ.

เชิงปริมาณ
จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์
สร้างการรับรู้ด้าน
จริยธรรม จ านวน 10 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
1. สถ. มีส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
เพือ่ส่งเสริมให ้อปท. 
รับรู้ด้านจริยธรรมอย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2. อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกบั
งานด้านจริยธรรม
3.ประชาชนเข้าถึงและ
เข้าใจเกีย่วกบังาน
จริยธรรมของ สถ.ได้
โดยง่าย

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 7,850 แหง่
2. ประชาชน 50,000 คน

1,000,000       

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการตรวจติดตามและนิเทศ
การด าเนินงานของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ

16 6 21 11 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 :  ขออนุมัติโครงการตรวจ
ติดตามและนิเทศการด าเนินงานของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกบัส านักงบประมาณและหน่วยงาน
อืน่ ๆ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

กจิกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง
ในพืน้ที่ลงตรวจฯ และประสานหน่วยงาน
ที่ร่วมลงพืน้ที่ เช่น ส านักงบประมาณ
กรมบญัชีกลาง เปน็ต้น

กจิกรรมที่ 3 : ลงพืน้ที่ตรวจ สรุปผลการ
ตรวจ ฯ

ด าเนินการตรวจติดตาม
และนิเทศ 1,080 แหง่
ประกอบด้วย 1. ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 40 แหง่ 
2. ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ไม่
น้อยกว่า 40 แหง่ 
3. องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ
 25 แหง่รวม 1,000 แหง่

750,000           งบอ านวยการ (กรม)1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการจัดท า
ค าขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล
และตามมาตรการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ
2. เพือ่ตรวจนิเทศ 
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัด/อ าเภอ 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท าให้
ผู้ปฏิบติังานได้มีโอกาส
ในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ปญัหาต่าง ๆ 
เพือ่น ามาใช้ในการ
พฒันากระบวนการ
ท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพย่ิงขั้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ านวนส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
ตรวจนิเทศ ฯ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนส าหรับจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

8 6 20 2 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่วิเคราะหฯ์ส าหรับจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีองกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมจัดท า
ร่างขอบเขตงาน (TOR) (ด าเนินการกอ่น
เร่ิมปงีบประมาณ พ.ศ. 2566)

กจิกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง จนกระทั่ง
ลงนาม
ในสัญญาจ้าง (ด าเนินการกอ่นเร่ิม
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566)

กจิกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห ์ฯ 
ส าหรับจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 8 คน ปฏิบติัหน้าที่ ณ กลุ่มงาน
วิเคราะหง์บประมาณ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

1. เพือ่ปฏิบติัหน้าที่
จัดเกบ็ วิเคราะห ์
ประมวลผล และใช้
ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ่พจิารณา
รายละเอยีดโครงการ 
รูปแบบแปลน และ
ประมาณการราคาที่
หน่วยงานในสังกดัเสนอ
โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
3. เพือ่จัดท ารายงาน
ภาพรวมการบริหาร 
และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 รายเดือน และรายไตร
มาส เสนอผู้บงัคับบญัชา
 และรายงานต่อ
หน่วยงาน
ที่เกีย่วข้อง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
วิเคราะห ์ฯ ส าหรับ
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปขีอง
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ านวน
 8 คน

จ านวน 8 คน งบอ านวยการ (กรม)1,440,000        
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 
๕ ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

17 6 20 2 13 4  กยผ.

 กจิกรรมที่ 1 : เสนอโครงการให้
ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติ ประสานวิทยากร 
โรงแรมและจัดท าเอกสาร

กจิกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องใหส่้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
สัมมนากจิกรรมที่ 3 : ด าเนินการอบรมสัมมนา
และสรุปผลการอบรมสัมมนา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 จ านวนข้าราชการ    
 ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น     
 ร่วมกนัทบทวน
แผนปฏิบติัราชการ ๕ ปี
และแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปขีองกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
จ านวนข้าราชการ     
ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
รวมทบทวนจัดท า
แผนปฏิบติัราชการ ๕ ปี
 และแผนปฏิบติั
ราชการประจ าป ีได้
อย่างน้อย  ร้อยละ 80 
ของเปา้หมาย

250,000           งบอ านวยการ (กรม)60 คน(1) เพือ่ทบทวน
แผนปฏิบติัราชการ ๕ ปี
และแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าป ีใหแ้กผู้่บริหาร
และข้าราชการใน
ส่วนกลาง 
 (2) เพือ่น าไปสู่การ
ขับเคล่ือนวิสัยทัศน์     
 พนัธกจิ และ
ยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างเปน็
รูปธรรม และน าไปสู่
การปฏิบติั ได้อย่าง
เหมาะสม        
 (3) เพือ่ใหก้รมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมี
แผนปฏิบติัราชการ ๕ ปี
 และแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปทีี่
สามารถขับเคล่ือน
วิสัยทัศน์
พนัธกจิ และ
ยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริม
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่
วิเคราะห์ยทุธศาสตร์และนโยบาย 
(จนท.ยน.)

8 6 20 2 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ พร้อม
ทั้งจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)
กจิกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ลงนามใน
สัญญา
จ้างกจิกรรมที่ 3 : ก ากบัดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบติังานตามเง่ือนไขที่ก าหนด
กจิกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

โครงการจดัท าระบบสารสนเทศการ
บริหารจดัการ เพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จา่ยงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-Plan) ปีงบประมาณ 2566

9 6 20 2 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1: ขออนุมัติโครงการฯ พร้อม
ต้ังคณะก าหนดขอบเขตของงาน.
กจิกรรมที่ 2: ก าหนดขอบเขตของงาน 
และขอความเหน็ชอบจาก อสถ.
กจิกรรมที่ 3: หาผู้รับจ้างมาน าเสนอราคา

กจิกรรมที่ 4: แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ
กจิกรรมที่ 5: ท าข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

กจิกรรมที่ 6: ควบคุมการจ้างและ
ประเมินผลงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนเจ้าหน้าที่
วิเคราะหยุ์ทธศาสตร์
และนโยบาย (จนท.ยน.)

3 คน 540,000           1.เพือ่คัดเลือก
ข้าราชการใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญ
การพเิศษ ในต าแหน่ง
ที่ว่าง
2. เพือ่เปดิโอกาสให้
ข้าราชการได้รับการ
เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสามารถสมัคร
คัดเลือก
เพือ่เข้าสู่กระบวนการ
พจิารณาเล่ือนขึ้นแต่งต้ัง
ใหด้ ารงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.พ. และ 
อ.ก.พ. สถ. ก าหนด

35,280,000       งบอ านวยการ (กรม)เพือ่ใหม้ีเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานการท างานใน
พืน้ที่ ซึงช่วยการด าเนิน
ภารกจิด้านการติดตาม
และประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท. มีความถูกต้อง 
แม่นย า พร้อมทั้งปฏิบติั
หน้าที่เปน็ผู้ประสานงาน
 อปท. เพือ่แกไ้ขและ
วินิจฉยัปญัหาเบือ้งต้นได้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สามารถด าเนินการจัด
จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
และติดตามประเมินผล
แผนพฒันาท้องถิ่น
ส่วนกลางและส่วน
ภมูิภาค จ านวน 196 
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลลงในระบบ 
e-Plan
เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง แม่นย า
ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด

จ้างเหมาบริการบคุคล
ธรรมดา เปน็เจ้าหน้าที่
วิเคราะหแ์ละติดตาม
ประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิ่น จ านวน 196 คน

งบอ านวยการ (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอด
วิสัยทัศน์พันธกิจ และยทุธศาสตร์สถ. สู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน
ในสังกัด

17 3 12 1 6 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กจิกรรมที่ 2 : ประสานจังหวัดส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
กจิกรรมที่ 3 : ด าเนินโครงการ

กจิกรรมที่ 4 : สรุปผลโครงการฯ

โครงการจดัท าหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2565 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

17 6 20 2 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กจิกรรมที่ 2 : รวบรวมผลการด าเนินงาน

กจิกรรมที่ 3 : ประชุมคณะท างาน

กจิกรรมที่ 4 : จัดท าร่างรายงานประจ าปี

กจิกรรมที่ 5 : จัดท ารูปเล่มสมบรูณ์และส่ง
โรงพมิพเ์พือ่ด าเนินการพมิพ์

เพือ่ข้าราชการกรม
ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค มีความ
เข้าใจ ในวิสัยทัศน์ 
พนัธกจิและยุทธศาสตร์ 
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ได้อย่างชัดเจน
และสามารถน าไปใช้เปน็
แนวทางในการปฏิบติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
จ านวนข้าราชการใน
ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมีความ
เข้าใจ
ในวิสัยทัศน์ พนัธกจิ
และยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมี
ความรู้ 
ความเข้าใจในวิสัยทัศน์
 พนัธกจิ และ
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
และสามารถน าไป
ปฏิบติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จ านวนข้าราชการในสังกดั
สถจ. จังหวัดละ 10 คน
และผู้บริหารองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 7,850 คน

10,175,000       งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)เพือ่ให ้สถ. มีรายงาน
ประจ าป ีเพือ่ไว้เผยแพร่
ผลการปฏิบติัราชการ
และขับเคล่ือนการท างาน
ตามนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลในรอบ
ปงีบประมาณที่ผ่านมา
พร้อมทั้งใช้เปน็
ฐานข้อมูล
ในการอา้งองิทางสถิติ
ในแต่ละรอบ
ปงีบประมาณ และ
สามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับรายงานประจ าปี
ของ สถ.
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สถ. มีเคร่ืองมือที่ใช้
เผยแพร่ผลงานประจ าปี
และการขับเคล่ือน
นโยบายของรัฐบาล
อย่างเปน็รูปธรรม
สามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนและใช้ใน
การอา้งองิผลการ
ด าเนินงานได้

จัดพมิพห์นังสือรายงาน
ประจ าป ี2565 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จ านวน 
10,211 เล่ม 

1,100,000        
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์การของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินไปสู่ระบบราชการ 4.0

475,100           17 6 20 2 6 4  ก.พ.ร.สถ.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 2 :   พฒันาหลักสูตรการอบรม

กจิกรรมที่ 3 : ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม

กจิกรรมที่ 4 : จัดอบรม

กจิกรรมที่ 5 : ติดตามผลการด าเนินการ

(1) เพือ่พฒันา
ประสิทธิภาพของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
(2) เพือ่ส่งเสริมให้
หน่วยงานในสังกดักรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นยกระดับและ
พฒันาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 
(3) เพือ่สร้างและพฒันา
เครือข่ายระบบราชการ 
4.0 ใหม้ีองค์ความรู้ที่
ทันต่อสถานการณ์โลก
ในปจัจุบนั
สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพือ่แนะน าและ
ถ่ายทอดแนวทางการ
ด าเนินงานสู่ระบบ
ราชการ 4.0 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนบคุลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับความรู้ความ
เข้าใจของบคุลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้าราชการระดับปฏิบติัการ
หรือช านาญการในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาครวมทั้งส้ิน 
125 คน โดยบคุลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

งบอ านวยการ (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ค่าบริการรายปีระบบการเรียนออนไลน์ 
Local MOOC

9 6 20 2 6 4  ก.พ.ร.สถ.

กจิกรรมที่ 1 :  ขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 2 :  จัดท ารายวิชา

กจิกรรมที่ 3 : จัดการเรียนรู้ในระบบ 
Local MOOC
กจิกรรมที่ 4 :  ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์
การเข้าเรียนรู้ในระบบ

กจิกรรมที่ 5 : สรุปผลการด าเนินการ

บคุลากรส านัก/กอง/สถจ./ 
อปท. และประชาชนทั่วไป
ส าเร็จการศึกษาตามรายวิชา
ในระบบ Local MOCC 
เพิม่ขึ้นจากปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 100 คน

60,000             งบอ านวยการ (กรม)(1) เพือ่พฒันาปรับปรุง
ระบบ Massive Open
 Online Course 
(MOOC) ของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือระบบ 
Local MOOC 
(2) เพือ่พฒันา
เนื้อหาวิชาน าร่อง
เพิม่เติม โดยมีเนื้อหา
เกีย่วกบัการปกครอง
หรือการบริหารงาน
ท้องถิ่น และ
การปฏิบติังานที่เกีย่วข้อง
(3) เพือ่ส่งเสริมบคุลากร
ในสังกดักรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้
สามารถพฒันา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจ และ
โอกาสที่เหมาะสมโดย
ปราศจากขอบเขตหรือ
ข้อจ ากดัของเวลาและ
สถานที่

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บคุลากรส าเร็จ
การศึกษาตามรายวิชา
ในระบบ Local MOCC 
เพิม่ขึ้นจาก
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน
 การเงิน และการบัญชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

16 6 21 11 13 4 

กจิกรรมที่ 1 : จัดท าแผนปฏิบติังาน 
(Engagement Plan) ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี

กจิกรรมที่ 2 : เข้าตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ าปี

กจิกรรมที่ 3 : จัดท ารายงานการตรวจสอบ
 โดยมีการแสดงความคิดเหน็หรือ
ข้อเสนอแนะใหแ้กห่น่วยรับตรวจ

กจิกรรมที่ 4 : เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ และส่ังการใหห้น่วย
รับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบ

กจิกรรมที่ 5 : ติดตามการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ

กตภ.(1) เพือ่ตรวจสอบ
การบริหารงานและ
การปฏิบติังาน
ด้านงบประมาณ 
การเงิน การบญัชี 
การพสัดุและการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
และการวางระบบ
การควบคุมภายใน
ของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
ว่าได้ด าเนินการเปน็ไป
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบยีบ 
หนังสือส่ังการ
ที่เกีย่วข้อง
(2) เพือ่เสนอแนะ
แนวทาง วิธีการ
ปฏิบติังานใหถู้กต้อง 
มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
และลดการผิดพลาด
จากการปฏิบติังาน 
รวมถึงมีการวางระบบ
การควบคุมภายใน
ที่เพยีงพอเหมาะสม

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุก
หน่วยรับตรวจตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปไีด้รับการ
ตรวจสอบด้านการเงิน การ
ปฏิบติัตามข้อก าหนด การ
บริหาร และการปฏิบติังาน 
เพือ่น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบติังานใหเ้กดิประสิทธิภาพ

785,520           ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
ร้อยละของหน่วยรับ
ตรวจที่ได้รับการตรวจ
สอบด้านการเงิน 
การปฏิบติัตาม
ข้อก าหนดการบริหาร
และการปฏิบติังาน
ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
หน่วยรับตรวจน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพฒันาการ
ปฏิบติังานใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพ

งบอ านวยการ (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
การจดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

8 6 20 2 13 4 

กจิกรรมที่ 1 : เสนอโครงการ

กจิกรรมที่ 2 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตงาน

กจิกรรมที่ 3 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง
กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 5 : เบกิจ่ายงบประมาณ

กจิกรรมที่ 6 : ติดตามประเมินผล

โครงการ จา้งเหมาเจา้หน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลอละขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

8 6 20 2 13 4 

กจิกรรมที่ 1 : การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
วิเคราะหข์้อมูลและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค

กจิกรรมที่ 2 : สรุปผลการด าเนินงาน

9 6 20 2 13 4  สบ.พถ.งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)เพือ่จัดหาบคุคล
ภายนอก (เอกชน)
มาปฏิบติังาน โดยมี
บทบาท ขอบเขต
หน้าที่ที่จะด าเนินการ
สนับสนุนใหข้้าราชการ
ปฏิบติังานในภารกจิ
หลักได้ส าเร็จเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
จ านวนบคุคล
ภายนอกที่ได้รับการ
จ้างเหมาบริการ
เพือ่ช่วยปฏิบติังาน
ในการจัดเกบ็ และ
วิเคราะหข์้อมูล
ทางการศึกษาท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการบคุคล
ภายนอก จ านวน 4 คน

900,000           กศ.

กสธ.

โครงการบ ารุง (Mainternce 
รายเดือน) ระบบลงทะเบียน
และบริหารจดัการหลักสูตรฝึกอบรม

เพือ่ปฏิบติัหน้าที่จัดเกบ็
ข้อมูล วิเคราะห ์ติดตาม
 ประเมิน ตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายในการ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานใหม้ี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ในการด าเนินงานเพือ่ให้
โครงการ
มีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรค ส าเร็จ
ตามขอบเขตที่ก าหนด

พนักงานจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลและขับเคล่ือน
การด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและปอ้งกนัโรค 
จ านวน 3 คน

540,000           

เพือ่บ ารุงรักษาระบบ
ลงทะเบยีนและ
บริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม
ใหส้ามารถท างาน
ได้อย่างสมบรูณ์
และมีประสิทธิภาพ

สามารถลงทะเบยีน
และบริหารจัดการ
ฝึกอบรมได้ตาม
เปา้หมายที่

จ านวนบคุลากร อปท. 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม

573,800           
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

16 6 21 11 13 4   สล.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ อสถ. (ส าหรับ อสถ. 
ต้องขออนุมัติจาก ปมท.)

กจิกรรมที่ 2 : ขอเบกิเงินส ารอง
เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการจากกองคลัง

กจิกรรมที่ 3 : เมื่อเดินทางกลับ 
ด าเนินการท าเร่ืองเบกิค่าใช้จ่าย/ส่ง
ใช้เงินยืมในการเดินทางไปราชการ
จากกองคลัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ือง

17 3 12 1 6 4  สล. 

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กจิกรรมที่ 2 : ประชุมคณะท างาน
กจิกรรมที่ 3 : จัดหาสถานที่จัดการ
อบรม
กจิกรรมที่ 4 : ประสานและเชิญ
วิทยากร
กจิกรรมที่ 5 : แจ้งประชาสัมพนัธ์
ผู้เข้าร่วมอบรม
กจิกรรมที่ 5 : ด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบติัการ
กจิกรรมที่ 6 : รายงานผลการจัดอบรม
ใหค้ณะท างานทราบ

กจิกรรมที่ 7 : การติดตาม ประเมินผล
จัดท าสรุปปญัหาและแนวทางแกไ้ข

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่ใหข้้าราชการ
สังกดักรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
มีการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับมือกบัสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉกุเฉนิต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีการอบรมซักซ้อม
แผนบริหารความ
ต่อเนื่องจ านวน 
1 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเตรียมความ
พร้อมและรับมือกบั
สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉกุเฉนิ
ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น

ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
(ส่วนกลาง)  80 คน

100,000           

เพือ่ใหอ้งค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนคร้ังที่ผู้บริหาร
สถ. ออกตรวจติดตาม
ผลการด าเนินการ
อปท. เปน็ไปตาม
เปา้หมาย                  
    ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร สถ. 
ออกตรวจติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
อปท. ครบตาม
กลุ่มเปา้หมาย
ที่ก าหนด

50 คร้ัง 1,000,580        

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

17 1 1 1 13 1  สล. 

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กจิกรรมที่ 2 : จัดซ้ือจัดจ้าง

กจิกรรมที่ 3 : ขอเบกิเงินส ารอง
เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการท ากจิกรรม

กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินกจิกรรม

กจิกรรมที่ 5 : การติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ

โครงการวันท้องถ่ินไทย 11 6 20 2 13 4  สล.

กจิกรรมที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูล
และผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่เกีย่วกบัจุดเร่ิมต้น
ของการกระจายอ านาจการปกครอง
สู่ท้องถิ่นความส าคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กจิกรรมที่ 2 : ตรวจทานข้อมูล

กจิกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณให ้
76 จงัหวัด เพื่อน าไปจดังาน
วันท้องถิ่นไทย

กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ 
ได้แก ่ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ 
ส่ือส่ิงพมิพ ์และส่ืออืน่ ๆ

กจิกรรมที่ 5 : ประเมินผลการด าเนินงาน

งบอ านวยการ (กรม)4,508,000        

เพือ่ใหบ้คุลากรในสังกดั
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้
ร่วมกนัแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
น้อมส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบนัหลักของ
ชาติ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีการจัดกจิกรรม
บ าเพญ็
สาธารณประโยชน์เพือ่
ถวายเปน็พระราชกศุล 
เนื่องในโอกาสวันส าคัญ
ของชาติไทย 4 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
บคุลากรสังกดักรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ร่วมท า
กจิกรรมบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์เพือ่
เปน็การน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบนัหลักของชาติ

บคุลากรสังกดักรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

1,320,000 งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่ใหอ้งค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

จ านวนในการผลิตส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ดังนี้
1.ส่ือโทรทัศน์ จ านวน 
2 คร้ัง ต่อปี
2.ส่ือวิทยุ จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี
3.ส่ือส่ิงพมิพจ์ านวน 
1,000 แผ่น ต่อปี

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการจ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา
เปน็เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 2 
อตัรา

8 6 20 2 13 4  สล. 

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการจ้างเหมา
บริการบคุคลธรรมดาเปน็เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์

กจิกรรมที่ 2 : แจ้งกองคลังด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง จนกระทั่ง
ลงนาม
ในสัญญาจ้าง (ด าเนินการกอ่นเร่ิม
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566)

กจิกรรมที่ 3 : จ้างเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์ฯ
จ านวน 2 คน ปฏิบติัหน้าที่ ณ ส านักงาน
เลขานุการกรม

1. เพือ่จัดท าแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ และ
แผนปฏิบติัการเพือ่
ด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ใหม้ี
ความสอดคล้องกบั
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
 2. เพือ่ปฏิบติัหน้าที่
โดยการประสานงาน 
จัดเกบ็ และรวบรวม
ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบั
บทบาท ภารกจิ อ านาจ
หน้าที่ และผลการ
ด าเนินการ
 3. เพือ่จัดท าข้อมูล
ข่าวสารที่มีรูปแบบเพือ่
การเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้วยส่ือสมัยใหม่ เช่น 
ภาพอนิโฟกราฟฟกิ 
คลิปวีดีโอ วีทีอาร์ และ
ข้อมูลประกอบรูปภาพ
 4. เพือ่ปฏิบติัหน้าที่
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
งานด้านการเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ปน็ไป
โดยมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์ ฯ 
ส าหรับจัดท าแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน 2 คน

จ านวน 2 คน            360,000 งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่
จดัเก็บข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8 6 20 2 13 4 

กจิกรรมที่ 1 : ก าหนด TOR พจิารณา
และสรรหา

กจิกรรมที่ 2: ท าสัญญาจ้าง

กจิกรรมที่ 3 : ก ากบัดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบติังานตามเง่ือนไขที่ก าหนด             
                                   

 กจิกรรมที่ 4 : ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือขับเคลื่อนการจดัท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

(1) เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่
วิเคราะหข์้อมูลปฏิบติั
หน้าที่จัดเกบ็ข้อมูล 
รวบรวม วิเคราะห ์
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประเมินผล นิเทศ จัด
ประชุม และบนัทึก
ข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีทาง
สารสนเทศ และน า
ข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2)เพือ่สนับสนุนการ
ปฏิบติังานของ
ข้าราชการใหม้ี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าที่ 6 คน 
ส าหรับวิเคราะหข์้อมูล
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เปน็หน่วยรับ
งบประมาณตรง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ค าของบประมาณ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เปน็หน่วย
รับงบประมาณตรง
เปน็ไปอย่างถูกต้อง

6 คน 1,080,000        8 6 20 2 13 4  กพส. 

โครงการจา้งเหมาบริการพนักงาน
ประจ าห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

8 6 20 2 13 4  กพส.

กจิกรรมที่1 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง
กจิกรรมที่ 2 : ท าสัญญาจ้าง
กจิกรรมที่ 3 ก ากบัดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบติังานตามเง่ือนไขที่ก าหนด
กจิกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้รับจ้าง

           งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่จ้างเหมาบคุคล
ธรรมดาเปน็เจ้าหน้าที่
บริหารเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันศูนย์วิชาการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บคุลากรที่จ้างเหมา
บริการ 1 คน

จ านวนบคุลากรที่จ้าง เหมา
บริการ 1 คน มีผลการ
ปฏิบติังานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80 เปอร์เซ็นต์

180,000

    งบอ านวยการ (กรม)

กพส. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนเจ้าหน้าที่จัดเกบ็
ข้อมูล วิเคราะห ์และ
ประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอดุหนุน
เฉพาะกจิ จ านวน 10 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีฐานข้อมูลโครงการ
เงินอดุหนุนเฉพาะกจิที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

(1) เพือ่ปฏิบติัหน้าที่
จัดเกบ็ข้อมูล รวบรวม 
วิเคราะห ์ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ประเมินผล นิเทศ จัด
ประชุม และบนัทึก
ข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีทาง
สารสนเทศ และน ามา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) เพือ่สนับสนุนการ
ปฏิบติังานของ
ข้าราชการใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วย่ิงขึ้น

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
จัดเกบ็ข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล
 และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
 จ านวน 10 คน

1,800,000        

    งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการจดัซ้ือหนังสือของห้องสมุดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

4 6 20 2 13 4  กพส.

กจิกรรมที่1 : จัดซ้ือหนังสือ
กจิกรรมที่ 2 : จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์นิตยสาร
 และวารสาร
กจิกรรมที่ 3 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์

17 6 20 2 13 4  กพส. 

โครงการเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบที่มีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

17 6 20 2 6 4  กพส. 

กจิกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล

กจิกรรมที่ 2 : จัดจ้างพมิพห์นังสือ

กจิกรรมที่ 3 :จัดส่งหนังสือให้
กลุ่มเปา้หมาย

มีข้อเสนอแนะและบท 
วิเคราะหใ์นประเด็นส าคัญ
เพือ่เปน็แนวทางในการ
สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปฏิบติั
ราชการ

495,000            งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่จัดซ้ือหนังสือ 
หนังสือพมิพ ์นิตยสาร 
และวารสารได้ตาม
งบประมาณที่ต้ังไว้

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จัดซ้ือหนังสือ 
หนังสือพมิพ์
 นิตยสาร และวารสาร
ได้ตามงบประมาณที่ต้ังไว้

1. เพือ่เปน็แนวทาง
และตัวอย่างใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหาร
กจิการบา้นเมืองที่ดี
2. เพือ่เปน็ฐานข้อมูล
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบส าหรับ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
3. เพือ่ใช้ประโยชน์ใน
การส่งเสริมการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
แจกจ่ายหนังสือครบตาม
เปา้หมาย จ านวน 
12,730 เล่ม

จัดพมิพห์นังสือ จ านวน 
12,730 เล่ม

2,546,000        งบอ านวยการ (กรม)

จัดซ้ือหนังสือ 150 เล่ม
จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์นิตยสาร 
และวารสาร 1500 ฉบบั

100,000     งบอ านวยการ (กรม)

โครงการจา้งที่ปรึกษาด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (Local Performance 
Assessment: LPA)

เพือ่วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
ปฏิบติัราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เปน็รายจังหวัด
 ตามประเภทของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในตัวชี้วัด
ในแต่ละด้าน รวมทั้ง
วิเคราะหค์วามสัมพนัธ์
ระหว่างผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีรายงานผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท 
วิเคราะหใ์นประเด็น
ส าคัญเพือ่เปน็แนวทาง
ในการสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การปฏิบติัราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

จา้งที่ปรึกษา เพ่ือศึกษา วิเคราะห์
ทิศทางและแนวนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

17 6 20 2 13 4  กพส.

กจิกรรมที่ 1 : ตรวจสอบภารกจิฯ

กจิกรรมที่ 2 :   เสนอขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 3 : ด าเนินการตามโครงการ

กจิกรรมที่ 4 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

โครงการจดัจา้งบุคลากรด้านการจดัการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

8 6 20 2 13 4  กสว.

กจิกรรมที่ 1 :  ขออนุมัติโครงการฯ พร้อม
ต้ังคณะก าหนดขอบเขตงานจ้างฯ

กจิกรรมที่ 2 : ก าหนดขอบเขตงานจ้างฯ 
และขอความเหน็ชอบจาก อสถ.

กจิกรรมที่ 3 : หาผู้รับจ้างมาน าเสนอราคา

กจิกรรมที่ 4 : แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ

กจิกรรมที่ 5 : ท าข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

กจิกรรมที่ 6 : ควบคุมการจ้างและ
ประเมินผลงาน

เพือ่ใหก้ารใช้ระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเกดิประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานใน
ส่วนกลางและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้นจึงมีความ
จ าเปน็ต้องมีการจ้าง
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
สารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพือ่ใหข้ยายผล
การด าเนินงาน และใช้
ประโยชน์และเกดิความ
ต่อเนื่องต่อไป โดย
จ าแนกเปน็เจ้าหน้าที่
ดูแลระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย ส่วนกลาง  และ
ส่วนภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
สามารถด าเนินการจัด
จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
สารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย 
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จ านวน 188 คน

จ้างเหมาบริการบคุคล
ธรรมดา เปน็เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 188 คน ในพืน้ที่ 76 
จังหวัด และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

33,840,000       งบอ านวยการ (กรม)

(1) เพือ่ศึกษา วิเคราะห์
ทิศทางและ
แนวนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการส่งเสริม
สนับสนุนการกระจาย
อ านาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เพือ่น าผลการศึกษา
ไปใช้ในการก าหนด
ทิศทางและแนวนโยบาย
ในการด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
กระจายอ านาจไปสู่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบที่
เหมาะสม และเปน็ไป
ตามบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์ปจัจุบนั

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
รายงานผลการศึกษา 
จ านวน1 ฉบบั พร้อม
ตีพมิพใ์นรูปแบบเอกสาร
 จ านวน 10 เล่ม และ
ไฟล์ข้อมูลรูปแบบ 
Electronic Book
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด
ทิศทาง
และแนวนโยบายในการ
ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการกระจาย
อ านาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
และเปน็ไปตามบริบท
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์ปจัจุบนั

รายงานผลการศึกษา 
วิเคราะหท์ิศทางและ
แนวนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
กระจายอ านาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน
 1 ฉบบั พร้อมตีพมิพใ์น
รูปแบบเอกสารจ านวน 10 
เล่ม และไฟล์ข้อมูลรูปแบบ 
Electronic Book

700,000           งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการดิจทิัล 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ
จดัท ากรอบแนวทางการเป็นองค์กร
ดิจทิัล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1) แผนปฏิบติัการดิจิทัล
 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 – 2570

1) แผนปฏิบติัการดิจิทัล กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570

5,000,000        17 6 20 2 13 4  ศส.

กจิกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห ์ส ารวจ
สถานภาพ กระบวนการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) กรอบแนวทางการ
เปน็องค์กรดิจิทัล 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 
2570

2) กรอบแนวทางการเปน็
องค์กรดิจิทัล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 - 2570

กจิกรรมที่ 2 : ระดมความคิดเหน็- 
วิเคราะหค์วามต้องการ นโยบายด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

กจิกรรมที่ 3 : น าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห ์การระดมความคิดเหน็
กจิกรรมที่ 4 : น าเสนอ และจัดท า
แผนปฏิบติัการดิจิทัล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบบั
สมบรูณ์ และกรอบแนวทางการเปน็
องค์กรดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบบัสมบรูณ์

งบอ านวยการ (กรม)1) เพือ่จัดท าแผนปฏิบติั
การดิจิทัล กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570 ที่
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
2) เพือ่จัดท ากรอบ
แนวทางการเปน็องค์กร
ดิจิทัล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 - 2570  ที่สอดคล้อง
กบัอ านาจหน้าที่ ภารกจิ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์ของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการประกวดคนต้นแบบ
จริยธรรม สถ. (DLA ethics) 

17 3 20 2 13 4  กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 2 : เชิญชวน อปท.

กจิกรรมที่ 3 : จัดการประกวด

กจิกรรมที่ 4 : มอบรางวัล

โครงการสัมมนาอบรมขับเคลื่อน
งานด้านจริยธรรม สถ. 

17 3 20 2 13 4  กม.

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : จัดสัมมนา
กจิกรรมที่ 3 : ติดตามและประเมินผล

1. เพือ่สร้างแรงจูงใจ
และส่งเสริมใหบ้คุลากร
ของ 
สถ. มีความต่ืนตัวและ
ตระหนักเกีย่วกบังาน
ด้านจริยธรรม 
2. เพือ่ขับเคล่ือนและ
ส่งเสริมงานด้าน
จริยธรรม
ของ สถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดการประกวด
โครงการคนต้นแบบ
จริยธรรม สถ. 1คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. อปท. เกดิความ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของงานด้านจริยธรรม
และเข้าร่วมการประกวด
2. อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีบทบาทใน
การส่งเสริมและ
ขับเคล่ือนงานด้าน
จริยธรรม สถ.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7,850 แหง่

1,000,000       งบอ านวยการ (กรม)3. พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

1. เพือ่ใหบ้คุลากร
ผู้ปฏิบติังานของ สถ. 
มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกบังาน
ด้านจริยธรรม
2. เพือ่ส่งเสริมและ
ขับเคล่ือนงานด้าน
จริยธรรมของ สถ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดโครงการสัมมนา
อบรมขับเคล่ือนงาน
ด้านจริยธรรม สถ. 4 
คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. บคุลากรของ สถ. 
มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกบังานด้าน
จริยธรรม
2. บคุลากรของ สถ. 
มีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนงานด้าน
จริยธรรม

จัดโครงการสัมมนาอบรม
ขับเคล่ือนงานด้านจริยธรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

รายละเอียดแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เปน็องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ : ระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลและการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีประสิทธภิาพ

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจใุหม่

17 3 20 2 13 4  กจ.

กจิกรรมที่ 1 : การขออนุมัติโครงการและ
เตรียมด าเนินการ
กจิกรรมที่ 2 : การจัดฝึกอบรม

กจิกรรมที่ 3 : การประเมินผล

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด

17 6 11 2 13 4  กจ.

กจิกรรมที่1 : การขออนุมัติโครงการ
ฝึกอบรม
กจิกรรมที่2 : การด าเนินการฝึกอบรม
กลุ่มเปา้หมาย
กจิกรรมที่3 : การประเมินผลการฝึกอบรม

(1) เพือ่เสริมสร้าง
ความรู้พืน้ฐานในการ
ปฏิบติังาน
ร่วมกนัใหก้บัข้าราชการ
และพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของ สถ.  
ได้แก ่เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน คุณธรรม
 จริยธรรมส าหรับการ
ปฏิบติัตนในระบบ
ราชการการ และความรู้
เกีย่วกบัโครงสร้าง 
บทบาท อ านาจหน้าที่
ของ สถ.
(2) เพือ่เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ในการ
ท างาน คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับการ
ปฏิบติัตนในระบบ
ราชการการส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของ อปท. 
ใหก้บัข้าราชการและ
พนักงานราชการบรรจุ
ใหม่ของ สถ. 
(3) เพือ่ใหข้้าราชการ
และพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของ สถ. มี
การสร้างเครือข่ายใน
การปฏิบติัราชการ
ระหว่างกนั



จ านวน 140 คน

ร้อยละ 100

720,000           งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่ใหผู้้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ใน
เร่ืองการเปล่ียนแปลง
ในด้านต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุ การดูแลรักษา
สุขภาพที่ถูกต้อง และ
การเสริมสร้างคุณภาพ
และคุณค่าของชีวิต 
ได้รับความรู้เกีย่วกบั
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ประเภทต่างๆ
 อนัพงึได้
เพือ่น าไปปรับใช้ในการ
วางแผนชีวิตภาย
หลังจากเกษียณอายุ
ราชการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ
กลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 115 คน 
(ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบยีนคนละ 9,900
 บาท)
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจต่อการให้
ความรู้เกีย่วกบัสิทธิ
ประโยชน์และการดูแล
ตนเองเพือ่ประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตหลัง
เกษียณ 
(ร้อยละ 80)

ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปงีบประมาณ พ.ศ.
 2566
ได้รับความรู้เกีย่วกบัการ
ปรับตัวและการด ารงชีวิต 
ตลอดจนสิทธิ
ที่ได้รับจากรัฐภายหลังจาก
เกษียณอายุราชการ

1,138,500        งบอ านวยการ (กรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 - จ านวนข้าราชการและ
พนักงานราชการ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่เข้า
ฝึกอบรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 - ร้อยละของ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ผ่าน
การฝึกอบรมตาม
โครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการบรรจุใหม่

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

17 3 20 2 13 4  กจ.

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงาน
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2566

3 6 11 2 13 4  กจ.

กจิกรรมที่ 1 : ส ารวจรายชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าผู้มีคุณสมบติัและสมควร
ได้รับมอบประกาศเกยีรติคุณฯ

กจิกรรมที่ 2: จัดท าโครงการมอบประกาศ
เกยีรติคุณ
กจิกรรมที่ 3 : จัดท าประกาศเกยีรติคุณ

กจิกรรมที่4: มอบประกาศเกยีรติคุณ

เพือ่เปน็ขวัญและ
ก าลังใจแกข่้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการใน
สังกดัที่ปฏิบติัหน้าที่
ราชการมาด้วยความ
วิริยะ อตุสาหะ และ
ด้วยความเรียบร้อย 
และควรค่าแกก่ารยก
ย่องสรรเสริญ 
และเปน็ไปตามระเบยีบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นว่าด้วย
การมอบประกาศเกยีรติ
คุณแกข่้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ พ.ศ. 
2560

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ 
กลุ่มเปา้หมายได้รับ
ประกาศเกยีรติคุณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับประกาศเกยีรติคุณ
มีความพงึพอใจ มีขวัญ
และก าลังใจ 
(ร้อยละ 100)

(1) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ราชการ 
(2) ข้าราชการที่รับราชการ
มาครบ 25 ปบีริบรูณ์ มี
(3) ข้าราชการที่รับราชการ
มาครบ 20 ปบีริบรูณ์

150,000           งบอ านวยการ (กรม)

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม : คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อ

 เพือ่พฒันาความรู้และ
ทักษะของข้าราชการให้
สามารถปฏิบติัราชการ
ได้สอดคล้องกบัระดับที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่
ละประเภทต าแหน่งและ
ระดับต าแหน่ง 
เพือ่รองรับการปฏิบติังาน
ตามภารกจิที่ก าหนด
ตามแผนงาน/โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนข้าราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่เข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
 ของหน่วยงานภายนอก
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของข้าราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ได้
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของ
หน่วยงานภายนอก



จ านวน 114 คน

ร้อยละ 100

3,559,500        งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเลื่อนและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
 ระดับช านาญการพิเศษ

17 3 20 2 13 4  กจ.

กจิกรรมที่ 1 :  อ.ก.พ. สถ. ประชุม
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
และแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกฯ

กจิกรรมที่ 2 : อ.ก.พ. สถ. ประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

กจิกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพือ่พจิารณา
ร่างประกาศ รับสมัครคัดเลือก

กจิกรรมที่ 4 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
กจิกรรมที่ 5 :  ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพือ่พจิารณาคุณสมบติัของ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

กจิกรรมที่ 6 :  คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กจิกรรมที่ 7 :  คณะอนุกรรมการฯ ออก
ข้อสอบจัดส่งข้อสอบให ้ผอ.กจ. เพือ่
น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ
พจิารณา และจัดพมิพข์้อสอบ

กจิกรรมที่ 8 :  . ด าเนินการสอบข้อเขียน

กจิกรรมที่ 9 :  คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
และส่งเอกสารเพิม่เติมเพือ่ประเมินตาม
หลักเกณฑ์

กจิกรรมที่ 10 :  คณะอนุกรรมการฯ 
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์
กจิกรรมที่ 11 :  ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพือ่สรุปผลการคัดเลือกและ
รายงานผลการคัดเลือกต่อ อสถ. พจิารณา
เหน็ชอบ

กจิกรรมที่ 12 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
กจิกรรมที่ 13 : อสถ. มีค าส่ังแต่งต้ังผู้ผ่าน
การคัดเลือกใหรั้กษาการในต าแหน่งเพือ่
ประเมินผลงานเข้าสู่ต าแหน่ง

1.เพือ่คัดเลือก
ข้าราชการใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญ
การพเิศษ ในต าแหน่ง
ที่ว่าง
2.เพือ่เปดิโอกาสให้
ข้าราชการได้รับการ
เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
สามารถสมัครคัดเลือก
เพือ่เข้าสู่
กระบวนการพจิารณา
เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.พ. และ 
อ.ก.พ. สถ. ก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 จ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
มีความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะตามที่ก าหนด

(ประมาณ 31 ราย) 500,000           งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการฝึกอบรมการจดัท าและการ
บริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 : เตรียมการวางแผนการ
ด าเนินโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การจัดท า
และการบริหารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กจิกรรมที่ 3 : ประสานวิทยากร สถานที่
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเปา้หมายเพือ่เข้าอบรมฯ
กจิกรรมที่ 4 : จัดโครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบติัการ การจัดท าและการบริหาร
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

กจิกรรมที่ 5 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเบ้ืองต้น
เก่ียวกับระบบงบประมาณและระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งในระบบ GFMIS

17 3 20 2 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การจัดท า
และการบริหารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กจิกรรมที่ 3 : ประสานวิทยากร สถานที่
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเปา้หมายเพือ่เข้าอบรมฯ

กจิกรรมที่ 4 : จัดโครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบติังานเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบ
งบประมาณและระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ในระบบ GFMIS

กจิกรรมที่ 5 : สรุปผลการด าเนินโครงการฯ

1. เพือ่สร้างทักษะ
ความรู้ความเข้าใจของ
ข้าราชการในสังกดั
เกีย่วกบัหลักการบริหาร
งบประมาณ การโอน
เปล่ียนแปลง การกนัเงิน
ไว้เบกิเหล่ือมป ีเพือ่ลด
ข้อผิดพลาดในการ
เบกิจ่ายงบประมาณ 
2. เพือ่สร้างทักษะ
ความรู้ความเข้าใจของ
ข้าราชการในสังกดั
เกีย่วกบัการจัดท า
งบประมาณ หลักการ
เขียนโครงการ การ
จัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่าย และ
หลักเกณฑ์การพจิารณา
งบประมาณของส านัก
งบประมาณในการเสนอ
ขอต้ังงบประมาณ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บคุลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
ผู้ปฏิบติังานด้านการ
จัดท าและบริหาร
งบประมาณของ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
และส านัก/กองได้เข้า
รับการฝึกอบรม

1. เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานได้รับทราบ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัระบบ GFMIS 
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 และสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้
2. เพือ่ใหก้ารปฏิบติังาน
เกีย่วกบัระบบ GFMIS 
เปน็ไปในทิศทาง
เดียวกนัและสอดคล้อง
กบัวิธีปฏิบติัที่กระทรวง
การคลังก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บคุลากรผู้ปฏิบติังาน
ด้านการจัดท าและการ
บริหารงบประมาณ ของ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
และส านัก/กอง และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ารับการ
ฝึกอบรม

จ านวน 1,200 คน

งบอ านวยการ (กรม)

3,240,000        งบอ านวยการ (กรม)

จ านวน 270 คน 990,500           

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การ
บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กลุ่มงานการเงินบัญชีและ
การตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจงัหวัด

17 3 20 2 13 4  ตบ.

กจิกรรมที่ 1 : วางแผน 
และขออนุมัติด าเนินโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ประสานงานด้านสถานที่ 
วิทยากรผู้เข้าร่วม
สัมมนารวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารและอปุกรณ์ต่าง ๆ

กจิกรรมที่ 3: ด าเนินการ
ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบด้านการเงิน
การบญัชี และการพสัดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กจิกรรมที่ 4 : รายงานผล
การด าเนินการ
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ทักษะและความสามารถด้านการใช้
ดิจทิัลส าหรับข้าราชการและพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(Digital Literacy)

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบติั และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

กจิกรรมที่ 2 : กจิกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบติั และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

กจิกรรมที่ 2 : กจิกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้

เพือ่เตรียมความพร้อม
และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ือง
ทักษะและ
ความสามารถด้านการ
ใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ใหแ้ก่
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการได้รับการ
พฒันาทักษะพและมี
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 80 ของคะแนนรวม

ร้อยละ 80 ของจ านวน
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

5,000,000        

ร้อยละ 80 ของจ านวน
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

4,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่กลุ่ม
งานการเงิน บญัชีและ
การตรวจสอบ 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
และเจ้าหน้าที่
กองตรวจสอบระบบ
การเงิน
บญัชีท้องถิ่น
มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบการคลัง 
การเงิน การบญัชี และ
การพสัดุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

922,400           ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บคุลากรกลุ่มงาน
การเงินบญัชี
และการตรวจสอบ 
ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ได้เข้ารับการ
อบรมและได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ขึ้น
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. จัดโครงการฝึก
อบรมตามระยะ
เวลาที่ก าหนด       
2. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
ในการตรวจสอบ
ด้านการคลังการ
บญัชี และการพสัดุ 
ของ อปท.เพิม่ขึ้น

บคุลากรกลุ่มงาน
การเงินบญัชีและ
การตรวจสอบ 
ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
จ านวน 
76 แหง่ไม่น้อยกว่า
250 คน ได้เข้ารับการอบรม 
และได้รับความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ขึ้น

งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่เตรียมความพร้อม
และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองการ
ปฏิบติังานนักส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
ใหแ้กข่้าราชการระดับ
ปฏิบติัการ--ช านาญการ
และพนักงานราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการได้รับการ
พฒันาทักษะพและมี
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 80 ของคะแนนรวม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินระดับกลาง

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบติั การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ
รายงาน

กจิกรรมที่ 2 : กจิกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินระดับสูง

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่ 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบติั การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ
รายงาน

กจิกรรมที่ 2 : กจิกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จงัหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดท าหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
กจิกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเปา้หมายและ
แจ้งกลุ่มเปา้หมายเตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมสัมมนา

กจิกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจ านวน 5 
วัน

เพือ่เสริมสร้างองค์
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการ
บริหารงานเพือ่ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ใหแ้กข่้าราชการเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ระดับอ านวยการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราขการผู้เข้าร่วม
โครงการรับการพฒันา
ทักษะพและมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของคะแนนรวม

ร้อยละ 80 ของจ านวน
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

10,000,000       งบอ านวยการ (กรม)

๑. เพือ่ใหผู้้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ 
มีความเข้าใจบทบาท
อ านาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบติังานใน
กลุ่มงานส่งเสริม
และพฒันาท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. เพือ่ใหผู้้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกีย่วกบั
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 
80 ผ่านการฝึกอบรม

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบติังาน
 ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สังกดักลุ่มงานส่งเสริมและ
พฒันาท้องถิ่น หรือในระดับ
เดียวกนั จ านวน 100 คน  
ได้รับการพฒันาความรู้ ทักษะ
 สมรรถนะ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000           งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่เสริมสร้างองค์
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการ
บริหารงานเพือ่ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ใหแ้กข่้าราชการเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ระดับช านาญการพเิศษ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราขการผู้เข้าร่วม
โครงการรับการพฒันา
ทักษะพและมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของคะแนนรวม

ร้อยละ 80 ของจ านวน
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

3,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จงัหวัด กลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดท าหลักสูตร 
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติจัด
โครงการฝึกอบรม

กจิกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเปา้หมายและ
แจ้งกลุ่มเปา้หมายเตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมสัมมนา

กจิกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจ านวน
 5 วัน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จงัหวัด กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และ
เรื่องร้องทุกข์

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดท าหลักสูตร 
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติ
จัดโครงการฝึกอบรม

กจิกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเปา้หมาย
และแจ้งกลุ่มเปา้หมายเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมสัมมนา

กจิกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจ านวน
 5 วัน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จงัหวัด กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบ

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดท าหลักสูตร 
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติ
จัดโครงการฝึกอบรม

กจิกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเปา้หมาย
และแจ้งกลุ่มเปา้หมายเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมสัมมนา

กจิกรรมที่ 3 :จัดการฝึกอบรมจ านวน 5 วัน

งบอ านวยการ (กรม)

๑. เพือ่ใหผู้้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
 มีความเข้าใจบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบติังานในกลุ่มงาน
การเงิน บญัชีและการ
ตรวจสอบ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกีย่วกบั
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบติังาน 
ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สังกดักลุ่มงานการเงิน บญัชี
และการตรวจสอบ หรือใน
ระดับเดียวกนั  จ านวน 100 
คน ได้รับการพฒันาความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ เพือ่เพิอ่
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000           งบอ านวยการ (กรม)

๑. เพือ่ใหผู้้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
มีความเข้าใจบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของผู้
ปฏิบติัในกลุ่มงาน
กฎหมาย ระเบยีบ 
และเร่ืองร้องทุกข์ 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบติังาน
 ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สังกดักลุ่มงานกฎหมาย 
ระเบยีบ และเร่ืองร้องทุกข์ 
หรือในระดับเดียวกนั  จ านวน
 100 คน ได้รับการพฒันา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000           

๑. เพือ่ใหผู้้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ 
มีความเข้าใจบทบาท
อ านาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบติังานใน
กลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบคุคล
ส่วน ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2. เพือ่ใหผู้้เข้ารับ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 กลุ่มเปา้หมายร้อยละ 
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบติังาน
 ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สังกดักลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบคุคล หรือใน
ระดับเดียวกนัจ านวน 100 
คน  ได้รับการพฒันาความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000           งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการฝึกอบรม

17 3 20 2 13 4  สบ.พถ.

กจิกรรมที่1 : การเสนอขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่2: การด าเนินโครงการจัดการ
ฝึกอบรม
กจิกรรมที่3 : การประเมินผลและสรุปผล
โครงการ
โครงการฝึกอบรมระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ส าหรับส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจงัหวัด

17 3 20 2 13 4  กพส. 

กจิกรรมที่ 1 : พฒันาปรับปรุงระบบ 
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพือ่จัดท าโครงการ

กจิกรรมที่ 2 : ขออนุมัติโครงการ
กจิกรรมที่ 3 : จัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด

กจิกรรมที่ 4 : ติดตามและนิเทศเจ้าหน้าที่
 สถจ.
กจิกรรมที่ 5 : สรุปผลการประเมิน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์และ 
English Camp

17 3 20 2 13 4  กพส. 

กจิกรรมที่ 1 : เสนอโครงการใหอ้ธิบดี
พจิารณาอนุมัติและใหด้ าเนินโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ก าหนด TOR  พจิารณา 
และอนุมัติจ้างบริษัทด าเนินโครงการ
กจิกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเปา้หมายและ
รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการด้านเอกสาร 
วัสดุ อปุกรณ์ และสถานที่
กจิกรรมที่ 5 : ด าเนินโครงการ 
English Camp

กจิกรรมที่ 6 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

เพือ่สร้างความรู้  ความ
เข้าใจในการปฏิบติังาน
ด้านกระบวนการ
ฝึกอบรม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 42 คน

ขรก+พรก ในสังกดั 
สบ.พถ. จ านวน 42 คน

110,540           งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ภาษาองักฤษของ
บคุลากรในสังกดั สถ.
ประเมินฯ ส าหรับ
จังหวัดและส่วนกลาง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพฒันาทักษะการ
ภาษาองักฤษตาม
มาตรฐาน
เปน็ไปตามระดับทักษะ
ตามที่ ก.พ.ก าหนด

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
40 คนได้รับการพฒันาทักษะ
ภาษาองักฤษ

450,000           งบอ านวยการ (กรม)

1. เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ 
สถจ. มีความรู้ ความ
เข้าใจการใช้งานระบบ
การประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.
2. เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ 
สถจ. สามารถน าความรู้
 ถ่ายทอดใหแ้ก ่อปท. 
ในพืน้ที่ได้
3. เพือ่เปน็การอ านวย
ความสะดวกใหแ้กท่ีม
ประเมินและ อปท. 
ผู้รับการประเมิน ฯ
4. เพือ่ใหม้ีระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. สามารถ
ฐานข้อมูลและสามารถ
ลดส าเนาเอกสารในการ
ประเมินฯ ส าหรับ
จังหวัดและส่วนกลาง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม ใช้งานระบบ 
การประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้งาน
ระบบ การประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท.
 และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบหลังเรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 5 
คน รวมทั้งหมด 380 คน

2,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการอบรมวิทยากรระดับจงัหวัดเพ่ือ
ผลักดันเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยัง่ยนื (SDGs) สู่การด าเนินการ
ในระดับท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4  กพส. 

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการและ
ด าเนินโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ประสานองค์การระหว่าง
ประเทศเพือ่ร่วมวางแผนและด าเนิน
โครงการ

กจิกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
กจิกรรม
กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการด้านเอกสาร 
วัสดุ อปุกรณ์ และสถานที่
กจิกรรมที่ 5 : ด าเนินการจัดกจิกรรม
กจิกรรมที่ 6 : สรุปผลด าเนินโครงการให้
อธิบดีทราบและเหน็ชอบใหแ้จ้ง
ประชาสัมพนัธ์ใหบ้คุลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือซักซ้อมท า
ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัท าความตก
ลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ 
อปท.

17 3 20 2 13 4  กพส. 

กจิกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการและ
ด าเนินโครงการ
กจิกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงาน
ที่เกีย่วข้องกบัการจัดท าความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. เช่น 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ฯ

กจิกรรมที่ 3 : แจ้งกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
กจิกรรม
กจิกรรมที่ 4 : ด าเนินการด้านเอกสาร 
วัสดุ อปุกรณ์ และสถานที่
กจิกรรมที่ 5 : ด าเนินการจัดกจิกรรม
กจิกรรมที่ 6 : สรุปผลด าเนินโครงการให้
อธิบดีทราบและเหน็ชอบใหแ้จ้ง
ประชาสัมพนัธ์ใหบ้คุลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ

เพือ่ผลักดันเปา้หมาย
การพฒันาที่ย่ังยืน 
(SDGs) สู่การด าเนินการ
ในระดับท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน
240 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมี
ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั 
SDGs
มากขึ้นและมีวิธีการ
ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีแนวทาง
และสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดใหก้บั
บคุลากรในสังกดั สถจ. 
และ อปท. เพือ่ปรับใช้ในการ
ปฏิบติังานใหม้ีความ
สอดคล้องกบัเปา้หมายการ
พฒันาที่ย่ังยืน (SDGs)

450,000           งบอ านวยการ (กรม)

เพือ่ซักซ้อมท าความ
เข้าใจเกีย่วกบัการจัดท า
ความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของ 
อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกีย่วกบั
การจัดท าความ
ตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความ
เข้าใจและสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/ให้
ค าแนะน ากบับคุลากรใน
สังกดั สถจ. 
และ อปท. เพือ่ใหก้ารจัดท า
ความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเปน็ไปอย่าง
ถูกต้อง ตามกฎหมาย
แลtระเบยีบที่เกีย่วข้อง

450,000           งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-LAAS) ส าหรับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวัด
กจิกรรมที่ 1
จัดฝึกอบรมอบรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
 ส าหรับส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

เพือ่ใหบ้คุลากรของ
กลุ่มงานการเงิน บญัชี 
และการตรวจสอบของ
ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด สามารถ
ใหค้ าแนะน า
การปฏิบติังานในระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
เพือ่ใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการรับเงิน
เบกิจ่ายเงิน และจัดท า
รายงานการเงินในระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ได้อย่างถูกต้อง เปน็ไป
ตามมาตรฐานการบญัชี
ภาครัฐและนโยบาย
การบญัชีภาครัฐ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงิน บญัชี และการ
ตรวจสอบของ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เข้าร่วมการฝึกอบรม

160 คน 1,254,000        17 3 20 2 13 4  สน.คท.งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับที ่13

แผน
ยทุธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ



กจิกรรมที่ 1 : ติดตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมบญัชีกลาง/หน่วยงานอืน่ ๆ

กจิกรรมที่ 2 : พจิารณาคัดเลือกบคุลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในที่มีคุณสามบติัตามที่
กรมบญัชีกลาง/หน่วยงานอืน่ ๆ

กจิกรรมที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตาม
คุณสมบติัในแต่ละหลักสูตรการอบรม
กจิกรรมที่ 4 : ขออนุญาตเข้ารับการอบรม
 และเข้ารับการอบรม
กจิกรรมที่ 5 : น าความรู้ ทักษะ 
ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมมาใช้
ในการปฏิบติังาน และพฒันางาน รวมถึง
การท า KM ใหบ้คุลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การอบรม

โครงการพัฒนาเจา้หน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน

(1) เพือ่ใหผู้้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐและ
ผู้ปฏิบติังานด้านการ
ตรวจสอบภายใน
ได้พฒันาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบติังาน
ตร่วจสอบภายใน 
สามารถประเมิน
และช่วยสนับสนุน
ใหม้ีการปรับปรุง
กระบวนการ
ก ากบัดูแล การบริหาร
ความเส่ียง และการ
ควบคุมของส่วนราชการ
ได้
(2) เพือ่เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและการ
แลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ ข้อคิดเหน็ 
ปญัหา และอปุสรรค
ระหว่างผู้เข้ารับการ
อบรมกบัวิทยากร
และผู้ประกอบ
วิชาชีพเดียวกนั

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนของบคุลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในที่
ได้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
จ านวนบคุลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
หลักสูตร

บคุลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่เพิม่
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังาน

50,000             กตภ.งบอ านวยการ (กรม)16 6 21 16 6 4

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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