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   ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566  

วิสัยทศัน ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ  

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน า 
ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ 

เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะตามมาตรฐานสากล 

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มืออาชพี คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคดิจิทัล 

การส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

การส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้มีประสิทธิภาพ  
อย่างทันสมัย 

การเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็น

มืออาชีพ 

การพัฒนาระบบการเงิน 
การคลัง และระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อม

รับการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนากรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570

“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น”

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์

การส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล

การส่งเสริมและพฒันา
การจัดบรกิารสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ

การเสริมสรา้งสมรรถนะบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้มีความเป็นมอือาชีพ

การพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง และระเบียบกฎหมาย

ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับ

การเปล่ียนแปลง

การพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กร
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมยั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา

และให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะตามมาตรฐานสากล

ก้าวทันยุคดิจิทัล



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ประเด็นยุทธศาสตร์

การส่งเสริม อปท. 
ให้บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล

การส่งเสริมและพัฒนา
การจัดบริการสาธารณะ

ของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรของ อปท. ให้มี
ความเป็นมืออาชีพ

การพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง และระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบัติงานของ อปท. 
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนา สถ. ให้เป็นองค์กร
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าหมาย/เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ อปท. 
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพ
(Local Performance 
Assessment : LPA)

ร้อยละของ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพ 
(Local Performance 
Assessment : LPA)

อปท. มีศักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ร้อยละของ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพ 
(Local Performance 
Assessment : LPA)

1) การก าหนดมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. ที่ได้มาตรฐานสากล
2) ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกจากการ
บริการสาธารณะของ อปท.

1) ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ 
(Local Performance Assessment : LPA) 
2) ร้อยละของเทศบาล และ อบต. ที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3) จ านวนหมู่บ้านในพ้ืนที่ อปท. ที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประปา 
4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
5) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพ่ิมขึ้น

1) การบริหารงานบุคคล
ของ อปท. มีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรม
2) การพัฒนาความรู ้ทักษะ 
และสมรรถนะของบุคลากร
ของ อปท. ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
การพัฒนาในยุคดจิทัิล

1) อปท. มีระบบการเงิน
การคลังที่มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล
2 อปท. มีระเบียบ
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย

1) สถ. มีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่รองรับการพัฒนาดจิิทัล 
และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และการอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนา อปท. โดยการพัฒนา Application
เพื่อยกระดบั อปท. เพิ่มมากขึ้น
2) โครงสร้างการบรหิารงาน และระบบบริหารจัดการของ สถ.
มีประสิทธิภาพและทันสมยั สอดคล้องตามหลักธรรมาภบิาล
3) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ สถ. มีประสิทธิภาพ

การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0)



กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สถ. 4 ด้าน จ านวน 11 ผลผลิต/โครงการ วงเงิน 224,623.3064 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม อปท. ให้บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
วงเงิน 0.7750 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ

เป้าประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรในสังกัด สถ. ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันชาติ
เพื่อให้บุคลากร สถ. ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

เชิงปริมาณ : จ านวนร้อยละ 80 ของสื่อและกิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติที่ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ : ระดับ 3 ของความส าเร็จในการด าเนินการผลิตสื่อ 
และกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลักของชาติให้แก่ข้าราชการ บุคลากร และประชาชน

เป้าหมาย :

ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนมีนาคม   2566
เดือนกันยายน 2566

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 



แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่ และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ  วงเงิน 0.2515 ล้านบาท

โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะของ อปท.

เป้าประสงค์ :
เพื่อให้ อปท. มีขีดความสามารถ

ในการแข่ งขั นสู งขึ้ น พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
ร ว ม ทั้ ง ผั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ  แหล่ ง
โบราณคดีวัฒนธรรม ประเพณี 
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมถึง
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด้ ว ย
เทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่ทันสมัย

เป้าหมาย :

เชิงปริมาณ : อปท. จ านวน 
12 แห่ง  ท่ีได้รับการคัดเลือก
เ ป็ นต้ นแบบการพั ฒนา
ศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 
ของ อปท. ที่ได้รับการคัดเลอืก
เป็นต้นแบบในการพัฒนา
ศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
สา มา รถด า เ นิ นก า ร ไ ด้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ
1 – 31 กรกฎาคม 2566

โครงการพัฒนาระบบการศึกษาของ อปท. 

เป้าประสงค์ :
เพื่ อพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อปท. 

เพื่ อส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.

เป้าหมาย :
เชิ งปริมาณ : นักเรี ยน 
จ านวน 107,329 คน 
ในสถานศึกษาสังกัด อปท. 
ที่ เข้ าร่ วมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนพฤศจิกายน 2565
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้  วงเงิน 4.9050 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณะด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ :
เพื่ อ ให้ ร ะบ บบริ ก า ร

สาธารณสุขกระจายอย่างทั่วถึง
และมี คุ ณภาพ ทั้ งสถานี
อนามัยและโรงพยาบาส่งเสริม
สุขภาพต าบล ตลอดจนบริการ
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง พัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพทั้ งในด้ านการ
บริหารจัดการผลิต การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการ
กระจายบุ คลากร รวมทั้ ง
สนับสนุนให้มีมาตรการจูงใจ
ให้บุคลากรคงอยู่ในพื้นที่

เป้าหมาย :
เชิ งปริมาณ : อปท. 
ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประสิ ทธิ ภ าพ (LPA)
จ านวน 5,887 แห่ง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 
75 ของ อปท. ที่ผ่ าน
เกณฑ์ ก า รประ เ มิ น
ประสิ ทธิ ภาพ (LPA) 
ในระดับดี

ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนมีนาคม 2566
เดือนพฤษภาคม 2566

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี  วงเงิน 8.3867 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ
วงเงินรวมทั้งสิ้น 222,559.9446 ล้านบาท

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สถ. 4 ด้าน จ านวน 11 ผลผลิต/โครงการ วงเงิน 224,623.3064 ล้านบาท

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)



แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
วงเงิน 222,537.9942 ล้านบาท

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.

เป้าประสงค์ :

เ พ่ื อส่ ง เสริ มสนั บสนุนให้  อปท . 
มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และยกระดับบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่น

เป้าหมาย :

เชิ งคุณภาพ : ร้อยละ 90 ของ
เทศบาลต าบล และ อบต. ผ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพด้านการ
จัดบริการสาธารณะ (LPA)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนกลุ่ มเปราะบางได้ รั บ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผ่านเทศบาลต าบล 
และ อบต.

ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 

เป้าประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
ของ อปท. ในพื้นที่มีองค์ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอย
ทั้งระบบให้ทั่วถึง

เพื่อให้ อปท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถสร้างเครือข่ายและศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ส่วนกลาง เพื่อให้มีการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความส าเร็จ (Success Story) แนวทางปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice )

เป้าหมาย : เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมิถุนายน 2566
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2566

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดลอ้ม
วงเงิน 5.0000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ
วงเงินรวมทั้งสิ้น 222,559.9446 ล้านบาท

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าของ อปท. 

เป้าประสงค์ :
เพ่ือพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

ของ อปท. ให้มีคุณภาพน้ าประปา
เป็นไปตามมาตรฐาน สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ อปท. พัฒนาและเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน     

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้านแก่ประชาชน

เพ่ือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ให้ อปท. ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน
ของ อปท.

เป้าหมาย :

เชิงปริมาณ : บุคลากรของ อปท. 
และ สถจ. จ านวน 1,294 คน 
ได้ รั บการพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า
เชิงปริมาณ : อปท. เป้าหมาย 
จ านวน 228 แห่ ง ได้ รับการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 – 30 มิถุนายน 2566 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วงเงิน 1.0000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ
วงเงินรวมทั้งสิ้น 222,559.9446 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วงเงิน 2.4072 ล้านบาท

เป้าประสงค์ :

เพ่ือส่งเสริมให้ อปท. เข้าร่วมโครงการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)

เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสังกัด อปท. 
น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อปลูกฝัง
วิธีคิด ปลูกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น

เป้าหมาย :

เชิงปริมาณ : ร้อยละ 84 ของ อปท. 
ที่ เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาในสังกัด 
อปท. จ านวน 1,762 แห่ง น าหลักสูตร
ต้านทุจริตไปจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับชั้น เพ่ือปลูกฝังเด็กและ
เยาวชนมีความซื้อสัตย์ สุจริต

ระยะเวลาด าเนินการ 1 – 30 ธ.ค. 65 1 - 30 เม.ย. 66
1 – 30 ม.ค. 66       ก.ค. – ส.ค. 66 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)



กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สถ. 4 ด้าน จ านวน 11 ผลผลิต/โครงการ วงเงิน 224,623.3064 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา สถ. ให้เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัยวงเงิน 2,059.8943 ล้านบาท

เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 614 คน 
ของ ศพด. สังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับ
การพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษา
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของครูผู้ ดู แลเด็ก/ผู้ ดู แลเด็ก 
ของ ศพด. สังกัด อปท. ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเข้ารับ
การพัฒนาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษา

เป้าหมาย :

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ อปท. 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ วงเงิน 2.6925 ล้านบาท

โครงการพัฒนาสังคมพหุ วัฒนธรรมที่ เข้มแข็งและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ :
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ทักษะต่าง ๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และองค์ความรู้ เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษา และน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
วงเงิน 595.2862 ล้านบาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ   วงเงิน 1,464.6081 ล้านบาท

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย ภาครัฐ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
จ านวน 1,372.4066 ล้านบาท

งบด าเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน, ค่าตอบแทน, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
และกองทุนเงินทดแทน) จ านวน 92.2015 ล้านบาท

ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ต. 65 – ก.ย. 66

ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้ าประสงค์ : เพื่ อสนับสนุน
การปฏิบัติ งานของหน่วยงาน
เกี่ ยวกับแผนงาน งบประมาณ 
การเงินการคลัง การบริหารงาน
บุคคล การอ านวยการ งานสารบรรณ 
งานกฎหมายและระเบียบ รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมของ สถ.

เป้าหมาย :
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 75 ของ อปท. ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ (LPA)
เชิงปริมาณ : อปท. และหน่วยงานในสังกัด จ านวน 8,804 แห่ง 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ของ เทศบาล และ อบต. ที่น าแผนชุมชน
สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ต. 65 – ก.ย. 66
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เดือนเมษายน 2566
พ.ย. – ธ.ค. 2566 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)



 

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 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก 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 เพ่ือให้การด 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 เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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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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 ์
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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 71.74) 
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 414.7 คะแนน) 



  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 0  

    

 

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 
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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
6 - 6 15,301,800               - 15,301,800           

2 การส่งเสริมและพฒันาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหมี้ประสิทธิภาพ

4 38 42 15,961,200               197,731,904,600       197,747,865,800   

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหมี้ความเปน็มืออาชีพ

4 9 13 4,477,600                24,806,089,600         24,810,567,200     

4 การพฒันาระบบการเงินการคลังและระเบยีบกฎหมาย
ในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

9 - 9 113,175,400             - 113,175,400         

5 การพฒันากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหเ้ปน็
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

35 - 35 187,646,600             - 187,646,600         

58 47 105 336,562,600            222,537,994,200      222,874,556,800  

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน (ฉบับปรับปรุง)

รวม

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณล ำดับ ยุทธศำสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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. 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

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.)

1 ขับเคลื่อนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มกีารบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

งบอ านวยการ (กรม)955,600           1. ข้าราชการ สถจ.ทีก่ ากับ
การประเมิน ITAจ านวน 
152 คน 
2. อปท. จ านวน 7850 แหง่

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ  
ร้อยละของจ านวนหน่วย
รับตรวจ     
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
สรุปรายงานผลการ
ตรวจแล้วเสร็จภายใน
ก าหนด

เพือ่ตรวจติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย 
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น

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

934,200        งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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

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

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

797,500           

(ภำยในเดือนกันยำยน 2565) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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

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

2,692,500 4 1 2 12 1 4  กศ.

        งบอ านวยการ (กรม)

งบอ ำนวยกำร (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)

8,470,400         
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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        1,451,600 4 1 21 11 12 2  กศ.งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

          598,085,500 4 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที ่2 :  ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพือ่พฒันาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อปท.

กจิกรรมที ่3 : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุน
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดักำรศึกษำ
ส ำหรบัศูนยพั์ฒนำเด็กเล็ก

4 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนอำหำรเสรมิ 
(นม)

2 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: 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         7,816,729,900 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

เพือ่ส่งเสริมการบริหาร
จดัการในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใหส้ามารถ
จดักจิกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ใหแ้กเ่ด็กปฐมวัยในศูนย์ 
ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันำเด็กเล็กสังกดั
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

640,984 คน  1,636,303,600 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบรหิารจดัการ
ภารกิจถ่ายโอนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพือ่สร้ำงโอกำสและ
ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำแกเ่ด็ก และ
เยำวชน อย่ำงทัว่ถึง มี
คุณภำพ และเปน็ธรรม 
ตำมนโยบำยเร่งด่วนของ
รัฐบำล โดยใหน้ักเรียน
ทกุคนมีโอกำสได้รับ
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ย ตำม
รำยกำรทีรั่ฐสนับสนุน 
ได้แก ่ค่ำเล่ำเรียน 
หนังสือเรียน อปุกรณ์
กำรเรียน เคร่ืองแบบ
นักเรียน และกจิกรรม
พฒันำคุณภำพผู้เรียน 
อย่ำงเทำ่เทยีมกนั

ตวัชีว้ัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนนักเรียน
ในสถำนศึกษำสังกดั
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
สนับสนุนค่ำใช้จำ่ย
ในกำรจดักำรศึกษำ
ขั้นพืน้ฐำน

219,408 คน งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

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 (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

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.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัส่งเสรมิศักยภำพกำร
จดักำรศึกษำของท้องถ่ิน

4 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัส่งเสรมิศักยภำพกำร
จดักำรศึกษำท้องถ่ิน 
(ค่ำปัจจยัพ้ืนฐำนส ำหรบันักเรยีน
ยำกจน)

4 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนกำรก่อสรำ้ง
อำคำรศูนยพั์ฒนำเด็กเล็ก

4 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนกำร
ก่อสรำ้งอำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ

4 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ
ขาดแคลนอาคารเรียน
และอาคารประกอบใน
การจดัการเรียนการ
สอนอนัเนือ่งจากอตัรา
การขยายจ้านวนเด็ก
และความทรุดโทรมของ
อาคารเรียนทีม่ีอายุการ
ใช้งานมานาน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำร
กอ่สร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ

111 หลัง           482,417,700 งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

เพือ่ส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
บริหารจดัการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ค่ำกอ่สร้ำงอำคำรศูนย์
พฒันำเด็กเล็ก

361 หลัง           500,875,300 งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

เพือ่สร้างโอกาสและ
ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
ใหเ้ด็กและเยาวชนอย่าง
ทัว่ถึง
และลดภาระค่าใช้จา่ย
ของผู้ปกครอง

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนนักเรียน
ยำกจนทีไ่ด้รับ
งบประมำณเพือ่
จดัหำปจัจยัพืน้ฐำน
ทีจ่ ำเปน็ต่อกำร
ด ำรงชีวิต

17,304 คน             21,626,000 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา รวมถึง
บคุลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เปน็ไปตามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนสถำนศึกษำ
ทีไ่ด้รับกำรจดัสรร
งบประมำณ
เพือ่ส่งเสริมศักยภำพ
กำรจดักำรศึกษำ

18,608 แหง่             12,667,200 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

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       18,360,558,600 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

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
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น
สรา้งปัญญา)
กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ
กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมี
พฒันาการเทคโนโลยีที่
ทนัสมัยและมีความ
หลากหลายและได้รับ
การพฒันาการผ่านการ
เล่น (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญา)

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนโรงเรียนในสังกดั
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
เพือ่จดักำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมีคุณภำพ

44 แหง่               7,480,000 4 4 11 9 3 2 P

-

กศ.

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

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
 โรงเรียนในสังกดั
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรกอ่สร้ำงสระว่ำยน้ ำ

14 แหง่             76,428,000 งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

งบเงินอุดหนุน
(เฉพาะกิจ)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

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
จดักำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนทีจ่งัหวัด
ชำยแดนภำคใต้

4 4 11 9 3 2  กศ.

กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนทีจ่งัหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร
ครู)

(1) เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับ
ความรู้ทั งสายสามัญและ
ด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียน
ไทยมุสลิม และไทยพทุธ
จะได้รับการพฒันา
ความคิด จติส้านึก และ
ทศันคติทีส่ามารถอยู่
ร่วมกนัในสังคมได้อย่าง
สันติสุขและมีความ
สมานฉันท์
 (2) เพือ่ใหเ้กดิความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากบัชุมชนใน
การร่วมกนัใหค้วามรู้
ทางด้านศาสนาแก่
นักเรียน และเยาวชนใน
พื นที่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
ครูสอนศำสนำ ครู
โภชนำกำรฯสถำนศึกษำ
ในสังกดั อปท. ในพืน้ที่
จงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ทีจ่ดักำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน 
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
และหลักสูตรอสิลำม
ศึกษำ)

จ้านวน 25 คน  2,757,800 4 4 11 1 1 4  กศ.

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการจดั
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจา้ง)
กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ
กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และเสริมสร้าง
ความเปน็อยู่ทีดี่ขึ นใหก้บั
เด็กผู้ด้อยโอกาส

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

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

(1) เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับ
ความรู้ทั งสายสามัญและ
ด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียน
ไทยมุสลิม และไทยพทุธ
จะได้รับการพฒันา
ความคิด จติส้านึก และ
ทศันคติทีส่ามารถอยู่
ร่วมกนัในสังคมได้อย่าง
สันติสุขและมีความ
สมานฉันท์
 (2) เพือ่ใหเ้กดิความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากบัชุมชนใน
การร่วมกนัใหค้วามรู้
ทางด้านศาสนาแก่
นักเรียน และเยาวชนใน
พื นที่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
สถำนศึกษำในสังกดั 
อปท. ในพืน้ที่
จงัหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ทีจ่ดักำร
เรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน 
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
และหลักสูตรอสิลำม
ศึกษำ)

จ้านวน 3 โรงเรียน 2,268,000              งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

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 าหรบัสนับสนุนการจดั
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ
กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และเสริมสร้าง
ความเปน็อยู่ทีดี่ขึ นใหก้บั
เด็กผู้ด้อยโอกาส

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

12 แหง่  192,000 4 4 11 9 3 2  กศ.

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการบรหิาร
สนามกีฬาถ่ายโอน (ค่าจา้ง)
กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ
กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป
สามารถใช้บริการสนาม
กฬีาระดับจงัหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีศักยภาพใน
การบริหารสนามกฬีา
ถ่ายโอน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนบคุลากรประจ้า
สนามกฬีาทีไ่ด้รับการ
ถ่ายโอน

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

เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการบรหิาร
สนามกีฬาถ่ายโอน
กจิกรรมที1่ : ขออนุมัติจดัสรรงบประมาณ
กจิกรรมที2่: จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กจิกรรมที3่: ติดตามประเมินผล

เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป
สามารถใช้บริการสนาม
กฬีาระดับจงัหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีศักยภาพใน
การบริหารสนามกฬีา
ถ่ายโอน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนสนามกฬีาที่
ได้รับการถ่ายโอน

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

4 4 11 9 3 2  กศ.

โครงการขับเคลือ่นการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรสีวางครฒัน
 วรขัตติยราชนารี

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กจิกรรมที ่1 : จดัประชุมและฝึกอบรมให้
ความรู้การปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนัข
บา้แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที ่2 : กจิกรรมการประกวด 
"โครงการ Thailand Rabies Awards 
2023"

กจิกรรมที ่3 : การตรวจติดตามการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ี
ผลการด าเนินงานปอ้งกนัและควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบอ้านวยการ (กรม)โครงกำรประเมินคุณภำพนักเรยีนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ

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

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนนักเรียนทีเ่ข้ำ
สอบประเมิน

80,000 คน 4,905,000              

เพือ่ใหบ้คุลำกรที่
ปฏิบติังำนด้ำนกำร
ปอ้งกนัและควบคุมโรค
พษิสุนัขบำ้สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปบริหำรจดักำร
ในพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบได้

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

บคุลำกรทีเ่กีย่วข้องกบักำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรปอ้งกนั
และควบคุมโรคพษิสุนัขบำ้
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น มีควำมรู้ในกำร
ปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบำ้

5,804,700              งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการให้บรกิารด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือเป็นค่าครภัุณฑ์ และสิง่ก่อสรา้ง

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กจิกรรมที ่1 : จดัสรรงบประมาณเงิน
อดุหนุนใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

กจิกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

กจิกรรมที ่3 : ติดตามและรายงานการใช้
จา่ยงบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการให้บรกิารด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กจิกรรมที ่1 : จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งตามระเบยีบ
ทีเ่กีย่วข้อง

กจิกรรมที ่3 : รายงานและติดตามการใช้
จา่ยงบประมาณ

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จเจา้ฟ้าฯ 
กรมพระศรสีวางครฒัน วรขัตติยราชนารี

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กจิกรรมที ่1 : รวบรวมข้อมูลจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว ทัง้ทีม่ีเจา้ของและไม่มี
เจา้ของ

กจิกรรมที ่2 : จดัท าบญัชีการจดัสรร
งบประมาณ

กจิกรรมที ่3 : จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที ่4 : ติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณ

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

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

เทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีข้อมูล
จ ำนวนสัตว์ทีข่ึ้นทะเบยีนครบ
ทกุพืน้ที่

66,000,000            

เพือ่พฒันำศักยภำพและ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำร
แกป่ระชำชนในพืน้ที ่
และใหภ้ำรกจิด้ำน
สำธำรณสุขทีถ่่ำยโอน
มำยัง อปท. เปน็ไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

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
กำรจดัสรรงบประมำณ

            43,450,000

เพือ่พฒันำศักยภำพและ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำร
แกป่ระชำชนในพืน้ที ่
และใหภ้ำรกจิด้ำน
สำธำรณสุขทีถ่่ำยโอน
มำยัง อปท. เปน็ไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

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
กำรจดัสรรงบประมำณ

          119,751,100 งบเงินอุดหนุน
(เฉพำะกิจ)

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการขับเคลือ่น
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จเจา้ฟ้าฯ 
กรมพระศรสีวางครฒัน วรขัตติยราชนารี

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กจิกรรมที ่1 : จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามข้อมูลที่
บนัทกึในระบบ Rabies One Data

กจิกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จดัซ้ือวัคซีนและด าเนินการฉีดวัคซีนปอ้งกนั
โรคพษิสุนัขบา้ ตามข้อมูลทีบ่นัทกึในระบบ
 Rabies One Data

กจิกรรมที ่3 : ติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนส าหรบัการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด ารด้ิานสาธารณสุข

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กจิกรรมที ่1 : จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที ่2 : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งตามระเบยีบที่
เกีย่วข้อง

กจิกรรมที ่3 : รายงานและติดตามการใช้
จา่ยงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินอุดหนุนส ำหรบัก่อสรำ้ง/ปรบัปรงุและ
พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 4 19 6 11 2 

กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กจิกรรมที ่2: จดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ  
จ้านวนโครงการกอ่สร้าง
 บ้ารุงรักษา และ
ปรับปรุงโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
ทีไ่ด้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นทีเ่ปา้หมายพงึ
พอใจต่อการกอ่สร้าง 
บ้ารุงรักษาและปรับปรุง
และพฒันา
แหล่งกกัเกบ็น ้า

เพือ่สนับสนุนการด้าเนิน
โครงการกอ่สร้าง/ 
ปรับปรุงและพฒันา
แหล่งน ้า และน ้าใต้ผิวดิน
ใหแ้กอ่งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น เพือ่ปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าอปุโภค
บริโภค และน ้าเพือ่
การเกษตร ตลอดจน
การแกไ้ขปญัหาจาก
อทุกภัย

แหล่งน ้าในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นจ้านวน 1,500 แหง่

932,433,600          

ประชำกรสุนัข/แมวทีม่ี
เจำ้ของและไม่มีเจำ้ของ 
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
วัคซีนปอ้งกนัโรคพษิ
สุนัขบำ้ใหสุ้นัข/แมว
ทัง้ทีม่ีเจำ้ของและ
ไม่มีเจำ้ของทัว่
ประเทศ จ ำนวน 
11,000,000 ตัว
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
ประชำชนในพืน้ที ่อปท.
ปลอดภัยจำกโรคพษิ
สุนัขบำ้

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

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

1,599,600,000        

กพส. 

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

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

6 4 19 6 11 2 

กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กจิกรรมที ่2: จดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินอุดหนุนส ำหรบัค่ำปรบัปรงุ
ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

6 4 19 6 11 2 

กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล 

กจิกรรมที ่2: จดัสรรงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงิน
อุดหนุนส ำหรบังบด ำเนินงำนสถำนีสูบน้ ำ
ด้วยไฟฟ้ำ (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)

6 4 19 6 11 2 

กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล 

กจิกรรมที ่2: จดัสรรงบประมาณ

เพือ่สนับสนุนการด้าเนิน
โครงการแกไ้ขปญัหา
การขาดแคลนน ้าอปุโภค
 บริโภค (กอ่สร้างและ
ปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพประปา
หมูบ่า้น) ในการแกไ้ข
ปญัหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านน ้า
อปุโภค บริโภค และ
เปน็ไปตามแผน
ยุทธศาสตร์บริหาร
จดัการทรัพยากรน ้า

ประปาหมูบ่า้นจ้านวน 1,500
 แหง่

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนโครงการกอ่สร้าง
และปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบ่า้นทีไ่ด้รับ
การจดัสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชาชนในพื นที่
เปา้หมายได้รับการแกไ้ข
ปญัหาการขาดแคลนน ้า
อปุโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง

 งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

กพส. 

187,396,400          

1,904,490,500        

งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

กพส.

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ จ้านวน
 2,871 แหง่ ใน 63 จงัหวัด

1,100,000,000             งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

กพส. 

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

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

เพือ่ใหเ้กษตรกรในพื นที่
มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร
และเปน็การแบง่เบา
ภาระค่าใช้จา่ยของ
เกษตรกรทีจ่ะต้อง
เสียเงินค่ากระแสไฟฟา้

สถานีสูบน ้าทีไ่ด้รับถ่ายโอน 
จ้านวน 2,806 แหง่

เพือ่ใหเ้กษตรกรในพื นที่
มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร
และเปน็การแบง่เบา
ภาระค่าใช้จา่ยของ
เกษตรกรทีจ่ะต้องเสีย
เงินค่ากระแสไฟฟา้
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำจำ้งลูกจำ้ง
ช่ัวครำวถ่ำยโอนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

6 4 19 6 11 2 

กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล 

กจิกรรมที ่2: จดัสรรงบประมาณ

โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุนกำรบรหิำร
จดักำรน้ ำอยำ่งบูรณำกำร งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพำะ เงินอุดหนุนส ำหรบั
กำรบรหิำรจดักำรน้ ำเพ่ือสนับสนุนงำนฎีกำ
ฎีกำ



กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กจิกรรมที ่2: จดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล
โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กจิกรรมที ่2: จดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

กพส. 

เพือ่สนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามฎีกาที่
กรมกจิการพเิศษ และ
ส้านักงานคณะกรรมการ
พเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด้าริ (ส้านักงาน
 กปร.) ในการพฒันา
แหล่งน ้า กอ่สร้างระบบ
ประปาเพือ่แกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื นที่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เหมายทีไ่ด้รับการสนับสนุน
การบริหารจดัการน ้าอย่าง
บรูณาการ

200,000,000          6 4 19 6 11 2 งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

กพส. 

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนลูกจา้งชั่วคราว
ประจ้าสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟา้ทีไ่ด้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นทีเ่ปา้หมาย
พงึพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของลูกจา้ง
ชั่วคราวประจ้าสถานีสูบ
น ้าด้วยไฟฟา้

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนโครงการบริหาร
จดัการน ้า เพือ่สนับสนุน
งานฎีกาาทีไ่ด้รับการ
จดัสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นทีเ่ปา้หมายพงึ
พอใจต่อการด้าเนินการ
จดัการน ้าเพือ่สนับสนุน
งานฎีกา

เพือ่ใหเ้กษตรกรในพื นที่
มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร
และเปน็การแบง่เบา
ภาระค่าใช้จา่ยของ
เกษตรกร ทีจ่ะต้องเสีย
เงินค่ากระแสไฟฟา้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ทีไ่ด้รับการถ่ายโอนภารกจิ
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ 
จ้านวน 300 คน

36,540,000                 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

2 1   งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

กพส. ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนโครงการ

เพือ่เปน็การสนับสนุน
ภารกจิด้านการปอ้งกนั
และควบคุมไฟปา่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

2,317 แหง่ 49,181,000            17 4 1 1
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรบัก่อสรำ้ง/
ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนทำงหลวงท้องถ่ิน

8 4 20 5 2 3 

กจิกรรมที ่1 : การส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูล

กจิกรรมที ่2: จดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที ่3 :การบริหารงบประมาณ

กจิกรรมที ่4 : การติดตามประเมินผล

โครงกำรสรำ้งหลักประกันด้ำนรำยได้แก่
ผู้สูงอำยุ

 กพส. 

โครงกำรสนับสนุนกำรเสรมิสรำ้ง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำร
หรอืทุพพลภำพ

3 4 17 9 9 2  กพส. 

โครงกำรสนับสนุนกำรเสรมิสรำ้ง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำร
หรอืทุพพลภำพ

3 4 17 9 9 2  กพส. 

 9,524,026 คน

เพือ่ซ่อมแซมถนนทาง
หลวงทอ้งถิ่น

7222 แหง่ 28,716,367,800         งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

กพส. ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ้านวนถนนทางหลวง
ทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับ
งบประมาณ

4 17 9 9 2เพือ่จดัสรรใหก้บั อปท. 
น้าไปจา่ยใหแ้กผู้่สูงอายุ
ทีม่ีสิทธิได้รับเบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุใน 76 จงัหวัด

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

 71,407,536,000

กจิกรรมที ่1 : สถ.จดัสรรงบประมาณให ้
อปท.น าเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุไปจา่ยใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ

 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

3  งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

เพือ่จดัสรรใหก้บั อปท. 
น้าไปจา่ยใหแ้กผู้่ปว่ย
เอดส์ทีม่ีสิทธิได้รับ
เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์
ใน 76 จงัหวัด

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

 81,744 คน  482,106,000

กจิกรรมที2่ :  สถ.จดัสรรงบประมาณให ้
อปท.น้าเงินเบี ยความพกิารไปจา่ยใหแ้กค่น
พกิาร

กจิกรรมที ่1 : รับลงทะเบยีนผู่แวยเอดส์
ทีม่ีสิทธิขอรับเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

กจิกรรมที2่ :  สถ.จดัสรรงบประมาณให ้
อปท.น้าเงินเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ไปจา่ย
ใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์

เพือ่จดัสรรใหก้บั อปท.
 น้าไปจา่ยใหแ้กค่น
พกิารทีม่ีสิทธิได้รับเบี ย
ความพกิารใน 76 จงัหวัด

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

 1,898,682 คน  17,881,807,200

กจิกรรมที ่1 : รับลงทะเบยีนคนพกิารทีม่ี
สิทธิขอรับเบีย้ความพกิาร
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส ำหรบั
สนับสนุนกำรก่อสรำ้ง/ปรบัปรงุและ
พัฒนำกำรบรหิำรจดักำรน้ ำระบบธนำคำร
น้ ำใต้ดิน

6 4 19 6 11 2  กพส. 

กจิกรรมที1่ : จดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: ประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง

กจิกรรมที3่ : ด าเนินการกอ่สร้าง

กจิกรรมที4่: เบกิจา่ยงบประมาณ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด ก่อสรำ้งลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

3 4 1 1 8 1  กพส. 

กจิกรรมที1่ : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขทีก่ าหนด
 ส่งข้อมูลใหก้รมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพจิารณาจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพจิารณาการจดัสรรงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่ : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินกจิกรรมทีไ่ด้รับการจดัสรร
งบประมาณ

กจิกรรมที4่: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รายงานผลการด้าเนินงานใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นทราบเปน็ระยะ ตาม
ขั นตอนการจดัซื อจดัจา้ง

421,903,400 งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

(1) เพือ่น้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใหม้ีบริหาร
จดัการน ้าเพือ่ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้าง
รายได้ใหก้บัประชาชน
(2) เพือ่ลดความเหล่ือม
ล ้าในสังคมโดยการสร้าง
โอกาสใหค้นยากจนได้
ใช้ประโยชน์จากน ้าและ
ดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วย
การพึง่พาตนเอง
(3) เพือ่แกไ้ขปญัหาพื นที่
ธนาคารน ้าใต้ดินของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทีป่ระสบปญัหา
น ้าแล้ง น ้าทว่ม น ้าขัง 
และปญัหาน ้าเค็ม

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้รับ
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำยำเสพติด 
โดยสำมำรถกอ่สร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ 
แล้วเสร็จในวันส้ิน
ปงีบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ที่
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
มีควำมพงึพอใจปี

พื นทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีป่ระสบปญัหา
น ้าแล้ง น ้าทว่ม

117,225,600 งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

(1) เพือ่ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
พื นทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น โดยการบรู
ณาการร่วมกบั
พลังแผ่นดินทกุภาคส่วน
 และลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
(2) เพือ่กอ่สร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
พื นทีส่ร้างสรรค์เชิงบวก
ใหเ้ยาวชนกลุ่มเส่ียงมี
สถานทีส้่าหรับออก
ก้าลังกาย และใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้รับ
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำยำเสพติด
โดยสำมำรถกอ่สร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ
แล้วเสร็จในวันส้ิน
ปงีบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ที่
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมี
ควำมพงึพอใจ

เทศบาลต้าบล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จ้านวน 
7,850 แหง่
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน 
(บูรณำกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม) 
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV
 System)

3 4 1 1 8 1  กพส. 

กจิกรรมที1่ :องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขทีก่ าหนด
 ส่งข้อมูลใหก้รมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพจิารณาจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นพจิารณาการจดัสรรงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กจิกรรมที3่ : องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินกจิกรรมทีไ่ด้รับการจดัสรร
งบประมาณ

กจิกรรมที4่: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รายงานผลการด้าเนินงานใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นทราบเปน็ระยะ ตาม
ขั นตอนการจดัซื อจดัจา้ง

โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุน
งบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเทีย่ว

8 4 20 5 2 3  กพส. 

กจิกรรมที1่ : จดัฝึกอบรมวิทยากร
กระบวนการการจดัท าแผนบริหารจดัการ
การทอ่งเทีย่วของ อปท. ใหแ้ก ่สถจ. 76 
แหง่ และ สถอ. 878 แหง่

กจิกรรมที2่: จงัหวัดจดัฝึกอบรม
กระบวนการการจดัท าแผนบริหารจดัการ
การทอ่งเทีย่วใหแ้ก ่อปท. ทกุแหง่

กจิกรรมที ่3 จงัหวัดด าเนินการคัดเลือก
โครงการ/กจิกรรม ตามทีไ่ด้จดัท าแผน
บริหารรจดัการการทอ่งเทีย่วชุมชน ของ 
อปท. น าร่อง เพือ่น ามาปฏิบติัโดยบรูณา
การร่วมกนัของทกุภาคส่วน จงัหวัดละ 
1 - 3 อปท.

เพือ่บรูณาการแกไ้ข
ปญัหาอาชญากรรมทั ง 4
 กลุ่ม ได้แก ่
อาชญากรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน อาชญากรรม
ทีม่ีผลต่อทรัพย์ 
อาชญากรรมพเิศษ และ
อาชญากรรมทีรั่ฐเปน็
ผู้เสียหาย (รวมทั งการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดด้วย) ให้
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (เจา้ของพื นที่) 
เปน็หน่วยด้าเนินการ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทียั่งมี
จดุเส่ียง จดุล่อแหลม
เกีย่วกบัอำชญำกรรม
และยังไม่ได้ติดต้ัง
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ
 ได้รับงบประมำณ
จดัซ้ือและติดต้ัง
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ
จำกโครงกำรได้อย่ำง
ทัว่ถึง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพืน้ที่
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
มีควำมพงึพอใจ ในกำร
แกป้ญัหำอำชญำกรรม
ประชำชนเกดิควำมมัน่ใจ
ในกำรแกป้ญัหำ
อำชญำกรรมของ
หน่วยงำนรำชกำร

เทศบาลต้าบล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จ้านวน 
7,850 แหง่

104,438,300 งบเงินอดุหนุน
(เฉพาะกจิ)

เพือ่ส่งเสริมให ้อปท. 
มีแผนบริหารจดัการ
การทอ่งเทีย่วชุมชน
ด้วยการมีส่วนร่วม 
สามารถนไปปฏิบติั
ได้จริง และสร้างรายได้
ใหแ้กชุ่มชน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
อปท. ร้อยละ 80 มีแผน
บริหารจดัการการ
ทอ่งเทีย่ว 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
จงัหวัดสามารถน้า
โครงการ/กจิกรรมจาก
การจดัท้าแผนบริหาร
จดัการการทอ่งเทีย่ว
ของ อปท. ไปสู่การ
บริหารจดัการร่วมกนั
ของทกุภาคส่วน 
(อย่างน้อย 1 กจิกรรม)

ประชาชนมีอาชีพมีงานท้า 1,767,628,200 งบเงินอดุหนุน
(เฉพำะกจิ)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการขับเคลือ่นการด าเนินงานเมือง
อัจฉรยิะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
กจิกรรมที ่1 ถอดบทเรียน อปท. ทีม่ีการ
ด าเนินการด้านเมืองอจัฉริยะ
กจิกรรมที ่2: จดัท ารูปเล่มและ
ประชาสัมพนัธ์
กจิกรรมที ่3 :ซักซ้อมการด าเนินการด้าน
เมืองอจัฉริยะใหแ้ก ่อปท.
กจิกรรมที ่4: คัดเลือก อปท. น าร่องเมือง
อจัฉริยะ
กจิกรรมที ่5: จดัสรรเงินงบประมาณ
ด าเนินการโครงการเกีย่วกบัเมืองอจัฉริยะ 
อปท.ละ 1,000,000
กจิกรรมที ่6: ติดตามผลการด าเนินงานของ
 อปท. ทีไ่ด้รับการจดัสรรงบประมาณ   

ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
เมืองอจัฉริยะของ 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
ใหก้บั อปท.อืน่ เพือ่ปรับใช้ใน
การปฏิบติังานใหม้ีความ
สอดคล้องกบัเปา้หมายการ
ด้าเนินงานเมืองอจัฉริยะของ 
อปท.

251,500                17 5 9 4  กพส.

เงินอุดหนุนส ำหรบัด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำทีแ่ละภำรกิจถ่ำยโอน

6 4 19 6 11 2  กพส. 

กจิกรรมที1่ : จดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที2่: ประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง

กจิกรรมที3่ : ด าเนินการกอ่สร้าง

กจิกรรมที4่: เบกิจา่ยงบประมาณ

40,312,637,900 งบเงินอดุหนุน
(ทัว่ไป)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

เพือ่สนับสนุนส้าหรับ
ด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าทีแ่ละภารกจิ
ถ่ายโอน

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวน อปท ทีไ่ด้รับกำร
จดัสรร

7,547 แหง่

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

15 5 15 6 9 3  กสว.

กจิกรรมที ่1 :  แจง้ขั้นตอนการด าเนินการ, 
เกณฑ์ประกวด

กจิกรรมที ่2 : คณะกรรมการการประกวด
ด าเนินการคัดเลือก การจดัการมูลฝอยดีเด่น

กจิกรรมที ่3 : ประกาศผลการประกวด
และจดัสรรงบประมาณ

กจิกรรมที ่4 : จดัพธีิมอบรางวัล

เพือ่เปน็กำรติดตำม
และประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนตำม
แผนปฏิบติักำรกำร
จดักำรขยะมูลฝอย
ชุมชน“จงัหวัดสะอำด” 
ประจ ำป ีพ.ศ. 2565 
รวมทัง้เพือ่สร้ำงแรงจงูใจ
ยกย่อง และเชิดชูเกยีรติ
ใหแ้กจ่งัหวัดทีม่ีกำร
จดักำรขยะมูลฝอย
ชุมชน“จงัหวัดสะอำด” 
ดีเด่น ประจ ำป ี
พ.ศ. 2565  จงึได้จดั
กจิกรรม โครงกำร
ประกวดกำรจดักำรขยะ
มูลฝอยชุมชน “จงัหวัด
สะอำด” ประจ ำป ี
พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
จงัหวัดทีไ่ด้รับรำงวัลกำร
ประกวดจงัหวัดสะอำด
จ ำนวน 5 ภำค
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีจงัหวัดต้นแบบในกำร
ด ำเนินกำรจดักำรขยะ
มูลฝอย

1. มอบรำงวัลใหแ้กจ่งัหวัดทีม่ี
กำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอย
ชุมชน “จงัหวัดสะอำด” 
ระดับกลุ่มจงัหวัด 
จ ำนวน 5 ภำค
2. มอบรำงวัลใหแ้กจ่งัหวัด
ทีม่ีกำรบริหำรจดักำรขยะมูล
ฝอยชุมชน “จงัหวัดสะอำด”
ระดับประเทศ จ ำนวน 
20 จงัหวัด 

5,000,000              งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แมบ่ท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรปู
ประเทศ

รา่ง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร ์
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งที่มางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการสิง่
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

15 4 15 6 9 3  กสว.

กจิกรรมที ่1 :  ด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจดัการส่ิงปฏิกลูและขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 (1) เพือ่สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในกำรขับเคล่ือน
แผนแม่บทกำรบริหำร
จดักำรขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559 
- 2564) ต้ังแต่กำร
จดัระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทำงกำรขนส่งไปจนถึง
กำรก ำจดัขยะมูลฝอย 
รวมถึงขยะมูลฝอย
ตกค้ำง
(2) เพือ่แกไ้ขปญัหำส่ิง
ปฏิกลูและขยะมูลฝอย
ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ
ของประชำชน 
(3) เพือ่ใหก้ำรจดักำรส่ิง
ปฏิกลูและมูลฝอยใน
พืน้ทีเ่ปน็ไปตำมหลัก
วิชำกำร
(๔) เพือ่แกไ้ขปญัหำ
ใหก้บัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทีม่ี
งบประมำณไม่เพยีงพอ
ในกำรจดักำรส่ิงปฏิกลู
และขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จ ำนวนโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจดักำรส่ิง
ปฏิกลูและขยะมูลฝอย
ทีไ่ด้ด ำเนินกำร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) ร้อยละของประชำชน
มีควำมพงึพอใจต่อกำร
จดักำรส่ิงปฏิกลูและมูล
ฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

กำรจดักำรส่ิงปฏิกลูและมูล
ฝอยเปน็ไปตำมหลักวิชำกำร  
ต้ังแต่กำรจดัระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง 
กำรขนส่งไปจนถึงกำรก ำจดั
ขยะมูลฝอย รวมถึงกำรน ำ
ขยะมูลฝอยตกค้ำงไปก ำจดั 
และปญัหำขยะมูลฝอยที่
เกดิขึ้นในพืน้ทีไ่ด้รับ
กำรแกไ้ข

          429,320,000 งบเงินอดุหนุน
(เฉพำะกจิ)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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

เงงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จำ่ย
เพ่ือกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน และลูกจำ้ง

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอดุหนุนใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

งบเงินอดุหนุน
(ทั่วไป)

เพือ่จ่ายเปน็
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลใหก้บั
ข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้ำง ที่ได้รับสิทธ์ิ

760,991 ราย 6,788,876,200       

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
(ทั่วไป)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งทีม่างบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

1.ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของ 
อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

เพือ่เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งด้ำนทรัพยำกร
บคุคลให ้อปท. โดยกำร
ถ่ำยโอนบคุลำกรเพือ่
เพิม่สมรรถนะในกำร
ปฏิบติังำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของ อปท. และ
ภำรกจิที่รับโอนจำก
ส่วนรำชกำร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนบคุลำกรถ่ำยโอน
เชิงคุณภาพ 
กำรด ำเนินงำนเปน็ไป
ตำมแผนที่ก ำหนด

1,819 คน 534,650,000         

งบเงินอดุหนุน
(ทั่วไป)

เพือ่จ่ายเปน็
สวัสดิการค่า
การศึกษาของบตุร
ของพนักงานครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนพนักงำนครู
ที่มีสิทธิขอเบกิ
เงินค่ำกำรศึกษำของ
บตุร ได้รับเงินครบถ้วน
ตำมสิทธิ

1,447 คน 21,980,000           งบเงินอดุหนุน
(ทั่วไป)

เพือ่จ่ายเปน็
สวัสดิการ
ค่าเช้าบา้น
ของพนักงานครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนพนักงำนครู
ที่มีสิทธิขอเบกิ
เงินค่ำเช่ำบำ้น
 ได้รับเงินครบถ้วน
ตำมสิทธิ

1,043 คน 59,193,600           
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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 ำหรับกำรจดักำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครู)

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอดุหนุนใหแ้ก่
เทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่โรงเรียนในสังกดั

เงินอุดหนุนส ำหรับสนันสนุนศูนยพั์ฒนำ
เด็กเล็ก (เงินเดือน
เงินเพ่ิมค่ำครองชีพและสวัสดิกำร)

3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 : จัดสรรเงินอดุหนุน
ใหแ้กเ่ทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่โรงเรียนในสังกดั

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจดักำรศึกษำภำค
บังคับ (ค่ำบ ำเหน็จ บ ำนำญ

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

งบเงินอดุหนุน
(ทั่วไป)

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

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนพนักงำนครู
ลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนจ้ำง
ที่ปฏิบติัหน้ำที่ใน
ศพด. ได้รับเงินเดือน
เงินวิทยฐำนะ
ค่ำตอบแทนครบถ้วน

1,619 ราย 592,753,100         

งบอ านวยการ (กรม)เพือ่วางแผนในการ
บริหารจัดการรับ-ส่ง
ปละประเมินผลงาน
ที่เกดิจากการปฏิบติั
หน้าที่ของพนักงานครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนพนักงำนครู
และบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ท้องถิ่น ได้รับกำร
ตรวจประเมิน
ผลงำนโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครบถ้วน

2,500 ราย

งบเงินอดุหนุน
(ทั่วไป)

เพือ่จ่ายเปน็
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน 
และเงินอืน่ ๆ
ของพนักงานครู
และบคุลากร

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนพนักงำนครู
ลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนจ้ำง
มำปฏิบติัหน้ำที่
ในโรงเรียนได้รับ
เงินเดือนเงิน

8,857 อตัรา 2,525,442,600       งบเงินอดุหนุน
(ทั่วไป)

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

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนพนักงำนครู
ลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนจ้ำง
ที่ปฏิบติัหน้ำที่ใน
ศพด. ได้รับเงินเดือน
เงินวิทยฐำนะ
ค่ำตอบแทนครบถ้วน

53,085 อตัรา 13,009,552,900     

315,400               

 แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น (ฉบบัปรับปรุง)
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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

เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 5 
จงัหวัดชายแดนใต้

2,431,960 รำย 3 6 20 2 13 4  สน.บถ.

กจิกรรมที่ 1 :จัดสรรเงินอดุหนุน

(1) เพือ่เปน็กำรสร้ำง
ขวัญ ก ำลังใจ และ
แรงจูงใจใหแ้ก่
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบติังำน
ในพืน้ที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ซ่ึงต้อง
ปฏิบติังำนในภำวะไม่
ปกติ
(2) เพือ่แบง่เบำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

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

963,111,200         งบเงินอดุหนุน
(ทั่วไป)

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

310,530,000         งบเงินอดุหนุน
(ทั่วไป)

(1) เพือ่เปน็กำรสร้ำง
ขวัญ ก ำลังใจ และ
แรงจูงใจใหแ้ก่
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบติังำน
ในพืน้ที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ซ่ึงต้อง
ปฏิบติังำนในภำวะไม่
ปกติ
(2) เพือ่แบง่เบำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น (ฉบบัปรับปรุง)
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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

โครงการตรวจนิเทศปัญหาการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถ่ินร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2566

4 3 20 4 13 4  กม.

กจิกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ ต่อ
 อสถ.

กจิกรรมที่ 2 : ด าเนินการตรวจติดตาม
ปญัหาอปุสรรคและรับฟงัความคิดเหน็
ประกอบการพจิารณายกร่างกฎหมาย

กจิกรรมที่ 3 :เสนอขอเบกิจ่าย
งบประมาณต่อ กค.
กจิกรรมที่ 4 : สรุปผลการด าเนินโครงการ
ใหผู้้บริหารทราบ

โครงการ อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนสถานี
อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

3 4 17 7 4 2  กสธ.

กจิกรรมที่ 1 : แต่งต้ังคณะท างานวาง
แผนการด าเนินกจิกรรม
กจิกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบติัการ

กจิกรรมที่ 3 : สรุปผลการด าเนินกจิกรรม

2 พัฒนาความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะของ
บุคลากรของ อปท. ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อยา่งมีประสิทธืภาพ
และสอดคล้องการ
พัฒนาในยคุดิจทิัล

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.)

1. เพือ่ติดตามการ
บริหารงานของ อปท. ที่
ได้รับจัดต้ัง เปล่ียนแปลง
ฐานะเปล่ียนแปลงเขตและ
ยุบรวมเข้าด้วยกนั ว่าได้
ด าเนินภารกจิตามแผนงานที่
ได้ก าหนดไว้ในการเสนอขอ
จัดต้ังเปล่ียนแปลงฐานะ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ตลอดจนใหค้ าปรึกษาและ
แนะน าเกีย่วกบัการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่
แก ่อปท. ที่ได้รับจัดต้ัง 
เปล่ียนแปลงฐานะ 
เปล่ียนแปลงเขตและยุบ
รวมเข้าด้วยกนั

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจ านวน
อปท. ที่ใหค้วามสนใจ
เข้าร่วมโครงการ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับทราบปญัหาอปุสรรค
 และค าแนะน า แนว
ทางการปฏิบติังาน

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
กฎหมายระเบยีบ และเร่ือง
ร้องทุกข์ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รวม 76 คน  ข้าราชการกลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบยีบ และ
เร่ืองร้องทุกข์ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด รวม 76 คนและ
ข้าราชการที่ปฏิบติังานใน
ส่วนกลาง จ านวน 13 คน     
  รวม 165 คนและท้องถิ่น
อ าเภอ จ านวน 878 คน

580,200           งบอ านวยการ (กรม)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3  : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีความเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ยทุธศาสตร์ : การพัฒนาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพและสอดคล้องการพัฒนาในยคุดิจิทลั

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

งบอ านวยการ (กรม)เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ของ อปท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บคุลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม            
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
เครือข่ายบคุลากรด้าน
สุขภาพ

เกดิเครือข่ายบคุลากรด้าน
สุขภาพของ อปท. ในการ
ด าเนินภารกจิด้านสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท.

2,582,000        

แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (ฉบบัปรับปรุง)
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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

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 วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการน ้าของ อปท.  (ประปาหมู่บ้าน)

4 3 20 11 6 4 

กจิกรรมที่ 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 2: ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พฒันาฯ

กจิกรรมที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

กพส. เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให ้อปท. ในการปฏิบติังาน
ด้านการบริหารจัดการระปา
หมู่บา้นของ อปท.

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจ านวน
เปา้หมายได้รับการ
พฒันาศักยภาพการ
ปฏิบติังานด้านบริหาร
จัดการประปาหมู่บา้น
ของ อปท. 
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
ความเข้าใจการ
ปฏิบติังานด้านการ
บริหารจัดการประปา
หมู่บา้นของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. ที่
ด าเนินงานด้านประปา
หมู่บา้น 
76 จังหวัด ๆ ละ 4 แหง่ 
และบคุลากรส่วนกลาง
รวม 310 คน

1,000,000             งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (ฉบบัปรับปรุง)
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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

468,900           

เปน็ค่ำเบีย้ประชุม    
คกก. ระดับจังหวัด 
2 คณะ

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

คกก. ระดับจังหวัดทัง้ 2 คณะ
 ได้รับจัดสรรค่ำเบีย้ประชุม
อย่ำงเหมำะสมตำมอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด

4,501,500         งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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.)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542

17 6 20 2 13 4 P สน.บถ.

 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)เปน็ค่ำเบีย้ประชุม    
คณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรตำม 
พ.ร.บ. ระเบยีบ
บริหำรงำนบคุคลส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542

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

คกก. ระดับจังหวัดทัง้ 2 คณะ
 ได้รับจัดสรรค่ำเบีย้ประชุม
อย่ำงเหมำะสมตำมอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด

95,189,600       

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

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ
จ ำนวนจังหวัดทีไ่ด้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ปญัหำกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจถ่ำยโอน
ได้รับกำรแก้ไข

76 จังหวัด 2,812,000         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 (ฉบับปรับปรุง)
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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

4,775,800         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

3,757,600       

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)
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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

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

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.)

ไม่ใช้งบประมาณ งบอ านวยการ (กรม)2 ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขระเบียบกฎหมาย
ของ อปท. ให้เป็น
ปัจจบัุนและทันสมัย

เพือ่ให ้อปท. มีระเบยีบ
การเงินการคลังใช้     
ในการปฏิบติังานที่เปน็
ปจัจุบนัและทันสมัย 
และเกดิความคล่องตัว
ในการปฏิบติังาน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ประกาศใช้ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
เกีย่วกบัการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 
ฉบบั
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. ถือปฏิบติัตาม
ระเบยีกระทรวง
มหาดไทยเกีย่วกบั
การเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปฏิบติังาน
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
เกีย่วกบัการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 3 ฉบบั

แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (ฉบบัปรับปรุง)
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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

1 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 (ฉบบัปรับปรุง)
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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 ารุงรักษาศูนยบ์ริการข้อมูล
บุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ ระยะที่ 1 และ
 2

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

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การจดัการฐานข้อมูลเบ้ียยงัชีพของอปท.

9 6 20 2 13 4  กพส.

กจิกรรมที่1 :บ ำรุงรักษำระบบ

กจิกรรมที่2:เพิม่หลักประกนั ลดควำม
เส่ียงและเพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรระบบฐำนข้อมูล

กจิกรรมที่3 :สนับสนุนกำรบริหำรระบบ
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

เพือ่บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแกไ้ขระบบ
ศูนย์บริการข้อมูล
บคุลากรท้องถิ่นแหง่ชาติ

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

816,700

เพือ่บ ารุงรักษา
ฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมัติ
(Alice for Windows)

391,700           

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.)

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.

8,350,300        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
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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 : ศึกษำ วิเคำะห ์ข้อมูลเดิม
ของระบบฯ เพือ่ปรับปรุงพฒันำระบบฯ
กจิกรรมที่ 2 : ออกแบบ และพฒันำระบบ
บริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนแบบรวมศูนย์ (DLA
 SSO)

กจิกรรมที่ 3 : อบรมกำรใช้งำน ใหแ้ก่
ผู้ใช้งำนและผู้ดูแลระบบฯ

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จ านวน 12 เดือน

2,013,300 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

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

4,314,000        

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

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

4,200,000        

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.

5,510,000        
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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

8,044,900        

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

6,946,000        
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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.)

โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
และการรายงานผลโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวน อปท. ใช้งาน
ระบบได้ตามปกติอย่าง
ต่อเนื่อง

7,849 แหง่ 5,000,000        9 6 20 2 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 : ด าเนินการศึกษา วิเคราะห ์
เพือ่ปรับปรุงหน้าจอระบบใหม้ีความทันสมัย

กจิกรรมที่ 2 : ปรับปรุงหน้าจอระบบใหม้ี
ความทันสมัย
กจิกรรมที่ 3 : พฒันาระบบในส่วนของ
การประเมินโครงการตามตัวชี้วัด
กจิกรรมที่ 4 : พฒันาปรับปรุงระบบงาน
ใหร้องรับการใช้งานผ่าน Single Sign On 
(SSO)

กจิกรรมที่ 5 : พฒันาปรับปรุงระบบงาน
ใหร้องรับการเข้าใช้งานในระดับส านัก/กอง
กจิกรรมที่ 6 : อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ใหส้ามารถถ่ายทอดแนวทางการ
ด าเนินงานไปยังผู้ใช้งานของ อปท.

เพือ่ปรับปรุง เพิม่เติม 
ระบบสารสนเทศเพือ่
การวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารงานท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์พฒันา
ประเทศ (e-Plan)

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

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        2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

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
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - ม.ีค.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - ม.ิย.)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 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 180,000           1.เพือ่คัดเลือก
ข้าราชการใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญ
การพเิศษ ในต าแหน่ง
ที่ว่าง
2. เพือ่เปดิโอกาสให้
ข้าราชการได้รับการ
เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสามารถสมัคร
คัดเลือก
เพือ่เข้าสู่กระบวนการ

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)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - ม.ีค.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - ม.ิย.)

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
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

งบอ านวยการ (กรม)เพือ่ให ้สถ. มีรายงาน
ประจ าป ีเพือ่ไว้เผยแพร่
ผลการปฏิบติัราชการ
และขับเคล่ือนการท างาน
ตามนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลในรอบ
ปงีบประมาณที่ผ่านมา
พร้อมทั้งใช้เปน็
ฐานข้อมูล
ในการอา้งองิทางสถิติ
ในแต่ละรอบ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับรายงานประจ าปี
ของ สถ.
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สถ. มีเคร่ืองมือที่ใช้
เผยแพร่ผลงานประจ าปี
และการขับเคล่ือน
นโยบายของรัฐบาล
อย่างเปน็รูปธรรม
สามารถเผยแพร่ต่อ

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

1,100,000        

(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

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

615,000           ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
ร้อยละของหน่วยรับ
ตรวจที่ได้รับการตรวจ
สอบด้านการเงิน 
การปฏิบติัตาม
ข้อก าหนดการบริหาร
และการปฏิบติังาน
ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
หน่วยรับตรวจน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพฒันาการ
ปฏิบติังานใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพ

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 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

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

งบอ านวยการ (กรม)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 389,100           

พนักงานจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลและขับเคล่ือน
การด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและปอ้งกนัโรค 
จ านวน 3 คน

540,000           

กศ.

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

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ในการด าเนินงานเพือ่ให้
โครงการ
มีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

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

720,000           

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 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(จา้ง
สื่อประชาสัมพันธ์การเทิดทูนสถาบันชาติ
 ศาสนา และพระมหากษัตริย์)

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

3,618,000        

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

บคุลากรสังกดักรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

775,000 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

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 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.     งบอ านวยการ (กรม)

           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        

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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
ทีร่บัผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - ม.ีค.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - ม.ิย.)

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
โครงการจา้งเหมาบุคคลธรรมดาเป็น
เจา้หน้าที่บริหารเว็บไซต์ศูนยว์ิชาการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

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

17 6 20 2 13 4  กพส. มีข้อเสนอแนะและบท 
วิเคราะหใ์นประเด็นส าคัญ
เพือ่เปน็แนวทางในการ
สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปฏิบติั
ราชการ

396,000            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

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

เพือ่วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
ปฏิบติัราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เปน็รายจังหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีรายงานผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท 

เพือ่จ้างเหมาบคุคล
ธรรมดาเปน็เจ้าหน้าที่
บริหารเว็บไซต์ศูนย์
วิชาการ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บคุลากรที่จ้างเหมา
บริการ 1 คน

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

180,000     งบอ านวยการ (กรม)

    งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจใุหม่

17 3 20 2 13 4  กจ.

กจิกรรมที่ 1 : การขออนุมัติโครงการและ
เตรียมด าเนินการ
กจิกรรมที่ 2 : การจัดฝึกอบรม

กจิกรรมที่ 3 : การประเมินผล

3. พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรมส่งเสริมการ

(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

ไตรมาส 3
(เม.ย. - ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

885,800           งบอ านวยการ (กรม)ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 - จ ำนวนข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำร
ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นที่เข้ำ
ฝึกอบรมตำมโครงกำร
ปฐมนิเทศข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร
บรรจุใหม่ของกรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 - ร้อยละของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำร
ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมตำม
โครงกำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรบรรจุใหม่



จ านวน 140 คน

ร้อยละ 100

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

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.)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด

17 6 11 2 13 4  กจ.

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

17 3 20 2 13 4  กจ. 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

4,160,000        โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม : คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อ

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

1,128,600        งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ฉบับปรับปรุง)
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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.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

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)
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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.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

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

งบอ านวยการ (กรม)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) 450,000           
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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.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวดัโครงการ

แหล่งทีม่างบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวดั

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - ม.ีค.)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จงัหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บคุลากร สถจ. จังหวัด
ละ 10 ราย

จ านวน 760 ราย 1,292,000        17 3 20 2 13 4  กยผ.

กจิกรรมที่ 1 : วิเคราะหส์ภาพปญัหา
ด าเนินงาน
กจิกรรมที่ 2 : ระยะเวลาการจัดอบรม
สัมมนา/ลงทะเบยีนศึกษาหลักสูตรความ
ต้องการ (Training Needs)

กจิกรรมที่ 3 : วิเคราะหส์รุปผลการ
ด าเนินงาน

เพือ่ให ้สถจ. มี
งบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการ
พฒันาเพิม่ขีด
ความสามารถของ
บคุลากรในสังกดั

งบอ านวยการ (กรม)
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