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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 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. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความส าเร็จของการด าเนินงาน อันจะท าให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อบริบทที่ เป ลี่ยนแปลง 
ในมิติต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วยเนื้อหาส 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. 2567 
แผนผังความเชื่อมโยง และส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอ านวยการ (กรม) 
งบเงินอุดหนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่ างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ 

 

ค ำน ำ 

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. 2567 15 
  แผนผังความเชื่อมโยง 16 
ส่วนที่ 4  แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17 
  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 19 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 29 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 51 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 65 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 75 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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1.1 โครงสร้างของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1.2 อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.2 อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม       

ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวม

ข้อมูลและมีฐานข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ 

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

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

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

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

W3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
มีโครงสร้างองค์กรที่ยังไม่เหมาะสมกับการรองรับ
ภารกิจงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

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

S5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นที่มีหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจน 
ในการฝึกอบรมพัฒนาและให้ความรู้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

W5 ระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง
ขาดการสื่อสารองค์กรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดต่อสื่อสาร
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีน้อย 

S6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณะ 
ส่ งเสริมการศึกษาท้ องถิ่ น และมาตรฐานการ
ด าเนินงานของท้องถิ่นท่ัวประเทศ 

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

2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S7 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการ
ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนเป็น
ที่เชื่อถือของหน่วยงานภายนอก 

W7 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขาดกลไกการ
ประสานงานระดับอ าเภอโดยไม่มีโครงสร้างระดับ
อ าเภอที่กฎหมายรองรับ 
 

S8 

 

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

W8 
 
 
 

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

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

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

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

S11 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีความรู้
หลากหลายในการน าไปปฏิบัติงานตามภารกิจ 
และหน้าที่ความรับผิดชอบมีการปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

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

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

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

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

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

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

T3 ความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น กระแสการเกิด 
Fake News 
 

 

O4 กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดและระบุความส าคัญ 
ในการพัฒนาพื้นท่ี และการกระจายอ านาจ 

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

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

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

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

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

T6 ภัยคุมคามทางไซเบอร์สูงขึ้น 

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

T7 การก าหนดนโยบายด้านการกระจายอ านาจ 
ของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง 

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

T8 ประเทศไทยประสบปัญหาภั ยพิบัติที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

  T10 นโยบายรัฐบ าลมี ผลกระทบต่ อท า ให้ การ
บริหารงานท้องถิ่นอ่อนไหว 

  T11 ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลน้อยลง 
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– ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3  
ทิศทางของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น         
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 “ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการ
 จัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน” 
 

 
 

 
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. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

ให้มีประสิทธิภาพ  
3. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 4. การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 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 77) 

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 77) 
2) ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65) 
3) จ านวนหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพประปา (ค่าเป้าหมาย 
7,534 แห่ง) 
4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ค่าเป้าหมาย รอการก าหนดเกณฑ์
จากกรมควบคุมมลพิษและส านักงาน ก.พ.ร.) 
5) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพ่ิมขึ้น (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.6) 

 

 

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 77) 
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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 77) 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
และทันสมัย 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

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

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

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



  

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2567 

“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. 2567 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1. การปกป้อง      
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. การเสรมิสร้างความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงภายใน 2. การลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
และพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 

 

3. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล 4. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เกษตร
และเกษตร

แปร 
รูปมูลค่า

สูง 

2. การ
ท่องเที่ยว
เน้นคุณค่า 

3. ฐานการ
ผลิตยาน
ยนตไ์ฟฟ้า 

4. การแพทย์
และสุขภาพ

แบบครบวงจร 

5. ประตูการค้า 
การลงทุนและ 

โลจิติกส์ 

6. อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและบริการ

ดิจิทัล 

10. ลดความ 
ไม่เสมอภาคภายใน
และระหว่างประเทศ 

11. ท าให้เมืองและ 
การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และย่ังยืน 

12. สร้าง
หลักประกัน 

ให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิตที่

ย่ังยืน 
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7. SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

๘. พื้นที่และ
เมืองมีความ
เจริญทันสมัย 
และน่าอยู ่

13. ด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ

ผลกระทบ 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 

การต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน

และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

6. สร้างหลักประกันให้ม ี
น้ าใช้และมีการบริหารจัดการ
น้ าและการสุขาภิบาลอย่าง

ย่ังยืนส าหรับทุกคน 

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้
ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล  

รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

7. สร้างหลักประกัน 
ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาท่ีย่อมเยา เชื่อถือได้และ

ย่ังยืน 

9. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

ย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิที่ต่อเน่ือง 
ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต

ภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

2. การรักษา       
ความม่ันคงของรัฐ   

และการ
ต่างประเทศ 

3. การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม 
และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐ 

4. การศึกษาและ
เรียนรู้  

การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน

สาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 

9. การรักษาความ
มั่นคงของฐาน

ทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

10. การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี

ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ      

มิชอบในภาครัฐ 

11. การปรับปรุง
กฎหมาย           

และกระบวนการ
ยุติธรรม 

6. การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

8. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การวิจัยและการพัฒนา และ
นวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิม
ค่าใช้จา่ยในการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศ 

7. การส่งเสริม
บทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคม

อาเซียน 

1.ยุติความ
ยากจนทุกรูปแบบ

ในทุกท่ี 

2. ยุติความหิวโหย บรรลุเป้า
ความมั่นคงทางอาหารและ

โภชนาการที่ดีข้ึน  
และส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม

สวัสดิภาพส าหรับทุกคน 
ในทุกวัย 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่ได้คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

5. บรรลคุวามเสมอภาคระหว่าง
เพศและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของผู้หญิง 
และเด็กหญิงทุกคน 
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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 งบเงินอุดหนุน รวม งบอ ำนวยกำรกรม งบเงินอุดหนุน รวม
1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้บริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
16 - 16 44,783,800               - 44,783,800           

2 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

14 46 60 70,490,840               182,794,263,189       182,864,754,029   

3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีความเป็นมืออาชีพ

34 7 41 221,241,700             24,625,922,800         24,847,164,500     

4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

19 - 19 94,274,620               - 94,274,620           

5 การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็น
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

77 - 77 303,665,710             - 303,665,710         

160 53 213 734,456,670            207,420,185,989      208,154,642,659  

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

งบอ ำนวยกำร (กรม)

รวม

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณล ำดับ ยุทธศำสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารราชการท้องถ่ิน ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน : ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ ท าค าส่ัง
มอบหมายหน้าท่ี ประสานสถานท่ีจัด
ประชุม ประสานวิทยากร ผู้เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการ

กิจกรรมท่ี 2 :  ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน
ของ อปท.

กิจกรรมท่ี 3 :อปท. ท่ีลงทะเบียนเข้าใช้
งานในระบบ ITAS น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT) ตอบแบบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) และผู้บริหารอนุมัติข้อมูล

กิจกรรมท่ี 4 : อปท. ท่ีด าเนินการประเมิน 
ITA ส าเร็จถูกต้องครบถ้วน ก่อนเวลาท่ี 
ป.ป.ช. ก าหนด 5 ล าดับแรกของ อปท. 
แต่ละประเภท และแต่ละระดับ

กิจกรรมท่ี 5 : สถ. มอบรางวัล อปท. ท่ีมี
ศักยภาพในการด าเนินการประเมิน ITA

กม.✓งบอ ำนวยกำร (กรม)4131121616

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  : การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

1 ขับเคล่ือนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. ข้ำรำชกำร สถจ.ท่ีก ำกับ
กำรประเมิน ITAจ ำนวน 
152 คน 
2. อปท. จ ำนวน 7850 แห่ง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม
ปฏิบัติกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. เข้ำร่วมประเมิน ITA 
ครบ 100 % และมีผลคะแนน
เฉล่ียดีข้ึนกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

1,400,000        1. เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเข้ำร่วมโครงกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)
2. เพ่ือขับเคล่ือนกำรประเมิน ITA ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติ
ราชการของ สถจ./สถอ./อปท. 
ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมจัดแผนและก าหนด
ประเด็นการตรวจราชการ
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งประเด็นหน่วยรับตรวจ
และลงตรวจราชการตามนโยบาย/ภารกิจ

กิจกรรมท่ี 3 :รวบรวม วิเคราะห์ ประเด็น
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ท่ีได้
จากการประชุมและตรวจราชการ

กิจกรรมท่ี 4 : สรุปราชการผลการตรวจ
ราชการเสนอ อสถ. ให้ความเห็นชอบ 
และแจ้งส านัก/กอง ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ
ต่อไป

กปต.16 6 21 11 13 4 ✓ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
ร้อยละของจ ำนวนหน่วยรับ
ตรวจ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
สรุปรำยงำนผลกำรตรวจแล้ว
เสร็จภำยในก ำหนด

1. หน่วยรับตรวจ 1,200 
แห่งต่อปี
2. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจ 
รอบ 6 เดือนแรก และ 
6 เดือนหลัง แล้วเสร็จ
ภำยในก ำหนด

งบอ ำนวยกำร (กรม)เพ่ือตรวจติดตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงมหำดไทย และกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน

2,736,000     
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ และ
รวบรวมข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้ง สถจ. เพ่ือประสาน 
อปท. กลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ทราบ
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลการด าเนินการ

องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีสถำนศึกษำ
ในสังกัดสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพ และมีกำรพัฒนำรูปแบบและ
กระบวนทัศน์กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สำมำรถ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้บรรลุตำม
นโยบำยของ สถ.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
สุ่มตรวจ อปท. โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณด้ำน
กำรศึกษำ 5 ภำค ภำคละ 5 
แห่ง รวม 25 แห่ง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
ร้อยละของ อปท. โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงบประมำณ 
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จ ำนวน 250 แห่ง

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

โครงการตรวจนิเทศภารกิจท่ีได้รับการ
ถ่ายโอนด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 :  แต่งต้ังคณะท างานตรวจ
นิเทศภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : ตรวจนิเทศภารกิจท่ีได้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการตรวจนิเทศ
ภารกิจฯ

✓ กสธ.16 6 21 11 13 4 งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

 ไม่สำมำรถ
ก ำหนดวงเงินได้ 
เน่ืองจำก สถำนี
อนำมัยท่ีขอถ่ำย
โอนต้องได้รับกำร
ประเมินตำม
หลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด

เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนี
อนำมัยท่ีถ่ำยโอนให้แก่ อปท. ได้มีโอกำส
แลกเปล่ียนข้อมูลปัญหำอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
สถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอนมำยัง 
อปท. ได้รับกำรตรวจนิเทศ
ตำมท่ีก ำหนด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขได้รับ
ค ำแนะน ำ
และแนวทำงกำรด ำเนินงำน
/กำรบริหำรจัดกำรสถำนีอนำมัย
โดยใช้ระเบียกระทรวง
มหำดไทยท่ีเก่ียวข้อง

สถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอนมำยัง
อปท. ได้รับกำรตรวจนิเทศ
ตำมก ำหนด
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมท่ี 1 : ประเมินความเส่ียงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
จัดท าแผนการตรวจสอบการคลังการเงิน  
         การบัญชี และการพัสดุองค์กร
ปกครอง   ส่วนท้องถ่ิน เสนอกิจกรรมท่ี 2 : จัดส่งแผนการตรวจสอบ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรมท่ี 3 : จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และขออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพ่ือปฏิบัติงานตามแผน

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการตามแผน
กิจกรรมท่ี 5 : จัดท ารายงานการ
ตรวจสอบและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
การตรวจสอบ
กิจกรรมท่ี 6 : รายงานผลการด าเนินการ 
และรวบรวมข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย

กิจกรรมท่ี 7 : ติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

✓ ตบ.งบอ ำนวยกำร (กรม)17 6     1. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังกำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ิน         
2. เพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำรพัสดุ
ของสถำนศึกษำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
3. เพ่ือสอบทำนควำมถูกต้องเช่ือถือได้
ของข้อมูลทำงกำรเงิน    
4. เพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ และหนังสือ  ส่ังกำร
5. เพ่ือนิเทศแนะน ำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบให้กับเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำน
กำรเงินบัญชี และกำรตรวจสอบส ำนักงำน
กำรส่งสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด   
6. เพ่ือนิเทศกำร บริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนจำกผลกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลังกำรเงิน กำรบัญชีและกำร
พัสดุให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เชิงปริมาณ
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรตรวจสอบกำร
บริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุ
2. สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
และกำรพัสดุ   
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรนิเทศกำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนจำกผลกำร
ตรวจสอบด้ำนกำรคลัง กำรเงิน
กำรบัญชี และกำรพัสดุ
4. เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนกำรเงิน
และกำรตรวจสอบส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด สำมำรถปฏิบัติงำน
ตรวจสอบด้ำนกำรคลัง กำรเงิน
กำรบัญชี และกำรพัสดุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นแนวทำงเดียวกัน
เชิงคุณภาพ
1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรตรวจสอบ
และค ำปรึกษำแนะน ำ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง
กำรเงินกำรบัญชี และกำรพัสดุ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และหนังสือส่ังกำร
2. เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนกำรเงิน
บัญชี และกำรตรวจสอบ
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด ได้รับกำรนิเทศ
แนะน ำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบองค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

1. องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถ่ินได้รับ              
กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลัง 
กำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ
ไม่น้อยกว่ำ 100 แห่ง
2.สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลัง
กำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุไม่น้อยกว่ำ 
300 แห่ง 
3. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 20 จังหวัด
ได้รับกำรนิเทศกำรบริหำร
งำนและกำรปฏิบัติงำน
จำกผลกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลัง กำรเงิน
กำรบัญชีและกำรพัสดุ
4. เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำน
กำรเงินกำรบัญชี
และกำรตรวจสอบส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดตรวจสอบด้ำนกำรคลัง
 กำรเงินกำรบัญชี
และ กำรพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นแนวทำงเดียวกัน

1,780,000        20 11 6 5

(ภำยในเดือนกันยำยน 2566)

 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการนิเทศการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : ด ำเนินกำรวำงแผน 
ประสำนสถำนท่ี    และขออนุมัติ
โครงกำรนิเทศกำรปฏิบัติงำนฯ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดส่งแผนกำรนิเทศกำร
ปฏิบัติงำนฯ 
ถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
เพ่ือแจ้ง อปท.

กิจกรรมท่ี 3 : ด ำเนินกำรนิเทศกำร
ปฏิบัติงำนฯ
กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรนิเทศฯ

โครงการอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิประสิทธิ
ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งจังหวัดประสานผู้เข้า
รับการอบรมฯ
กิจกรรมท่ี 3 :ประสานและเชิญวิทยากร
มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม
 สัมมนา จาก อปท. ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการอบรม สัมมนา
ตามก าหนดการ
กิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลการอบรม สัมมนา
เสนอผู้บังคับบัญชา

(1) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือ ส่ังกำร
ท่ีเก่ียวข้องในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้
อย่ำงถูกต้อง ชัดเจนสำมำรถปฏิบัติงำน
ตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด
(2) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ
ภำยใน มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยเพ่ิมคุณค่ำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ให้สำมำรถบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ เป็นท่ีน่ำเช่ือถือ
 มีคุณภำพ และเป็นท่ียอมรับจำกทุกฝ่ำย
ท่ีเก่ียวข้อง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรนิเทศไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบภำยใน
ขององค์กรปกครองหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ
ภำยในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 1,200 คน

303,400           21

17 3 12

16 6 ✓ ตบ.

✓ กพส.1 6 4 งบอ ำนวยกำร (กรม)

11 13 4 งบอ ำนวยกำร (กรม)

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพของ อปท. 
ในกำรรับกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของอปท. (Local Performance
Assessment: LPA) 
ให้เป็น อปท. ท่ีมีผลกำรประเมินฯ
 (เฉล่ียรวม 5 ด้ำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70)
 ให้ อปท. ทรำบจุดอ่อน และแนวทำง
แก้ไขให้สำมำรถพัฒนำได้ตำม
ควำมเหมำะสมของ อปท. และให้ท้องถ่ิน
จังหวัดได้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
สนับสนุนอปท. ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ให้มีผลกำรประเมินท่ีมีประสิทธิภำพ
ท่ีสูงข้ึน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนของ อปท. ท่ีได้รับกำร
อบรม สัมมนำ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ อปท. ได้รับกำร
อบรม สัมมนำแล้วผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินเพ่ิมข้ึน

อบรม สัมมนำให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผล
กำรประเมินฯ ท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์
 (เฉล่ียรวม 5 ด้ำน น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70) ประจ ำปี 2565 
จ ำนวน 100 แห่ง

2,000,000        

 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA)

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรค่าด าเนินงาน/
ค่าใช้จ่ายทีมประเมิน
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมคณะท างานจัดท า
แบบประเมินฯ และรับฟังความคิดเห็นจาก
 สถจ. และ อปท.

กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมช้ีแจงทีมประเมินฯ
กิจกรรมท่ี 4 : จัดพิมพ์แบบประเมิน
กิจกรรมท่ี 5 : ติดตามและนิเทศทีม
ประเมิน
กิจกรรมท่ี 7 : สรุปผลการประเมิน

โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นิเทศงาน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2: ด าเนินการตรวจติดตามฯ

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

        งบอ ำนวยกำร (กรม) ✓ กพส. 423,000,000       

(1) เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
(2) เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรค 
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
(3) เพ่ือให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ 
ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประโยชน์สูงสุด
แก่ประชำชน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้รับกำรตรวจ
ติดตำม จ ำนวน 32 แห่ง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรตรวจ
ติดตำมฯ มีควำมรูควำมเข้ำใจ
สำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรค 
ในกำรด ำเนินโครงกำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชำชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีได้รับกำรตรวจติดตำมฯ 
ในพ้ืนท่ี 4 ภำค 
จ ำนวน 32 แห่ง

350,000           

4. ประเมินผลการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. เพ่ือให้มีกำรนิเทศ ติดตำมประเมิน
ประสิทธิภำพของ อปท. ทุกแห่ง
ท่ัวประเทศ
2. เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องสำมำรถทรำบจุดแข็ง
จุดอ่อนของ อปท. เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ อปท.
ในกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดกำรบริกำร
สำธำรณะแก่ประชำชน
3. เพ่ือให้ทรำบศักยภำพ ในกำร
ปฏิบัติงำนของ อปท. และสำมำรถพัฒนำ
แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุน
ได้ตำมควำมเหมำะสมของ อปท.
4. เพ่ือให้มีระบบกำรรำยงำน
และฐำนข้อมูลกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของ อปท. ส ำหรับจังหวัดและส่วนกลำง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ อปท. ได้รับกำร
ประเมินประสิทธิภำพของ อปท.
 ทุกแห่ง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ อปท. ท่ีผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินประสิทธิภำพของ 
อปท.

บทสรุปและวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 
7,849 แห่ง 
(รวมเมืองพัทยำ)

16 6 21 11 13

16 6 21 11 13 4 ✓งบอ ำนวยกำร (กรม) กพส. 

 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

16 6 21 11 13 4(1) ร้อยละ 80 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
จังหวัด
(2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับ
งบประมำณตรงด ำเนิน
โครงกำรและใช้จ่ำย
งบประมำณได้ตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด

550,000           โครงการตรวจนิเทศการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการ
จัดท างบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
กิจกรรมท่ี 1 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือด าเนินการ
ตรวจนิเทศ
กิจกรรมท่ี 2 : คณะท างานฯ ประชุม
ร่วมกัน เพ่ือก าหนดแผนด าเนินการตรวจ
นิเทศ, การด าเนินการตรวจนิเทศ
กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมสรุปผลการตรวจ
นิเทศ และร่วมกันก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ

(1) เพ่ือประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ให้กับประชำชน ตำมนโยบำย
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหำดไทย และรัฐบำล 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีก ำหนด
(2) ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณในลักษณะ
บูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ในแผนงำน
บูรณำกำรส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ท่ีได้ก ำหนด
(3) รับทรำบปัญหำอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
(4) รับทรำบปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติกำร
ก ำหนดข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี 
8 จังหวัด (4 ภำค ภำคละ 
2 จังหวัด) ได้รับกำรตรวจนิเทศ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประหยัดและคุ้มค่ำ

กพส. ✓งบอ ำนวยกำร (กรม)

 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น

กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือให้จังหวัดด าเนินการ
คัดเลือกฯ

กิจกรรมท่ี 3 : จังหวัดแจ้งผลการคัดเลือกฯ
 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสรุปผลและ
ประกาศผลการคัดเลือกฯ

กิจกรรมท่ี 4 : จัดจ้างท าโล่ประกาศเกียรติ
คุณพร้อมจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

กิจกรรมท่ี 5 : จัดพิมพ์นังสือเผยแพร่
ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น

1. เพ่ือเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีพัฒนำท้องถ่ินได้อย่ำงดีย่ิงเป็น
ท่ีประจักษ์ และกำรยอมรับของ
ประชำชนในท้องถ่ิน ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
องค์กรภำคประชำสังคม และเป็น
ต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืนต่อไป 
2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ท้องถ่ินให้เกิดควำมย่ังยืนโดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ
ในด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับกำรต่อยอด
กำรพัฒนำท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ท ำให้ทรำบถึงประสิทธิภำพหรือ
มำตรฐำนกำรท ำงำน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ท ำให้ได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้นแบบ 
(Best Practice) ท่ีมีมำตรฐำน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ท่ีสำมำรถน ำไปเป็นต้นแบบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ่ืน ๆ ได้ด ำเนินกำร
หรือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ท้องถ่ินให้เกิดควำมย่ังยืนต่อไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ทุก ๆ
 ด้ำน (9 ด้ำน)
จ ำนวน 400 แห่ง

1,338,400        งบอ ำนวยกำร (กรม)16 6 21 11 13 ✓ กพส. 4
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการตรวจติดตามโครงการจัดท า
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-Plan) ประจ าปีงบประมาณ 
2567

16 6 21 11 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กิจกรรมท่ี 2 : ท าหนังสือแจ้งจังหวัด
เป้าหมาย เพ่ือให้ด าเนินการประสานกับ
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
ทราบ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการออกตรวจ

กิจกรรมท่ี 4 : ประมวลสรุปผลการตรวจ
ติดตาม เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
โครงการ ตรวจนิเทศและประเมินผลการ
เลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ออกตรวจนิเทศและจัดท าแผนการ
ออกตรวจ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าแบบบันทึก  
การตรวจนิเทศ
กิจกรรมท่ี 3 : ประสานจังหวัดเป้าหมาย
เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ก าหนดไว้

กิจกรรมท่ี 4 : ออกตรวจนิเทศ    
ตามแผนการออกตรวจนิเทศท่ีก าหนด

กิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลการออกตรวจนิเทศ
เสนอผู้บริหาร

กต.✓4131121616- เพ่ือตรวจนิเทศกำรด ำเนินงำน 
- เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรค 
ในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว
-เพ่ือให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรเลือกต้ัง
ท้องถ่ินให้เกิดประสิทธิภำพ 
และประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 60 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป้ำหมำยท่ีได้รับกำรตรวจนิเทศ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีข้อมูลสมำชิกสภำท้องถ่ิน
และผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

สถจ./สถอ. จ ำนวน 15 แห่ง
และ อปท. จ ำนวน 470 แห่ง

718,000          งบอ ำนวยกำร (กรม)

เพ่ือตรวจนิเทศก์ ติดตำม ร่วมเสนอแนะ
แลกเปล่ียนแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เก่ียวกับกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของ อปท. ร่วมกับ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบกำรขับเคล่ือน
ภำรกิจในระดับจังหวัด และ อปท. 
ในพ้ืนท่ี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 70 ของจังหวัด
เป้ำหมำยท่ีได้รับกำรตรวจนิเทศ
กำรปฏิบัติงำนระบบ e-plan
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนระบบ 
e-plan มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถน ำมำใช้ในงำนพัฒนำ
ท้องถ่ินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร จ ำนวน
 6 คร้ัง ดังน้ี
- ภำคเหนือ 
- ภำคกลำง 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภำคตะวันออก 
- ภำคใต้ 
- พ้ืนท่ีภำคเป้ำหมำย 1 ภำค

480,000          งบอ ำนวยกำร (กรม) กยผ.
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

โครงการอบรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ 
ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
ทักษะต่ำงๆ ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
และองค์ควำมรู้ เร่ือง กำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษำ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวน บุคลำกร ท่ีเข้ำรับกำร
อบรมตำมโครงกำร    
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษำ

จ ำนวน บุคลำกร ท่ีเข้ำรับ
กำรอบรมตำมโครงกำร
 จ ำนวน 615 คน

2,740,000 4 1 2 12 1 4 ✓ กศ.

โครงการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

1. เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเข้ำใจ
หลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำแบบรอบด้ำน 
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมท้ังมีควำมรู้ด้ำนกำรใช้
ส่ือกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับหลักสูตร 3. 
เพ่ือปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึก ให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
ให้แก่เด็กและเยำวชนในท้องถ่ิน
ไปบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุก
ระดับช้ันได้อย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ครูในสถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้ตำมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือปลูกฝังวิธีคิดปลูกจิตส ำนึก
ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริตได้อย่ำงมีคุณภำพ

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

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภา และ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินจังหวัด

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
 ภาคปฏิบัติ การน าเสนอรายบุคคล และ
รายกลุ่ม

กิจกรรมท่ี 2 : ประเมินผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้
พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าท่ีและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขตำมมำตรฐำน
ท่ัวไปท่ีก ำหนดตลอดจนให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันทุกจังหวัด

 
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม

ร้อยละของควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในเน้ือหำวิชำ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สมำชิกสภำ
และข้ำรำชกำร สถ. 
ท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน
ของจังหวัด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับควำมส ำเร็จของกำรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในมำตรฐำน
ท่ัวไปเก่ียวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน

2,500,000         สน.บถ. ✓56112310 งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี1 : เสริมสร้างให้องค์ความรู้การ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริมสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยด าเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยส่งให้
จังหวัดเพ่ือนิเทศน์ติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

✓ กศ.9 12 23 11 งบอ ำนวยกำร(กรม)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การก าหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพอย่างทันสมัย

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

1 ปรับปรุง แก้ไข
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,000,000              เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ
สถำนศึกษำระดับปฐมวัย
ของ อปท. สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยของ อปท. 
ทุกแห่งสำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็ฏปฐมวัย
แห่งชำติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

20,034 แห่ง 4

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2: ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพฯ

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

การจัดท าคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงาน "ท้องถ่ินดิจิทัล" 
ร่วมกับ ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล

กิจกรรมท่ี1 : แต่งต้ังคณะท างานจัดท าการ
จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานเมือง
อัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city) 
ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 : คณะท างานจัดท าร่างคู่มือ
เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ

กิจกรรมท่ี 3 : ผู้บริหารอนุมัติคู่มือ

กิจกรรมท่ี 4 : เผยแพร่และให้ความรู้
ในการด าเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่ 
(Smart city) ให้แก่ อปท.

งบอ ำนวยกำร(กรม)มำตรฐำนบริกำรสำธำรณะ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจ ำนวน 2 มำตรฐำน

1,000,000              

กำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน "ท้องถ่ินดิจิทัล"

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ระดับควำมเข้ำใจของ 
อปท. เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนเมือง
อัจฉริยะน่ำอยู่ 
(Smart city)

คู่มือ จ ำนวน 1 ฉบับ

9 2

กพส.

กพส. 1) เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ 
ทบทวน ปรับปรุงมำตรฐำน
กำรบริกำรสำธำรณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจ ำนวน 
2 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำน
น  ำสะอำด และมำตรฐำน
หอกระจำยข่ำว
2) เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุง
ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมบริกำร
สำธำรณะให้สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อม 
และสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
3) เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินน ำมำตรฐำน
กำรบริกำรสำธำรณะท่ีเป็น
ปัจจุบันไปใช้ในกำรบริกำร
สำธำรณะให้กับประชำชน
ในพื นท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนมำตรฐำน
กำรบริกำรสำธำรณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
กำรปรับปรุงมำตรฐำน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีแนวทำงกำรจัดบริกำร
สำธำรณะตำมภำรกิจ 
อ ำนำจหน้ำท่ีและกำร
ถ่ำยโอนท่ีสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมำย
และควำมทันสมัยปัจจุบัน

✓911 4 20

2 13 417 6 201,000,000              งบอ ำนวยกำร(กรม) ✓

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

การจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน
เมืองอัฉจริยะน่าอยู่ (Smart city) ร่วมกับ
 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรมท่ี1 : แต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือ
แนวทางการด าเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่
(Smart city) ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 : คณะท างานจัดท าร่างคู่มือ
เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ

กิจกรรมท่ี 3 : ผู้บริหารอนุมัติคู่มือ

กิจกรรมท่ี 4 : เผยแพร่และให้ความรู้
ในการด าเนินงานเมืองอัฉจริยะน่าอยู่ 
(Smart city) ให้แก่ อปท.

โครงการพัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการฯ 
พร้อมต้ังคณะท างานก าหนดมาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
กิจกรรมท่ี 3 : ขออนุมัติประกาศใช้มา
ตฐานการศึกษาท้องถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

1) เพ่ือปรับปรุงมำตรฐำน
กำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561 และมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติและมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
กระทรวงมหำดไทย
2) เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีมำตรฐำนกำร
บริหำรงำนและกำรบริกำร
สำธำรณะขององค์กรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
และใช้เป็นมำตรฐำน
ในกำรรองรับกำรประเมิน
ภำยนอก

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั น
พื นฐำนสังกัด อปท. ทุก
แห่งสำมำรถด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำท้องถ่ินได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
จัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
จ ำนวน 900 แห่ง

                500,000 ✓ กศ.

17 6 201,000,000              จัดท ำคู่มือแนวทำง
กำรด ำเนินงำนเมืองอัฉจริยะ
น่ำอยู่ (Smart city)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ระดับควำมเข้ำใจ
ของ อปท. เก่ียวกับ
กำรด ำเนินงำน
เมืองอัจฉริยะน่ำอยู่
(Smart city)

คู่มือ จ ำนวน 1 ฉบับ

งบอ ำนวยกำร (กรม)

กพส.งบอ ำนวยกำร(กรม)2 13 4 ✓

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

4 4 11 9 3 2

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 :  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อปท.

กิจกรรมท่ี 3 : ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

4 4 11 9 3 2

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) 2 4 11 9 3 2
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

กศ.✓ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบำล 
และเด็กนักเรียนช้ัน ป.1 
- ป.6 ท่ัวประเทศ 
ได้รับอำหำรเสริม
 (นม)

4,384,680 คน         8,491,305,000

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

งบเงินอุดหนุน

640,984 คน  1,652,666,600 งบเงินอุดหนุน

เพ่ือสร้ำงโอกำสและขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำแก่เด็ก และเยำวชน 
อย่ำงท่ัวถึงมีคุณภำพ และเป็นธรรม 
ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 
โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกำส
ได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ตำมรำยกำรท่ีรัฐ
สนับสนุน ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน หนังสือเรียน
อุปกรณ์กำรเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน
 และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
 อย่ำงเท่ำเทียมกัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนนักเรียน
ในสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้รับ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน

219,408 คน           895,022,200 งบเงินอุดหนุน

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : การส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้งอถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกจากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

กศ.✓

กศ.✓

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ภารกิจถ่ายโอนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือพัฒนาร่างกายของเด็กนักเรียน
ให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรงและมีน ้าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
ในศูนย์ ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 2 4 11 9 3 2
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำของท้องถ่ิน

4 4 11 9 3 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำท้องถ่ิน (ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับ
นักเรียนยำกจน)

4 4 11 9 3 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

4 4 11 9 3 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ

4 4 11 9 3 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เพ่ือแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาคาร
เรียนและอาคารประกอบในการจัดการ
เรียนการสอนอันเน่ืองจากอัตราการขยาย
จ้านวนเด็กและความทรุดโทรมของอาคาร
เรียนท่ีมีอายุการใช้งานมานาน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ

111 หลัง         1,139,846,100 งบเงินอุดหนุน

กศ.✓

กศ.

กศ.

กศ.เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

361 หลัง         1,124,888,700 งบเงินอุดหนุน

กศ.

เพ่ือพัฒนาร่างกายของเด็กนักเรียน
ให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง
และมีน ้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบำล
และเด็กนักเรียนช้ัน 
ป.1 - ป.6 ท่ัวประเทศ 
ได้รับอำหำรกลำงวัน

4,358,230 คน       19,115,630,400 งบเงินอุดหนุน

เพ่ือสร้างโอกาสและขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
อย่างท่ัวถึงและลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนนักเรียน
ยำกจนท่ีได้รับ
งบประมำณเพ่ือ
จัดหำปัจจัยพ้ืนฐำน
ท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิต

17,304 คน             21,842,200 งบเงินอุดหนุน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนสถำนศึกษำ
ท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ
เพ่ือส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ

18,608 แห่ง         3,122,886,800 งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำร
ก่อสร้ำงสระว่ำยน้ ำในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 4 11 9 3 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

งินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และมีความหลากหลายและได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย
เพ่ือการเรียนการสอน รวมถึง
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และทักษะชีวิตของนักเรียน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพ

68 แห่ง             50,000,000 4 4 11 9 3 2 P

-

กศ.

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

4 4 11 9 3 2 ✓ กศ.

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

(1) เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ทั งสาย
สามัญและด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียนไทยมุสลิม 
และไทยพุทธจะได้รับการพัฒนาความคิด 
จิตส้านึก และทัศนคติท่ีสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
และมีความสมานฉันท์
(2) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการร่วมกันให้
ความรู้ทางด้านศาสนาแก่นักเรียน และ
เยาวชนในพื นท่ี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
สถำนศึกษำในสังกัด อปท. 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ท่ีจัดกำร
เรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน 
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
และหลักสูตรอิสลำม
ศึกษำ)

จ้านวน 3 โรงเรียน 2,268,000              งบเงินอุดหนุน

เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีทักษะ
ในการพยุงตัวในน ้าและการว่ายน ้า
สามารถดูแลสุขภาพอนามัยตัวเอง
ให้แข็งแรง สมบูรณ์ สนใจการเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะ
ชีวิตของนักเรียน

กศ.ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน้ ำ

27 แห่ง           247,317,700 งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

เงินอุดหนุนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร
ครู)

(1) เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ทั งสาย
สามัญและด้านศาสนาอย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน นักเรียนไทยมุสลิม 
และไทยพุทธจะได้รับการพัฒนาความคิด
จิตส้านึก และทัศนคติท่ีสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสันติสุขและมีความ
สมานฉันท์
(2) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการร่วมกัน
ให้ความรู้ทางด้านศาสนาแก่นักเรียน
และเยาวชนในพื นท่ี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ครูสอนศำสนำ ครู
โภชนำกำรฯสถำนศึกษำ
ในสังกัด อปท. ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรผสมผสำน 
(หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและ
หลักสูตรอิสลำมศึกษำ)

จ้านวน 25 คน  4,300,000 4 4 11 1 1 4 ✓ กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
โครงกำรท่ีอ่ำนหนังสือท้องถ่ิน
รักกำรอ่ำน

4 4 11 9 3 2

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
ศูนย์เยำวชน

4 4 11 9 3 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

กศ.✓

กศ.

เพ่ือยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริม
การอ่านท่ีเกิดขึ นในท้องถ่ินโดยมีสถานท่ี
อ่านหนังสือท่ีมีมาตรฐาน เกิดกลไก
ในการขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
การรักการอ่านในชุมชนตลอดจน
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของชุมชนได้อย่งย่ังยืน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
จ ำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีสถำนท่ีอ่ำน
หนังสือท้องถ่ินรักกำรอ่ำนท่ี
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

งบเงินอุดหนุน

7,547 อปท. 150,940,000          งบเงินอุดหนุน

เพ่ือยกระดับศูนย์เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสถานท่ี
ส้าหรับเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน
เป็นแกนหลักในการจัดให้มีการออกก้าลัง
กาย จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีศูนย์เยำวชน
ท่ีได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

208 อปท. 41,600,000            งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้าง)
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลและ
สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และ
เสริมสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ นให้กับเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

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

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแล
และสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ 
และเสริมสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น
ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนครูสอนเด็กด้อย
โอกาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

12 แห่ง  192,000 4 4 11 9 3 2 ✓ กศ.

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนาม
กีฬาถ่ายโอน (ค่าจ้าง)
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
สามารถใช้บริการสนามกีฬาระดับจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการ
บริหารสนามกีฬาถ่ายโอน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนบุคลากรประจ้า
สนามกีฬาท่ีได้รับ
การถ่ายโอน

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

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬาถ่ายโอน
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
สามารถใช้บริการสนามกีฬาระดับจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพ
ในการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนสนามกีฬาท่ีได้รับ
การถ่ายโอน

1 แห่ง               1,056,000 4 4 11 9 3 2 ✓ กศ.

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ าของเด็กเล็ก 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี3: ติดตำมประเมินผล

เพ่ือสนับสนุนอาหารมื อเช้าให้กับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีปัญหาสุขภาวะ
และภาวะโภชนาการต้่า ในพื นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส และสตูล) และ 4 อ้าเภอของ
จังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี 
และสะบ้าย้อย)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
ภายในปี พ.ศ. 2567 
มีเด็กเล็กช่วงอายุ 2-5 ปี 
ท่ีมีปัญหาสุขภาวะและภาวะ
โภชนาการต้่าลดลง

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

โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพแก่เด็กและ
เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

4 4 11 9 3 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

กศ.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาให้ได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา(โควิด-19) และได้รับการพัฒนา
อาชีพได้ตามศักยภาพและความต้องการ
 และสามารถสร้างรายได้เพ่ือดูแล
ครอบครัว

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตำมเป้ำหมำย
โครงกำรได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

111 อปท. 12,100,000            งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

4 4 11 9 3 2 ✓ กศ.

โครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จ้านวน 2,000 คน ได้เข้ารับการอบรม
และหลังการอบรม สามารถใช้ส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ทางด้านภาษาท่ีสมบูรณ์ตามวัย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
 - ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก 
ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ้านวน 2,000 คน 
ได้เข้ารับการอบรม  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
/ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถใช้
ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ทางด้านภาษาท่ีสมบูรณ์
ตามวัย

ครูปฐมวัยในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 
2,000 คน

7,230,040              4 4 11 9 3 2 ✓ กศ.

โครงกำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรมท่ี 1  จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ
ศูนย์สอบ
กิจกรรมท่ี 2  โอนจัดสรรงบประมาณให้ สถจ. 
กิจกรรมท่ี 3 ตรวจเย่ียมศูนย์สอบและสนาม
สอบก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ

เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั น ป. 1 และเพ่ือประเมิน
สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ชั น ป.3

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำสอบ
ประเมิน

50,000 คน 5,000,000              งบอ้านวยการ (กรม)

งบอ้านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงกำรประกวดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่น

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
สูงขึ น

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น 2 ระดับ ดังนี 
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับประเทศ   
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สูงขึ น

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
ดีเด่น ระดับจังหวัด จ้านวน 
684 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบดีเด่น 
ระดับประเทศ จ้านวน 9 แห่ง

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

โครงกำรสนับสนุนกำรนิเทศติดตำมกำรจัด
กำรศึกษำ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ภายในบริบทของแต่
ละท้องถ่ิน และนิเทศติดตามการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
จังหวัดเพ่ือยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำร 
1) ระดับจังหวัด 
2) ระดับอ ำเภอ     ตัวช้ีวัด
เชิงคุณภาพ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
สูงข้ึน

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

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

โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา
กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายละเอียด
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการจัดอบรมโครงการ
พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 3 : จัดท าฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน
นอกระบบ
กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามและประเมินผลลการ
ด าเนินงาน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา กลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และมีโอกาส
เข้ารับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ
ได้ตามความศักยภาพและความต้องการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
เด็กและเยำวชนนอกระบบ
กำรศึกษำ อย่ำงน้อยร้อยละ
20 ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
มีช่องทำงกำรประกอบ
อำชีพและช่องทำ
งกำรศึกษำเรียนรู้เพ่ิมข้ึน
หรือเข้ำสู่อำชีพหรือ
กำรศึกษำตำมท่ีได้รับกำร
พัฒนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ้านวน 1,200 แห่ง

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

งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมการประกวด "โครงการ 
Thailand Rabies Awards 2023"

กิจกรรมท่ี 3 : การตรวจติดตามการด าเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ
สถานีอนามัยท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีสถานี
อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

กิจกรรมท่ี 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 3 : ติดตามและรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี 3 : รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน

กสธ.✓2471743

เพ่ือพัฒนำศักยภำพและคุณภำพกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพ้ืนท่ี และให้
ภำรกิจด้ำนสำธำรณสุขท่ีถ่ำยโอนมำยัง
อปท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ีถ่ำย
โอนมำยัง อปท. ประเภท
เทศบำลต ำบลและ 
อบต. ท่ีขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพ้ืนท่ี อปท.
ได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ีถ่ำย
โอนมำยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ีขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

 ไม่สำมำรถก ำหนด
วงเงินได้ เน่ืองจำก 

สถำนีอนำมัยท่ีขอถ่ำย
โอนต้องได้รับกำร

ประเมินตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด

งบเงินอุดหนุน

เพ่ือให้บุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปบริหำรจัดกำร
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบได้

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
เทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ี
ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล
ประชำกรสุนัข/แมวท้ังท่ีมี
เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
ครบทุกพ้ืนท่ีและมี
ฐำนข้อมูลจ ำนวนสัตว์ในพ้ืนท่ี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีข้อมูลประชำกรสุนัข/แมว
ในพ้ืนท่ีและมีกำรบันทึก
ข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies
 One Data

บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีควำมรู้ในกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

14,792,600            งบอ ำนวยกำร (กรม)

เพ่ือพัฒนำศักยภำพและคุณภำพกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพ้ืนท่ี และให้
ภำรกิจด้ำนสำธำรณสุขท่ีถ่ำยโอนมำยัง 
อปท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
สถำนีอนำมัย
/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล
ท่ีถ่ำยโอนมำยัง อปท.
ประเภทเทศบำลต ำบล
และ อบต. ท่ีขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
ประชำชนในพ้ืนท่ี อปท. 
ได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ีถ่ำย
โอนมำยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ีขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

 ไม่สำมำรถก ำหนด
วงเงินได้ เน่ืองจำก 

สถำนีอนำมัยท่ีขอถ่ำย
โอนต้องได้รับกำร

ประเมินตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด

3 4 17 7 4 2 ✓ กสธ.

3 4 17 7 4 2 ✓ กสธ.
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางครัฒน 
วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลจ านวนประชากร
สุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบัญชีการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี 3 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการขับเคล่ือน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามข้อมูลท่ีบันทึกในระบบ
 Rabies One Data

กิจกรรมท่ี 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดซ้ือวัคซีนและด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามข้อมูลท่ีบันทึกในระบบ
 Rabies One Data

กิจกรรมท่ี 3 : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี 3 : รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน

ประชำกรสุนัข/แมวท่ีมี
เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ 
จ ำนวน 11,000,000 ตัว 
(ตัวละ 30 บำท) ได้รับ
กำรฉีดวัคซีน

330,000,000          

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพให้ อปท. ในกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำชด ำริและ
พระปณิธำน

เพ่ือให้พ้ืนท่ีเทศบำลและ อบต. 
มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้ำ โดยให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรฯ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำให้สุนัข/แมว
ท้ังท่ีมีเจ้ำของและ
ไม่มีเจ้ำของท่ัว
ประเทศ จ ำนวน 
11,000,000 ตัว
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
ประชำชนในพ้ืนท่ี อปท.
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวน อปท. 
ประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ท่ีได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สำมำรถสนองงำน
ตำมโครงกำพระรำชด ำริ
และพระปณิธำนอย่ำง
น้อย 3 โครงกำร

ชุมชน/หมู่บ้ำนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับ
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
จ ำนวน 79,980 หมู่บ้ำน/
ชุมชน (แห่งละ 20,000 บำท)

1,599,600,000        

เพ่ือให้พ้ืนท่ีเทศบำลและ อบต. มีระบบ
ฐำนข้อมูลจ ำนวนประชำกรสุนัข/แมว
ในกำรด ำเนินงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
เทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ี
ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล
ประชำกรสุนัข/แมวท้ังท่ีมี
เจ้ำของ
และไม่มีเจ้ำของครบ
ทุกพ้ืนท่ีและมีฐำนข้อมูล
จ ำนวนสัตว์ในพ้ืนท่ี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีข้อมูลประชำกรสุนัข/แมว 
ในพ้ืนท่ีและมีกำรบันทึก
ข้อมูลสัตว์ในระบบ Rabies 
One Data

เทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีข้อมูล
จ ำนวนสัตว์ท่ีข้ึนทะเบียนครบ
ทุกพ้ืนท่ี

66,000,000            กสธ.✓24 งบเงินอุดหนุน71743

3 4 17 7 4 2 งบเงินอุดหนุน ✓ กสธ.

3 4 17 7 4 2 ✓ กสธ.
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าตอบแทน
ส าหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการจัดหา และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 3 : รายงานและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงและ
พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 4 19 6 11 2 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล

กิจกรรมท่ี 2: จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 :การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 : การติดตามประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
ส ำหรับส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
น้ ำอุปโภค บริโภคแก่ประชำชน (ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพประปำหมู่บ้ำน)

6 4 19 6 11 2 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลกิจกรรมท่ี 2: จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 :การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 : การติดตามประเมินผล

งบเงินอุดหนุน

           งบเงินอุดหนุน

เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นกำรบริโภคภำค
ครัวเรือนโดยกำรจ้ำงงำนประชำชน
ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวน อปท. 
ประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ท่ีได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง
ในพ้ืนท่ีได้รับกำรดูแลอย่ำง
ท่ัวถึงและถูกต้องตำมหลัก
ปฏิบัติ

อำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน
ท่ีมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน
ได้รับค่ำตอบแทนครบ
ทุกคน

1,086,768,000        

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนโครงการก่อสร้าง
บ้ารุงรักษา และปรับปรุง
โครงการชลประทานขนาด
เล็กท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นท่ีเป้าหมายพึงพอใจ
ต่อการก่อสร้าง บ้ารุงรักษา
และปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน ้า

เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภค 
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประปาหมู่บ้าน) ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในด้านน ้าอุปโภค 
บริโภค และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ประปาหมู่บ้านจ้านวน 1,500
 แห่ง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้านท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมาย
ได้รับการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภค
อย่างท่ัวถึง

เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินโครงการก่อสร้าง
/ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน ้า และน ้าใต้
ผิวดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น ้าอุปโภคบริโภค และน ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย

แหล่งน ้าในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจ้านวน 1,500 แห่ง

2,500,000,000        กพส. 

     งบเงินอุดหนุน กพส. 3,000,000,000        

✓ กสธ.3 4 17 7 4 2
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินอุดหนุนส ำหรับค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

6 4 19 6 11 2 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล 

กิจกรรมท่ี 2: จัดสรรงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุน
ส ำหรับงบด ำเนินงำนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
(ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)

6 4 19 6 11 2 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล 
กิจกรรมท่ี 2: จัดสรรงบประมาณ

โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวถ่ำย
โอนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

6 4 19 6 11 2 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล 

กิจกรรมท่ี 2: จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีมีน ้าใช้
เพ่ือการเกษตรและเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรท่ีจะต้อง
เสียเงินค่ากระแสไฟฟ้า

สถานีสูบน ้าท่ีได้รับถ่ายโอน 
จ้านวน 2,806 แห่ง

เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีมีน ้าใช้
เพ่ือการเกษตรและเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรท่ีจะต้องเสียเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้า

กพส. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนลูกจ้างช่ัวคราว
ประจ้าสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นท่ีเป้าหมาย
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้าง
ช่ัวคราวประจ้าสถานีสูบ
น ้าด้วยไฟฟ้า

เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีมีน ้าใช้
เพ่ือการเกษตรและเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ท่ีจะต้องเสียเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
จ้านวน 300 คน

45,000,000                 งบเงินอุดหนุน

     งบเงินอุดหนุน กพส.

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน
 2,871 แห่ง ใน 63 จังหวัด

1,000,000,000             งบเงินอุดหนุน กพส. 

800,000,000           ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนโครงการการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น ้าด้วยไฟฟ้าท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
เป้าหมายพึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น ้าด้วยไฟฟ้า

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า
 (ค่ากระแสไฟฟ้า) ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย
พึงพอใจต่อการช้าระ
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน ้า
ด้วยไฟฟ้า      
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงบูรณำกำร งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เฉพำะ เงินอุดหนุนส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือสนับสนุนงำน
ฎีกำ

✓

กิจกรรมท่ี 1 : การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล

กิจกรรมท่ี 2: จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 :การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 : การติดตามประเมินผล

โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
สังคมให้แก่คนพิกำร
หรือทุพพลภำพ

3 4 17 9 9 2

กิจกรรมท่ี 1 : รับลงทะเบียนคนพิการท่ีมีสิทธิ
ขอรับเบ้ียความพิการ

 งบเงินอุดหนุน

3  งบเงินอุดหนุน

กิจกรรมท่ี2 :  สถ.จัดสรรงบประมาณให้ อปท.
น าเงินเบ้ียความพิการไปจ่ายให้แก่คนพิการ

เพ่ือจัดสรรให้กับ อปท.
 น้าไปจ่ายให้แก่คน
พิการท่ีมีสิทธิได้รับเบี ย
ความพิการใน 76 จังหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนคนพิกำรท่ีได้รับเบ้ีย
ควำมพิกำร
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ ำนวนคนพิกำร
หรือทุพพลภำพ
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรข้ึนทะเบียนและ
กำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพชอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 1,898,682 คน  19,013,954,400

 9,524,026 คน 4 17 9 9 2เพ่ือจัดสรรให้กับ อปท. น้าไปจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ
ใน 76 จังหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนสูงอำยุท่ีมีอำยุ 
60 ปีข้ึนไป ท่ีมีสิทธิรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ ำนวนผู้สูงอำยุ
ท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุ

 77,230,630,800

กิจกรรมท่ี 1 : สถ.จัดสรรงบประมาณให้ อปท.
น าเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ

เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานตามฎีกา
ท่ีกรมกิจการพิเศษ และส้านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ
(ส้านักงานกปร.) ในการพัฒนาแหล่งน ้า
ก่อสร้างระบบประปาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื นท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เหมายท่ีได้รับการสนับสนุน
การบริหารจัดการน ้าอย่าง
บูรณาการ

200,000,000           6 4 19 6 11 2      งบเงินอุดหนุน กพส. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้านวนโครงการบริหาร
จัดการน ้า เพ่ือสนับสนุน
งานฎีกาาท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชน
ในพื นท่ีเป้าหมายพึงพอใจ
ต่อการด้าเนินการจัดการน ้า
เพ่ือสนับสนุนงานฎีกา

กพส. ✓

กพส. ✓

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
สังคมให้แก่คนพิกำร
หรือทุพพลภำพ

3 4 17 9 9 2 ✓

โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนส ำหรับกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว

11 2 5 5 2 3 ✓

กิจกรรมท่ี1 : จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี3 : ด าเนินการก่อสร้าง

กิจกรรมท่ี4: เบิกจ่ายงบประมาณ

 งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเท่ียว 
และซ่อมแซมแก้ไขส่วนท่ีทรุดโทรม
รวมทั งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนก่อสร้ำง ปรับปรุง
และพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละประชำชนในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพึงพอใจต่อคน
ท่ีมำท่องเท่ียวพักผ่อน
หย่อนใจ

 1. เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ส้าคัญ/แหล่งท่องเท่ียว
ยอดนิยม/มีนักท่องเท่ียวมาก 
(แหล่งท่ีมีศักยภาพสูง) 
2. เน้นพื นท่ีเมืองท่องเท่ียว
รอง/ส่วนเมืองหลักให้เน้น
ชานเมืองหรือชุมชนนอกเมือง/
เมืองท่ีอยู่รอบๆ สนามบินหลัก
3. เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เดิมท่ีมีความช้ารุดทรุดโทรม
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
 4. เพ่ือกระจายรายได้สู่
ชุมชนท้องถ่ินโดยตรง
ด้วยการท่องเท่ียวนับ)

2,000,000,000

เพ่ือจัดสรรให้กับ อปท. น้าไปจ่ายให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิได้รับ
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ใน 76 จังหวัด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับ
เบ้ียยังชีพผู่ป่วยเอดส์
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของจ ำนวนคนผู้ป่วย
เอดส์พมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรข้ึนทะเบียน
และกำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพ
ชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 81,744 คน  496,464,000

กิจกรรมท่ี 1 : รับลงทะเบียนผู่แวยเอดส์
ท่ีมีสิทธิขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

กิจกรรมท่ี2 :  สถ.จัดสรรงบประมาณให้ อปท.
น าเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไปจ่ายให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์

กพส. 

กพส. 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำระบบธนำคำรน้ ำใต้ดิน

6 4 19 6 11 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี3 : ด าเนินการก่อสร้าง

กิจกรรมท่ี4: เบิกจ่ายงบประมาณ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด ก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

3 4 1 1 8 1 ✓

กิจกรรมท่ี1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีก าหนด 
ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนิน
กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี4: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินทราบเป็นระยะ ตามข้ันตอน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

(1) เพ่ือน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีบริหารจัดการน ้าเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน
(2) เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
โดยการสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้
ประโยชน์จากน ้าและดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วยการพ่ึงพาตนเอง
(3) เพ่ือแก้ไขปัญหาพื นท่ีธนาคารน ้าใต้ดิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสบ
ปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าขัง และปัญหา
น ้าเค็ม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้รับ
กำรส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมำณ
โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ 
แล้วเสร็จในวันส้ิน
ปีงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพ้ืนท่ีเทศบำล
ต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
มีควำมพึงพอใจปี

พื นท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีประสบปัญหา
น ้าแล้ง น ้าท่วม

500,000,000 งบเงินอุดหนุน

(1) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยการบูรณาการร่วมกับพลังแผ่นดิน
ทุกภาคส่วน และลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
(2) เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม
พื นท่ีสร้างสรรค์เชิงบวกให้เยาวชน
กลุ่มเส่ียงมีสถานท่ีส้าหรับออกก้าลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้รับ
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
โดยสำมำรถก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
แล้วเสร็จในวันส้ิน
ปีงบประมำณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพ้ืนท่ีเทศบำล
ต ำบล/องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมีควำมพึงพอใจ

เทศบาลต้าบล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จ้านวน 
7,850 แห่ง

1,000,000,000 งบเงินอุดหนุน

กพส. 

กพส. 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
46



เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณำกำร
แก้ไขปัญหำอำชญำกรรม) ด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

3 4 1 1 8 1 ✓

กิจกรรมท่ี1 :องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีก าหนด 
ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนิน
กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี4: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินทราบเป็นระยะ ตามข้ันตอน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

โครงกำร เงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเภท
เงินอุดหนุนรำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับ
พัฒนำ ยกระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ

6 4 19 6 11 2 ✓

กิจกรรมท่ี1 : จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี2: ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี3 : ด าเนินการก่อสร้าง

กิจกรรมท่ี4: เบิกจ่ายงบประมาณ

เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ทั ง 4 กลุ่ม ได้แก่ อาชญากรรมท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อาชญากรรมท่ีมีผลต่อทรัพย์ อาชญากรรม
พิเศษ และอาชญากรรมท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย
(รวมทั งการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วย) ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (เจ้าของพื นท่ี) 
เป็นหน่วยด้าเนินการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ียังมี
จุดเส่ียง จุดล่อแหลม
เก่ียวกับอำชญำกรรม
และยังไม่ได้ติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ได้รับงบประมำณ
จัดซ้ือและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จำกโครงกำรได้อย่ำง
ท่ัวถึง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนในพ้ืนท่ีเทศบำล
ต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
มีควำมพึงพอใจ ในกำร
แก้ปัญหำอำชญำกรรม
ประชำชนเกิดควำมม่ันใจ
ในกำรแก้ปัญหำ
อำชญำกรรมของหน่วยงำน
รำชกำร

เทศบาลต้าบล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จ้านวน 
7,850 แห่ง

500,000,000 งบเงินอุดหนุน

(1) เพ่ือน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีบริหารจัดการน ้าเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน
(2) เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
โดยการสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้
ประโยชน์จากน ้าและดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วยการพ่ึงพาตนเอง
(3) เพ่ือพัฒนายกระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพื นท่ีเป้าหมาย อปท. ต้นแบบ 
เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการน ้า
อย่างเป็นระบบเป็นแบบอย่าง
และขยายผลการพัฒนาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนโครงกำร
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีศูนย์เรียนรู้กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ

พื นท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบการ
บริหารจัดการน ้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน ้าใต้ดิน) 7,850 แห่ง

500,000,000 งบเงินอุดหนุน

กพส. 

กพส. 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อปท. 
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวชุมชน

8 4 20 5 2 3 ✓

กิจกรรมท่ี1 : จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ
การจัดท าแผนบริหารจัดการการท่องเท่ียวของ 
อปท. ให้แก่ สถจ. 76 แห่ง และ สถอ. 878 แห่ง

กิจกรรมท่ี2: จังหวัดจัดฝึกอบรมกระบวนการ
การจัดท าแผนบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้แก่
 อปท. ทุกแห่ง

กิจกรรมท่ี 3 จังหวัดด าเนินการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีได้จัดท าแผนบริหารร
จัดการการท่องเท่ียวชุมชน ของ อปท. น าร่อง 
เพ่ือน ามาปฏิบัติโดยบูรณาการร่วมกันของทุก
ภาคส่วน จังหวัดละ 
1 - 3 อปท.

โครงกำรต้นแบบถนนท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 :   ด าเนินโครงการฯ
กิจกรรมท่ี 3 :  สรุปผลการด าเนินการ

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์คัด
กรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม

กิจกรรมท่ี 1 : แจ้งให้ อปท. ด าเนินการเตรียม
ความพร้อม

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบัญชีและรายละเอียดการ
จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน

เพ่ือส่งเสริมให้ อปท. มีแผนบริหารจัดการ
การท่องเท่ียวชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม
สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง 
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
อปท. ร้อยละ 80 มีแผน
บริหารจัดการการท่องเท่ียว 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
จังหวัดสามารถน้าโครงการ
/กิจกรรมจากการจัดท้า
แผนบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวของ อปท. ไปสู่
การบริหารจัดการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน 
(อย่างน้อย 1 กิจกรรม)

ประชาชนมีอาชีพมีงานท้า 63,000,000

1) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีถนนท่ีมีควำมสวยงำม สภำพแวดล้อม
ท่ีดีเป็นระเบียบเรียบร้อยและเดินทำง
สะดวกปลอดภัย 
2) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดปัญหำภำวะโลก
ร้อน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจังหวัดท่ีได้รับ
คัดเลือกด ำเนินกำรโครงกำร
ต้นแบบถนนท้องถ่ินใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด
ท่ีได้รับคัดเลือกมีควำม
พึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรต้นแบบถนน
ท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีถนนต้นแบบถนนท้องถ่ิน
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำถนน 
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี จ ำนวน 
5 จังหวัด จังหวัดละ 
1 เส้นทำง

1,000,000         6 4 19 6 11

งบเงินอุดหนุน

2 งบอ ำนวยกำร (กรม)

(1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถด ำเนินกำรคัด
กรองผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ตำมสภำพ
กำรเสพติด รวมท้ังติดตำมและให้ควำม
ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูอย่ำง
เหมำะสม
(2) เพ่ือติดตำมผลกำรฟ้ืนฟูสภำพทำงสังคม
และแนะน ำให้ค ำปรึกษำในกำรสงเครำะห์
และให้ควำมช่วยเหลือผู้ติดยำเสพติดหรือผู้
ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำ
(3) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนกลุ่มเส่ียง ตระหนักรู้ถึงโทษของ
ยำเสพติด เพ่ือป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเก่ียวกับ
ยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วนในระดับพ้ืนท่ี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีศูนย์คัดกรองและศูนย์
ฟ้ืนฟูสภำพทำงสังคม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ
ร้อยละผู้ติดยำเสพติดหรือผู้
ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำ
ในพ้ืนท่ีมีควำมพึงพอใจกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ

1668 แห่ง

กพส. 

✓ กพส. 

2,477,524,689        16 1 1 4 5 1  
2

(อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจฯ)

✓ กพส.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวงท้องถ่ิน (ถนนถ่ายโอนภารกิจ 
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

(1) ท ำให้ถนนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีมำตรฐำนเพ่ิมข้ึน

เชิงปริมาณ : จ ำนวน
โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทำงหลวง
ท้องถ่ินท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ

กิจกรรมท่ี 1 : กำรส ำรวจ รวบรวม วิเครำะห์
ข้อมูล

(2) ท ำให้ประชำชนในพ้ืนท่ีมีเส้นทำง
คมนำคมท่ีสะดวกและปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุจรำจร

กิจกรรมท่ี 2: จัดสรรงบประมำณ  (3) ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึนกำร
ขนส่งรวดเร็ว

กิจกรรมท่ี 3 :การบริหารงบประมาณ  (4) เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้กับ
ประชำชนในพ้ืนท่ีและใกล้เคียง

กิจกรรมท่ี 4 : การติดตามประเมินผล (5) แก้ไขปัญหำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีรำยได้น้อย

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการให้
บริหารน้ าอย่างมี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 (ประปาหมู่บ้าน)

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 :  ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาฯกิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ

เพ่ือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับระบบประปา
หมู่บ้าน การจัดการและการดูแลรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ ำนวนจังหวัดเป้ำหมำยท่ี
ได้รับพัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรประปำหมู่บ้ำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรประปำหมู่บ้ำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผู้แทนส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 74 
จังหวัด ๆ ละ 1 คน , 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงหรือ
ผู้แทน จ ำนวน 230 คน  และ
บุคลำกรส่วนกลำง จ ำนวน 6 
คน  รวม 310 คน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 7,557 แห่ง

2 ประจ ำ กพส.

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ประชำชนในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย
พึงพอใจต่อคนเดินทำงและ
ขนส่ง

งบเงินอุดหนุน2 732,287,200,000      

1,000,000              งบอ ำนวยกำร (กรม) ✓ กพส. 46112034

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 :  แจ้งข้ันตอนการด าเนินการ, 
เกณฑ์ประกวด

กิจกรรมท่ี 2 : คณะกรรมการการประกวด
ด าเนินการคัดเลือก การจัดการมูลฝอยดีเด่น

กิจกรรมท่ี 3 : ประกาศผลการประกวดและ
จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 : จัดพิธีมอบรางวัล

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูล
และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 :  ด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัด
สะอำด” ประจ ำปี พ.ศ. 2565 รวมท้ัง
เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
ให้แก่จังหวัดท่ีมีกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน“จังหวัดสะอำด” ดีเด่น ประจ ำปี
 พ.ศ. 2565  จึงได้จัดกิจกรรม โครงกำร
ประกวดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอำด” ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จังหวัดท่ีได้รับรำงวัลกำร
ประกวดจังหวัดสะอำด
จ ำนวน 5 ภำค
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีจังหวัดต้นแบบในกำร
ด ำเนินกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย

1. มอบรำงวัลให้แก่จังหวัดท่ีมี
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอำด” 
ระดับกลุ่มจังหวัด 
จ ำนวน 5 ภำค
2. มอบรำงวัลให้แก่จังหวัด
ท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ระดับประเทศ จ ำนวน 
20 จังหวัด 

7,143,200              

✓ กสว.15 4 15 6 9 3

งบอ ำนวยกำร (กรม) กสว.✓39615515

 ยังไม่สำมำรถ
ประมำณ

กำรงบประมำณได้

งบเงินอุดหนุน (1) เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในกำรขับเคล่ือนแผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) 
ต้ังแต่กำรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทำงกำรขนส่งไปจนถึง
กำรก ำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงขยะมูลฝอย
ตกค้ำง
(2) เพ่ือแก้ไขปัญหำส่ิงปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภำพของประชำชน 
(3) เพ่ือให้กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ในพ้ืนท่ีเป็นไปตำมหลักวิชำกำร
(๔) เพ่ือแก้ไขปัญหำให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีงบประมำณไม่เพียงพอ
ในกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรส่ิง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ท่ีได้ด ำเนินกำร
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของประชำชน
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยเป็นไปตำมหลักวิชำกำร  
ต้ังแต่กำรจัดระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง กำร
ขนส่งไปจนถึงกำรก ำจัดขยะ
มูลฝอย รวมถึงกำรน ำขยะมูล
ฝอยตกค้ำงไปก ำจัด และ
ปัญหำขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได้รับ
กำรแก้ไข

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการจัดการประกวดแข่งขันและคัดเลือก
ความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท.  
ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๗
กิจกรรมท่ี1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี2: จัดการประกวดแข่งขันฯ
กิจกรรมท่ี3: ติดตามประเมินผล

เพ่ือเป็นกำรสนองพระรำชด ำริ 
และกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำร 
กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
ในถ่ินทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ
 ๒๕๖๗

เด็กนักเรียน แลสถำนศึกษำ
โครงกำรตำมพระรำชด ำริ
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้และพัฒนำครู
ในพ้ืนท่ีโครงกำร กพด.
 ให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ได้ตรงตำวัตถุประสงค์
ของโครงกำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 18 แห่ง

                500,000 4 3 11 9 6 4 ✓ กศ. 

เงินอุดหนุนส ำหรับชดเชยรำยได้ท่ีลดลงจำก
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมท่ี 2 : จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 3 : ติดตามประเมินผล

4 11 9 3 2 งบเงินอุดหนุน P สน.คท.

งบอ้านวยการ (กรม)

เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น
 จากการบริหารจัดการต่าง ๆ 
ของเทศบาลต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ประชำชนในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป้ำหมำย เทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล จ ำนวน 
340 แห่งท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเงินอุดหนุน
ท่ัวไป รำยกำรเงินอุดหนุน
ส ำหรับชดเชยรำยได้
ท่ีลดลงจำกเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบ มีปริมำณ
รำยได้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 
และมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน
จำกกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ประชำชนมีควำมสุข 
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมีพึพอใจ
ต่อผลงำนด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ นจากการบริหารจัดการ
สาธารณะในเขตพื นท่ี 
5 จังหวัดภาคใต้ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ไม่ระบุ
(เน่ืองจากใช้จ้านวน

ประชากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นเกณฑ์การ
ของบประมาณ และ

การจัดสรร)

4
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างส าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน
สิทธิประโยชน์ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน)

3 6 20 2 13 4 ✓ สน.บถ.

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลจัดเตรียม
ข้อมูลเก่ียวกับการขอรับสนับสนุน
งบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน 
ท้ังเงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือด าเนินการจัดท าบัญชี
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 :การจัดสรรงบประมาณ

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำบุตร)

3 6 20 2 13 4 ✓ สน.บถ.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีโรงเรียนในสังกัด

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)
กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีโรงเรียนในสังกัด

3 6 20 2 13 4 ✓

งบเงินอุดหนุน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1.ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของ 
อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านทรัพยากร
บุคคลให้ อปท. โดยการ
ถ่ายโอนบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ีของ อปท.
และภารกิจท่ีรับโอน
จากส่วนราชการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนบุคลำกรถ่ำยโอน
เชิงคุณภาพ 
กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด

1,819 คน 569,764,500         

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ
ไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

เพ่ือจ่ายเป็น
สวัสดิการค่า
การศึกษาของบุตร
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท่ีสังกัดโรงเรียน
ของ อปท. ท่ีมีสิทธิ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
ท่ีมีสิทธิขอเบิก
เงินค่าการศึกษาของ
บุตร ได้รับเงินครบถ้วน
ตามสิทธิ

1,447 คน 21,980,000           งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน สน.บถ.เพ่ือจ่ายเป็น
สวัสดิการ
ค่าเช้าบ้าน
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท่ีสังกัดโรงเรียน
ของ อปท. ท่ีมีสิทธิ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
ท่ีมีสิทธิขอเบิก
เงินค่าเช่าบ้าน
 ได้รับเงินครบถ้วน
ตามสิทธิ

1,043 คน 66,000,000           

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ
ไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครู)
กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีโรงเรียนในสังกัด

3 6 20 2 13 4

เงินอุดหนุนส ำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (เงินเดือนเงินเพ่ิมค่ำครองชีพ
และสวัสดิกำร)

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่เทศบาลต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีโรงเรียนในสังกัด

โครงกำรรับ-ส่งผลงำนทำงวิชำกำร 
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ท้องถ่ินท่ีขอเล่ือนวิทยฐำนะ
สูงข้ึน

3 6 20 2 13 4

กิจกรรมท่ี 1 : รับผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งผลงานทางวิชาการ

1,000,000             

สน.บถ.

สน.บถ.งบเงินอุดหนุน20

✓ สน.บถ.

2 13 4

✓

✓

งบเงินอุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน 
และเงินอ่ืน ๆ
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท่ีสังกัดโรงเรียน
ของ อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง
มาปฏิบัติหน้าท่ี
ในโรงเรียนได้รับ
เงินเดือนเงิน
วิทยฐานะ
ค่าจ้างประจ า
ค่าตอบแทน
ครบถ้วน

8,857 อัตรา 3,087,577,500       

3 6เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ค่าจ้างเงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน 
และเงินอ่ืน ๆ 
ของพนักงานครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีสังกัด ศพด.
ของ อปท.

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

53,085 อัตรา 14,586,970,700     

งบอ านวยการ (กรม)เพ่ือวางแผนในการ
บริหารจัดการรับ-ส่ง
ปละประเมินผลงาน
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท้องถ่ิน ได้รับการ
ตรวจประเมิน
ผลงานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครบถ้วน

2,500 ราย
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ
ไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงกำรนิเทศงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ทำงกำรศึกษำท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : นิเทศงานบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถ่ินให้กัน 
จนท. ผู้ปฏิบัติของ อปท.

1. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม:จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล

โครงกำร เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรรักษำพยำบำลของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถ่ิน และ
ลูกจ้ำง

กิจกรรมท่ี 1 :จัดสรรงบประมาณให้กับ 
สปสช. งวด 1
กิจกรรมท่ี 2 :จัดสรรงบประมาณให้กับ 
สปสช. งวด 2
กิจกรรมท่ี 3 :ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิ ณ ร.พ. 
และ สปสช. ช าระหน้ีให้แก่สถานพยาบาล

งบเงินอุดหนุน1) เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจ และ
แรงจูงใจ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซ่ึงต้องปฏิบัติงานในภาวะ
ไม่ปกติ
2) เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนผู้ท่ีได้ค่ำตอบแทน

10,351 คน 310,530,000         สน.บถ.1 11 1 117 6

4132206

✓

สน.บถ.✓เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของ จนท. 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงาน
บุคคลของพนักงาน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการด าเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวน จนท.
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร
งานบุคคลทาง
การศึกษาท้องถ่ิน
มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์
การบริหารงาน
บุคคลครู

5 คร้ัง
ผู้เข้าร่วมการ

นิเทศฯ ไม่ต่ ากว่า
1000 ราย

300,000               งบอ านวยการ (กรม)3

(1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลของ
ข้าราชการและลูกจ้าง
(2) เพ่ือสร้างระบบสิทธิ
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล
ให้มีความม่ันคง 
และเป็นมาตรฐาน
เดียวกับข้าราชการ
พลเรือน 
(3) เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่าย
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็ก

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนผู้มีสิทธิ

760,991 5,983,100,100 3 6 14 2 6 4 งบเงินอุดหนุน P สน.บถ.
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และเร่ืองร้องทุกข์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมท่ี 1 : ก ำหนดกิจกรรม และค่ำใช้จ่ำย
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี 2 : จัดอบรมสัมมนำ

กิจกรรมท่ี 3 :ประเมินกำรสัมมนำและสรุป
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และสรุปผลท่ีได้รับ

โครงการตรวจนิเทศปัญหาการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายท้องถ่ินร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอขออนุมัติโครงกำร ต่อ อสถ.
กิจกรรมท่ี 2 : ด ำเนินกำรตรวจติดตำมปัญหำ
อุปสรรคและรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำร
พิจำรณำยกร่ำงกฎหมำย

กิจกรรมท่ี 3 :เสนอขอเบิกจ่ำยงบประมำณต่อ 
กค.
กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรให้
ผู้บริหำรทรำบ

กม.

✓ กม.

4 3 20 4 13 4 ✓

4 3 20 4 13 4

งบอ ำนวยกำร (กรม)

1,785,000        งบอ ำนวยกำร (กรม)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาในยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

1. เพ่ือติดตำมกำรบริหำรงำนของ 
อปท. ท่ีได้รับจัดต้ัง เปล่ียนแปลงฐำนะ
เปล่ียนแปลงเขตและยุบรวมเข้ำด้วยกัน
 ว่ำได้ด ำเนินภำรกิจตำมแผนงำนท่ีได้
ก ำหนดไว้ในกำรเสนอขอจัดต้ัง
เปล่ียนแปลงฐำนะ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ตลอดจนให้
ค ำปรึกษำและแนะน ำเก่ียวกับกำร
บริหำรงำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีแก่ อปท. 
ท่ีได้รับจัดต้ัง เปล่ียนแปลงฐำนะ 
เปล่ียนแปลงเขตและยุบรวมเข้ำด้วยกัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจ ำนวน
อปท. ท่ีให้ควำมสนใจเข้ำร่วม
โครงกำร
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบ
ปัญหำอุปสรรค และ
ค ำแนะน ำ แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน
กฎหมำยระเบียบ และเร่ือง
ร้องทุกข์ ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
รวม 76 คน  ข้ำรำชกำรกลุ่ม
งำนกฎหมำย ระเบียบ และ
เร่ืองร้องทุกข์ ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด รวม 76 คนและ
ข้ำรำชกำรท่ีปฏิบัติงำนใน
ส่วนกลำง จ ำนวน 13 คน     
  รวม 165 คนและท้องถ่ิน
อ ำเภอ จ ำนวน 878 คน

1,450,000        

2 พัฒนาความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะของ
บุคลากรของ อปท. ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธืภาพและ
สอดคล้องการพัฒนาใน
ยุคดิจิทัล

1. เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับ
บุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ อปท. ท้ังใน
ส่วนภูมิภำคและส่วนกลำง ให้มี
ประสิทธิภำพ มีควำมรู้ครอบคลุมกำร
ปฏิบัติงำนของ อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
250 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ    
2. ลดปริมำณกำรตอบ
ข้อหำรือ ข้อร้องเรียน
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน
กฎหมำยระเบียบ 
และเร่ืองร้องทุกข์ ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด รวม 76 คน  
ข้ำรำชกำรกลุ่มงำนกฎหมำย 
ระเบียบ และเร่ืองร้องทุกข์ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
รวม 76 คนและข้ำรำชกำร
ท่ีปฏิบัติงำนในส่วนกลำง 
จ ำนวน 13 คน 
รวม 165 คนและท้องถ่ิน
อ ำเภอจ ำนวน 878 คน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือให้สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ
จัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ไปสู่สมรรถนะ ตามศักยภาพของตนเอง
 เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดการเรียนการสอนตาม กรอบ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช .... ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
จะปรับปรุงใหม่ ได้อย่างมีคุณภาพทัน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจ านวน
สถานศึกษา
ในสังกัด อปท. 
ท่ีใช้หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุงใหม่

1,772 โรงเรียน         2,000,000 4 3 12 12 13 4 ✓ กศ.

โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือให้สถานศึกษาสังกัด อปท. น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแก่นักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
จริงจัง ต่อเน่ือง และย่ังยืน มีส านึกรักษ์
ท้องถ่ินตนเอง 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนสถำนศึกษำ
ในสังกัด อปท. 
เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน
พอเพียง
ท้องถ่ิน

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

โครงการพัฒนาครูผู้สร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑

เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด อปท. มีความรู้และทักษะในการ
ประเมินภาวะถดถอยทางความรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท. มี
สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหา
ภาวะถดถอยทางความรู้ของนักเรียน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด 
อปท. ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ

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

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการพัฒนาครูปฐมวัยเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะของเด็กปฐมวัย (Competency- 
Based Education) ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

1. เพ่ือให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย (Competency-
 Based Education)
2. เพ่ือให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัย
ได้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนครูปฐมวัยท่ีเข้าร่วม
โครงการ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ครูปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัยได้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ครูปฐมวัยในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
 จ านวน 2,000 คน

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

โครงการพัฒนาผุ้ประกอบวิชาชีพครูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผุ้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความรู้ ความ
เข้าใจ การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ มีทักษะ และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความรู้
เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และนักเรียนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย
 สามารถจัดการตนเอง มีการคิดข้ันสูง 
มีความสามารถในการส่ือสาร ท างาน
เป็นทีม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนครูโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ท่ีเข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรม

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

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา
กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมคณะท ำงำน
กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ให้แก่บุคลำกรส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/กองกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำครู 
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำชีวศึกษำทุกระดับ
กิจกรรมท่ี 3  : นิเทศติดตำมผล/สรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร

1. เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการ
จัดการอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีสาขาวิชาและ
สาขางานก าหนด
2. เพ่ือร่วมกันวางแผนและก าหนดแนว
ทางการขับเคล่ือนหลักสูตรและสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้บุคลากร
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
เอง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของสถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักเกณฑ์และ แนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเชิงคุณภาพ

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 จ านวน10 แห่ง

1,900,000 4 3 12 12 1 4 ✓ กศ.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Moral Development School :
MDS) ด้วยหลักการพ้ืนฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจให้แก่บุลคำกร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 2 : นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินกำรจำกสภำพจริง
กิจกรรมท่ี 3 : กำรจัดพิธีประทำนถ้วยรำงวัล
จำกสมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ
ปริณำยก

เพ่ือให้ผุ้บิริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัด
การศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้าน
คุณธรรมและจริยะรรมไปประยุกต์ใช้
และถ่ายทอดก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา/
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
600 คน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการขับเคล่ือน
การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษา

บุคลากรสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
จ านวน 600 คน

        3,560,000 4 3 10 12 1 3 ✓ กศ.

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการประชุมคณะกรรมการการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถ่ิน และระดับส่วนกลาง
กิจกรรมท่ี 1 จัดสรรงบประมำณ
กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมคณะกรรมกำร
กิจกรรมท่ี 3 รำยงำนผล

เพ่ือส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันท างาน
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในการก าหนดทิศทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนคณะกรรมกำรท่ีเข้ำ
ประชุมแต่ละระดับ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ
นักเรียนได้รับกำรพัฒนำได้
ตรงตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัด 
เพ่ือยกระดับผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ    
(O-NET) และระดับนำนำชำติ 
(PISA) ให้สูงข้ึน

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

โครงการพัฒนาทักษะการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์และการประเมินความฉลาดรู้ตาม
แนวทางการประเมิน PISA

เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
กรอบการประเมินความฉลาดรู้ ตาม
แนวทางการประเมิน PISA และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนครูท่ีเข้ำรับกำรอบรม
ตำมโครงกำร 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
ผลกำรสอบ PISA ของ
นักเรียนในสังกัด อปท. สูงข้ึน

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

 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครู
ดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปี 2565

เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ครู สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าท่ีของตน และปฏิบัติจน
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่นเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนผู้รับรำงวัล
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีขวัญและก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน

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

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี (อายุ 2 – 
3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เก่ียวข้อง ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินการพัฒนาและจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า 3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
 2560ของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
(1) จ ำนวนคณะท ำงำนฯ 
(2) จ ำนวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ท่ีได้รับกำรอบรม
ตำมโครงกำร        

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ 
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กท่ีได้รับการอบรม ตัวช้ีวัด
เชิงคุณภาพ 
คือ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางสมรรถนะ

5,029,800         4 3 12 12 1 4 P กศ.

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เพ่ือยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสถานพัฒนา
เด้กปฐมวัยแห่งชาติ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวน บุคลำกร ท่ีเข้ำรับกำร
อบรมตำมโครงกำร

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
ส าหรับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ
 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
มีผู้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว แห่งละ 
1 คน

5,615,000         4 3 20 4 13 4 ✓ กศ.

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (1) เพ่ือให้ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด ท้องถ่ินอ าเภอ 
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุน การด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(2) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มี
มาตรฐาน และมีคุณภาพตามาหลัก
วิชาการ และ (3) เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก
ปฐมวัยภายในท้องถ่ินมีพัฒนาการรอบ
ด้านเต็มตามศักยภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(1) จ ำนวนคณะท ำงำนฯ(2) 
จ ำนวน สถจ. , 
สถอ. ,อปท. และ 
ศพด. ทุกแห่ง

จ ำนวนคณะท ำงำนฯ 34 คน
และจ ำนวนสถจ. , สถอ. ,
อปท. และ ศพด. 27,029 แห่ง

4,664,000 4 3 12 12 1 4 ✓ กศ.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศต่อยอดสู่ระดับอาชีพ
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการจัดอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือความเป็นเลิศ
กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงาน

(1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 
(2) เพ่ือสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็น
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย
(3) เพ่ือสร้างนักกีฬาและผลงาน
ทางการกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จ านวน
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
800 คน

บุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 800 คน

5,747,400        4 3 10 12 1 4 ✓ กศ. 

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการช้ีแจงระบบคัดกรองเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาการท่ีสมวัยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส หรือมีพัฒนาการล่าช้าและมี
ความเส่ียงท่ีผ่านการคัดกรองได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ท่ีสมวัย 2.เพ่ือเป็นกลไกส าคัญใน
การบูรณาการการสร้างหลักประกัน
ทางการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยให้
สามารถเข้าถึงชุดสวัสดิการด้านต่าง ๆ  
              
3. เพ่ือขยายผลสู่นโยบายสาธารณะ
ระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
-  เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาท่ีสมวัย

ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จ านวน 240 คน

4,778,000         4 3 12 12 1 2 ✓ กศ. 

โครงการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ใหม่ด้วยเคร่ืองมือดิจิทัล

(1) เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ได้เรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ โดยการใช้
เคร่ืองมือดิจิทัลบน Google Platform
 ระดับพ้ืนฐาน 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบการ
เรียนการสอนผ่าน Google Platform 
ระดับพ้ืนฐาน ได้
(3) เพ่ือสร้างครูท้องถ่ินผู้น านวัตกรรม
การเรียนรู้ใหม่เพ่ือสร้างครูท้องถ่ินผู้น า
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ และเครือข่าย
ครูผู้น านวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่และ
เครือข่ายครูผู้น านวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัด อปท. 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ท่ีจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา)

จ านวน 1,762 โรงเรียน         3,500,000 4 6 20 13 12 2 ✓ กศ. 

โครงการ อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ท่ี
ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะท ำงำนวำงแผนกำร
ด ำเนินกิจกรรม
กิจกรรมท่ี 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบัติกำร

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม

3 4 17 7เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในวิธีกำรด ำเนินงำนด้ำน
สำธำรณสุขของ อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
บุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรม
            
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
เครือข่ำยบุคลำกรด้ำนสุขภำพ

เกิดเครือข่ำยบุคลำกรด้ำน
สุขภำพของ อปท. ในกำร
ด ำเนินภำรกิจด้ำนสถำนี
อนำมัยท่ีถ่ำยโอนมำยัง อปท.

3,000,000        งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

4 2

งบอ านวยการ (กรม)

✓ กสธ.
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
ของ อปท. ตาม พรบ.ก าหนดแผนการกระจาย
อ านาจและ 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะท ำงำนวำงแผนกำร
ด ำเนินกิจกรรม
กิจกรรมท่ี 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบัติกำร

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุของ อปท. ตามหลักสูตรของกรม
อนามัย
กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะท ำงำนวำงแผนกำร
ด ำเนินกิจกรรม
กิจกรรมท่ี 2 : จัดอบรมสัมนำเชิงปฏิบัติกำร

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในของ อปท.
กิจกรรมท่ี 1 : ด ำเนินกำร
วำงแผน ประสำนสถำนท่ี 
วิทยำกร  และขออนุมัติ
โครงกำรฝึกอบรมฯ

กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งประชำสัมพันธ์
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมรวมท้ังจัดเตรียมเอกสำร วัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ

กิจกรรมท่ี 3 : ด ำเนินกำรฝึกอบรมบรรยำยโดย
วิทยำกรจำกหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
 พร้อมตอบข้อซักถำม

กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรฝึกอบรมฯ

✓ ตบ.4 6 20 11 6 4 งบอ านวยการ (กรม)1. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในของ อปท.
 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยใน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎหมำยระเบียบ และหนังสือ
ส่ังกำรท่ีเก่ียวข้องในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด
(2) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำท่ี
ผู้ตรวจสอบภำยในมีแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ช่วยเพ่ิมคุณค่ำและ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ให้สำมำรถบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ เป็นท่ี
น่ำเช่ือถือ มีคุณภำพ และเป็นท่ียอมรับ
จำกทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้จำกผลกำรทดสอบ
หลังกำรอบรมเพ่ิมข้ึน

ผู้ตรวจสอบภำยใน 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ
ภำยในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และผู้
สังเกตกำรณ์ 
ไม่น้อยกว่ำ 650 คน

2,280,500        

กสธ.✓247 งบอ ำนวยกำร (กรม)1743

เพ่ือพัฒนำศักยภำพให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ดูแลผู้สูงอำยุตำมเกณฑ์ในหลักสูตรท่ี
กรมอนำมัยก ำหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ จ ำนวน
บุคลำกรด้ำนสุขภำพฯ ท่ีเข้ำ
รับกำรอบรม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์
กำรทดสอบ

บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขของ
 อปท. ประเภท ทต.และ 
อบต. จ ำนวน 7,550 คน (คน
ละ 8,000 บำท)

60,400,000       

เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในด้ำนสุขภำพ
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ จ ำนวน
เครือข่ำยบุคลำกรด้ำน
สุขภำพฯ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเครือข่ำย
บุคลำกรด้ำนสุขภำพ

บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข
ของ อปท. จ ำนวน 500 คน

2,500,000        

4 17 7 4 2 ✓ กสธ.3 งบอ ำนวยกำร (กรม)
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ศาสตร์
ชาติ
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แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning)

กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติโครงกำร

กิจกรรมท่ี 3 :ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กิจกรรมท่ี 4 : ลงนำมในสัญญำ

กิจกรรมท่ี 5 : เร่ิมด ำเนินกำรตำมสัญญำ

กิจกรรมท่ี 6 : ส่งมอบงำน

กิจกรรมท่ี 7 : ตรวจรับงำนจ้ำง

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะและ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (Digital 
Literacy)

4 3 20 11 6 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : กำรศึกษำอบรมภำคทฤษฎี
กำรฝึกภำคปฏิบัติ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมทดสอบและประเมิน
ระดับทักษะองค์ควำมรู้

งบอ านวยการ (กรม)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหา
บุคลากรท้องถ่ิน

1. เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องสำมำรถน ำควำมรู้ท่ี
ได้รับน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นมำตรฐำน
เดียวกันท่ัวประเทศ
2. เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนด้ำน
บุคลำกรท้องถ่ิน และเป็นกำรลดปัญหำ
ข้อขัดแย้งและข้อผิดพลำดเก่ียวกับกำร
สรรหำและกำรวินิจฉัยปัญหำด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ินของ
ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินและข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ
จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด สถ.
 ท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลท้องถ่ินของ
จังหวัด

ไม่น้อยกว่ำ 200 คน 3,000,000        

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงกำรกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรสรรหำบุคลำกรท้องถ่ิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมท่ี 2 : พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรกลุ่ม
งำนมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติ/ผู้สังเกตุกำรณ์
กิจกรรมท่ี 3 : จัดส่งใบสมัครตำมคุณสมบัติตำม
หลักสูตรกำรฝึกอบรม/สัมมนำ
กิจกรรมท่ี 4 : ขออนุญำตเข้ำรับกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
กิจกรรมท่ี 5: น ำควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ  
ท่ีได้รับจำกกำรฝึกอบรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และพัฒนำงำน รวมถึงกำรท ำ KM ท่ียังไม่ได้เข้ำ
รับกำรอบรม/ประเมินโครงกำร

4

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองทักษะและ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital
 Literacy) ให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ

จ านวนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
การพัฒนาในยุคดิจิทัล

4,000 คน 20,000,000       

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนรู้
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

1. เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบกำร
เรียนรู้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e - 
learning)
2. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมหลักสูตร
ในระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e - learning) 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกร
ผ่ำนระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - learning)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณข้ำรำชกำร
และพนักงำนส่วนท้องถ่ินเข้ำ
เรียนระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e - learning) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50

ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วน
ท้องถ่ินเข้ำเรียนระบบกำร
เรียนรู้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e - learning) ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 50

1,300,000        

สบ.พถ.

✓ สน.บถ.

4 3 20 11 6 4 ✓

3 20 11 6 4

สน.บถ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
63



เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของ อปท.กิจกรรมท่ี 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2: ด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับ
ความปลอดภัยทางถนน
 กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าของ อปท.

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2: ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาฯ

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
กิจกรรมท่ี 1 : เสนอขออนุมัติโครงกำร

กิจกรรมท่ี 2: ด ำเนินกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับสำ
ธำรณภัย
 กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ อปท. 
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ระปาหมู่บ้านของ อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจ านวนเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานด้านบริหาร
จัดการประปาหมู่บ้านของ 
อปท. 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการประปาหมู่บ้านของ 
อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 
ท่ีด าเนินงานด้านประปา
หมู่บ้าน
 76 จังหวัด ๆ ละ 4 แห่ง 
และบุคลากรส่วนกลาง
รวม 310 คน

41,500,000            งบอ านวยการ (กรม)

กพส.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจหลักการบริหารจัดการสาธารณ
ภัยได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท.
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้และเข้าใจ
การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท.

หัวหน้ำส ำนักปลัด, หัวหน้ำ
ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย, เจ้ำพนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย
ให้รับผิดชอบงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เทศบำลในพ้ืนท่ี
76 จังหวัดๆละ 4 คน
 รวม 304 คน

1,222,000           งบอ ำนวยกำร (กรม)4 3 20 11 6 4

กพส. 4 3 20 11 6

✓เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ อปท. 
ในการปฏิบัติงานความปลอดภัยทาง
ถนน
ของ อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจ านวกลุ่ม
เป้าหมายได้รับการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้และเข้าใจ
การปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนนของ อปท.

ผู้แทน สถจ. ผู้แทน อปท. 
76 จังหวัด ๆ ละ 4 แห่ง 
และบุคลากรส่วนกลาง 
รวม 310 คน

2,000,000         

4 ✓

✓

     งบอ านวยการ (กรม) กพส.4 3 20 11 6 4
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ส าหรับบุคลากรสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด  
กิจกรรมท่ี 1 : เตรียมกำรวำงแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร           
กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติโครงกำรอบรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี (งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ
 ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ
 พ.ศ. 2561 ส ำหรับบุคลำกรสังกัดส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด
กิจกรรมท่ี 3 : ประสำนวิทยำกร สถำนท่ีจัด
ประชุมแจ้งกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเข้ำอบรมฯ
กิจกรรมท่ี 4 : จัดโครงกำรอบรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี (งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ 
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ส ำหรับบุคลำกรสังกัดส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด
กิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร

1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ของข้ำรำชกำรในสังกัดเก่ียวกับ
กระบวนกำรและวิธีกำรจัดท ำค ำขอ
ต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
(งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ
พ.ศ. 2561
2. เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดสำมำรถ
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ส ำหรับกำรจัดท ำค ำขอต้ัง
งบประมำณรำยจ่ำยระจ ำปี 
(งบเงินอุดหนุน) กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ
พ.ศ. 2561

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บุคลำกรสังกัดส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด และส ำนัก/กองได้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม

จ ำนวน 320 คน 1,472,000          งบอ ำนวยกำร (กรม) กพส.17 3 20 2 13 4 ✓

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2

(ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย.)

โครงการสัมมนาขับเคล่ือนนโยบายการ
รวมกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
 ของ อปท.

กิจกรรมสัมมนำขับเคล่ือนนโยบำย
กำรรวมกลุ่มพ้ืนท่ีในกำรจัดกำรมูลฝอย 
(Clusters) ของ อปท.

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด

กิจกรรมท่ี 1 : กำรเตรียมกำร
ก่อนกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งกลุ่มเป้ำหมำย
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมสัมมนำ

กิจกรรมท่ี 3 : วิเครำะห์สรุปผล
กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนและ
กำรส่งใช้เอกสำรทำงกำรเงิน

✓ กสว.4 3 20 11 6 4เพ่ือให้บุคลำกรของจังหวัดและ อปท.
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงเป็นรูปธรรม
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรอบรม
เจ้ำหน้ำท่ีผู้เก่ียวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรมูลฝอยกำรขับเคล่ือนกำร
รวมกลุ่มพ้ืนท่ีในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
(Clusters) ของ อปท.
และเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ของจังหวัดให้มีประสิทธิภำพ 
จึงเห็นควรจัดอบรมสัมมนำให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรในส่วนภูมิภำค 
อ ำเภอ อปท. 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 
385 คน จำก สถ. ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดและจังหวัดท้ัง
 76 จังหวัด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. มีองค์ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับกระบวนกำร
จัดกำรมูลฝอยท้ังระบบ 
สำมำรถ วิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินกำรรวมกลุ่มพ้ืนท่ีใน
กำรจัดกำรมูลฝอย (Clusters) 

1. บุคลำกรท่ีเข้ำรับ
กำรอบรมสัมมนำฯ 
มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
ตำมหลักกำร 3 Rs
2. น ำควำมรู้ท่ีได้รับไปพัฒนำ
และปรับปรุงแก้ไขปัญหำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ในพ้ืนท่ีของตนเอง
3. ขยำยผลกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน
4. รับทรำบปัญหำ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผน
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีของตนเอง

709,000           งบอ ำนวยกำร (กรม)

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
ท้ังในด้านการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ การเงินการคลัง 
และการบริหารงานอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่
ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอ าเภอ
ได้อย่างรวดแร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บุคลำกรส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด ๆ ละ
 10 คน ได้รับฝึกอบรม
 ท้ังในด้ำนกำรบริหำร
งำนบุคคล งบประมำณ 
กำรเงินกำรคลัง 
และกำรบริหำรงำนอ่ืน ๆ

จ านวน 760 คน 5,776,000        17 3 20 2 13 4 งบอ านวยการ (กรม) ✓ กยผ.

โครงการจัดท าห้องปฏิบัติการส่ือเพ่ือการเรียน
การสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(DLA-LPDI-Studio)

เพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(DLA-LPDI-Studio)

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน

จ ำนวนบุคลำกรท้องถ่ินท่ีเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม

5,000,000        สบ.พถ.9 6 20 2 13 4 งบอ านวยการ (กรม) ✓

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูล
รายได้ อปท.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดเก็บข้อมูลรายได้ อปท.

กิจกรรมท่ี 2 : วิเคราะห์ ประมวลผล 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

กิจกรรมท่ี 3 : จ้างพิมพ์หนังสือ

กิจกรรมท่ี 4 : แจกจ่ายหนังสือให้ สถจ. 
อปท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการค่าธรรมเนียมในการโอน
เงินผ่านธนาคาร
กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรเงินภาษีให้ อปท. 
เป็นรายเดือนและรายงวด

โครงการค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
ตามกฎหมายภาษีท่ีดินฯ

กิจกรรมท่ี 1 : ค่าเบ้ียประชุม คกก.
ภาษีท่ีดินฯ ประจ าจังหวัด (12 คร้ัง/ปี)

กิจกรรมท่ี 2 : ค่าเบ้ียประชุม คกก.
พิจารณาอุทธรณ์ ประจ าจังหวัด (12 คร้ัง/ปี)

เป็นค่าเบ้ียประชุม    
คกก. ระดับจังหวัด 
2 คณะ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
คกก. ระดับจังหวัดท้ัง 2
 คณะ ได้รับจัดสรรค่า
เบ้ียประชุมอย่าง
เหมาะสม ตามอัตราท่ี
กฎหมายก าหนด

คกก. ระดับจังหวัดท้ัง 2 คณะ
 ได้รับจัดสรรค่าเบ้ียประชุม
อย่างเหมาะสมตามอัตรา
ท่ีกฎหมายก าหนด

44,524,800       งบอ านวยการ (กรม)

6 20 2 13

สน.คท.

13 งบอ านวยการ (กรม)4 P สน.คท.17 6 20 2

4 P2 13

เป็นค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินค่าภาษีจัดสรร 
ให้ อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
สามารถโอนเงินภาษี
จัดสรร เป็นรายเดือน
และรายงวด ให้ อปท. 
ได้ครบถ้วนและรวดเร็ว
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. ประชาชนได้
เข้าถึงกฎหมายได้อย่าง
รวดเร็ว ง่าย และสะดวก
และประชาชนสามารถ
ศึกษากฎหมายได้อย่าง
เข้าใจเน่ืองจากมีการ
จัดท าค าอธิบาย
กฎหมายแปลกฎหมาย
ส าหรับประชาชนได้
เข้าถึงได้ง่าย

อปท. 7,774 แห่ง ได้รับโอน
เงินภาษีจัดสรรอย่างครบถ้วน

500,000           

17 6 20

1 พัฒนาระบบการเงิน
การคลังท่ีมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เพ่ือจัดท าฐานข้อมุล
รายได้ของ อปท. ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
อปท. 7,849 แห่ง และ 
สถจ. 76 จังหวัด มี
ข้อมูลรายได้ อปท. ไป
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สถ. มีฐานข้อมูลรายได้ 
อปท. ท่ีถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน

หนังสือข้อมูลรายได้
ของ อปท.จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 15,000 เล่ม

1,500,000         งบอ านวยการ (กรม)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

4 P สน.คท.17

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

 โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ านวยการ
กระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ระดับจังหวัด

เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
อ านวยการการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. 
ระดับจังหวัด เพ่ือให้
การบริหารจัดการ
ในการถ่ายโอนภารกิจ
บุคลากร และงบประมาณ
ให้แก่ อปท. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนจังหวัดท่ีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ปัญหาการด าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอน
ได้รับการแก้ไข

76 จังหวัด 15,376,320        17 6 20 2 13 4 P กพส. 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส่วนราชการ

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ

กม. P51342164

งบอ านวยการ (กรม)

1. เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า
ส่วนราชการมu
ประสิทธิภาพ
2. เพ่ือส่งเสริมและ
ขับเคล่ือนงาน
ด้านจริยธรรมของ สถ.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จัดการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส่วนราชการ 
12 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส่วนราชการ
มีบทบาทในการ
ด าเนินงานและ
ขับเคล่ือนด้านจริยธรรม

จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการ
ตามวัตถุประสงค์

170,000          งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักและคณะอนุกรรมการออก
กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมการ
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและออก
ประกาศก าหนดแบบบัตรประจ าตัวนาย
ทะเบียนและเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดการประชุม
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. 2558

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการ
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

กิจกรรมหลักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทน

13 4 P กม. 16 6 22 4จัดประชุมคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติหอพักตาม
วัตถุประสงค์

7,515,200       

P กสว.17 6 20 2 13เพ่ือให้ค าแนะน า อปท.  
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยภายใต้การ
รวมกลุ่มพ้ืนท่ี (Cluster) 
และ อปท. สามารถ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยให้เกิดความคุ้มค่า
เป็นรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพ เลือกใช้
วิธีการและพ้ืนท่ีก าจัด
ขยะท่ีเหมาะสม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
สถ. และจังหวัดท้ัง
76 จังหวัด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยของ อปท. 
ได้รับการเสนอแนะ 
แนะน า และช่วยเหลือ
จากคณะกรรมการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

6,039,600         งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)1. เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพัก 
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพัก 
และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพัก
ประจ าจังหวัด 
2. เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นไป
โดยราบร่ืน เน่ืองจาก
มีคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพัก 
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพัก และ
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักประจ า
จังหวัด ให้ค าปรึกษา
แนะน า และวินิจฉัย
แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
การประชุม
คณะกรรมการระดับ
จังหวัดตาม
พระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. 2558 จ านวน
จังหวัดละ 1 คณะ 
คณะละ 4 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
ได้รับค าปรึกษาแนะน า
ตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 
2. ประชาชนผู้เสียภาษี
ได้รับความ
เป็นธรรมในการบังคับใช้
กฎหมาย

4

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

 โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ
 หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อ
หารือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ประจ าปี  พ.ศ 2567

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมกฎหมายระเบียบ
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและ
ข้อหารือ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายและระเบียบ มท. ของ อปท.

กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 3 : ตรวจรับและจัดส่งให้กับ
ทุกจังหวัดครบถ้วน

โครงการแปลกฎหมายท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ สถ.

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง

กิจกรรมท่ี 3 : จัดจ้างท่ีปรึกษา

กิจกรรมท่ี 4 : จัดประชุมกลุ่มย่อย
 (Focus Group)
กิจกรรมท่ี 5 : ด าเนินการแปลกฎหมายท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของ สถ.

กิจกรรมท่ี 6 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
กฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ สถ. 
ฉบับภาษาอังกฤษ

2 ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขระเบียบกฎหมาย
ของ อปท. ให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

1. เพ่ือให้บุคลากร
ของ สถ. ได้มีหนังสือ
เก่ียวกับระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือ
ส่ังการต่างๆ ไว้ศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิง 
และใช้เป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน
2. เพ่ือให้บุคลากร
ของ อปท. ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายได้รับหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและ
ข้อหารือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. 
ประจ าปี 
พ.ศ. 2566
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา
แนะน า
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

 10,000 เล่ม 1,500,000        

1. เพ่ือประชาชน
ได้เข้าถึงกฎหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว ง่าย 
และสะดวก 
และประชาชนสามารถ
ศึกษากฎหมายได้อย่าง
เข้าใจเน่ืองจาก
มีการจัดท าค าอธิบาย
กฎหมายแปลกฎหมาย
ส าหรับประชาชน
ได้เข้าถึงได้ง่าย
2. เพ่ือพัฒนาไปสู่
ราชการ 4.0 
อย่างแท้จริง
3. เพ่ือให้ สถจ. สถอ.
และหน่วยงานอ่ืน
ใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่ตลอดจนศึกษา
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนกฎหมายท่ีมี
การแปลเป็นภาษาอังกฤษ
จ านวน13 ฉบับ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ประชาชนได้เข้าถึง
กฎหมายได้อย่างรวดเร็ว 
ง่าย และสะดวกและ
ประชาชนสามารถศึกษา
กฎหมายได้อย่างเข้าใจ
เน่ืองจากมีการจัดท า
ค าอธิบายกฎหมาย
แปลกฎหมายส าหรับ
ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่าย

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  : การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานท่ีเป็นปัจจุบันและทันสมัย

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

17 6 20 2 13 4 P กม.งบอ านวยการ (กรม)

17 6 221. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. จ านวน 76 แห่ง
3. อปท. จ านวน 7,849 แห่ง

500,000           กม.3 13 4 งบอ านวยการ (กรม) P

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการตีความกฎหมายและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายจัดต้ัง อปท.

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
และด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผล
กิจกรรมท่ี 3 : น าร่างรายงานผลการศึกษา
แนวทางการตีความกฎหมาย
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับ อปท. ไปรับฟังความคิดเห็น
เพ่ิมเติมจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี 4 : จัดท ารายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์

1. เพ่ือศึกษาข้อหารือ 
แนวทางการตีความ 
ค าพิพากษาศาล
ปกครองและความเห็น
ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
ท่ีเก่ียวข้องกับ อปท.
2. เพ่ือให้ อปท. และ 
สถจ. มีแนวทางการ
ตีความกฎหมายเก่ียวกับ
อปท. ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
มีรายงานผลการศึกษาแนว
ทางการตีความกฎหมาย 
และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับ อปท. 
จ านวน 1 เร่ือง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. สถ. และ สถจ. 
มีรายงานผลการศึกษา
แนวทางการตีความกฎหมาย
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและมี
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับ อปท. 
ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมาย
2. อปท. มีรายงานผล
การศึกษาแนวทางการ
ตีความกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับ อปท. เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน

1. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. จ านวน 76 แห่ง
3. อปท. จ านวน 7,850 แห่ง

2,929,400        17 6 22 3 งบอ านวยการ (กรม)13 4 P กม.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือขับเคล่ือน
การจัดท าร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
 อปท. พ.ศ. ....และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ และ
ก าหนดขอบเขตงานจ้าง
กิจกรรมท่ี 2 : จัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนิน
โครงการ
กิจกรรมท่ี 3 : ท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษา
ร่างฯ
กิจกรรมท่ี 4 : น าร่างฯ ไปรับฟังข้อคิดเห็น
จากผู้ท่ีเก่ียวข้องและจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 5 : จัดท ารายงานสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ

1. เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
ปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เพ่ือให้กฎหมาย
ท่ีปรับปรุงแก้ไขสามารถ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน
2. เพ่ือน าปัญหา
อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ท่ีได้รับจากการรับฟัง
ความเห็นมา
ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เพ่ือให้การจัดท า
บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมี
ประสิทธิภาพและ
ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
     

เชิงปริมาณ
มีรายงานผลการศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์ผลกระทบร่าง
กฎหมายฯ จ านวน 1 เร่ือง 
เชิงคุณภาพ
(1) ท าให้ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณะ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
(2) การเสนอร่างกฎหมาย
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
(3) อปท. และผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับทราบถึงสภาพ
ปัญหา และการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

งบอ านวยการ (กรม)4 13 417 6 22มีรายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบร่าง
กฎหมายฯ

6,416,000        P กม.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

โครงการจัดท าคู่มือการจัดต้ัง หรือ
เปล่ียนแปลงฐานะ อปท.

กิจกรรมท่ี 1 :รวบรวมกฎหมายระเบียบ 
หนังสือคู่มือการปฏิบัติของ อปท. เก่ียวกับ
การจัดต้ัง เปล่ียนแปลงฐานะ และเขต 
อปท.
กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 3 : ตรวจรับและจัดส่งให้กับทุก
จังหวัดครบถ้วน

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
กิจกรรมท่ี 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับ
สมบูรณ์

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ทะเบียนและอนุญาต
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการทะเบียนและอนุญาต
กิจกรรมท่ี 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการทะเบียนและอนุญาต
ฉบับสมบูรณ์

4 งบอ านวยการ (กรม)

13 4 งบอ านวยการ (กรม)

17 6 22 3 13

1. เพ่ือศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
การทะเบียนและอนุญาต
ของ อปท.
2. เพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายและ
สถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการทะเบียน
และอนุญาต จ านวน 
1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการทะเบียนและ
อนุญาต อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

1. เพ่ือให้บุคลากรของ 
สถ. ได้มีหนังสือ
แนวทางปฎิบัติไว้ศึกษา 
ค้นคว้า อ้างอิง และใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน
2. เพ่ือให้บุคลากรของ 
อปท. ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายได้รับหนังสือ
คู่มือการปฏิบัติของ อปท. 
เก่ียวกับการจัดต้ัง
เปล่ียนแปลงฐานะและเขต 
อปท.
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา
แนะน า
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

 10,000 เล่ม 1,550,000        

1. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

821,900           1. เพ่ือศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ของ อปท.
2. เพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายและ
สถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ านวน 1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

4 Pงบอ านวยการ (กรม)

P

17 6 22 3 13 กม.

กม.

1. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. จ านวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

821,900           17 6 22 3 P กม.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
เปรียบเทียบปรับ
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 4 : รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ
กิจกรรมท่ี 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ ฉบับ
สมบูรณ์

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านหอพัก

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานหอพัก
กิจกรรมท่ี 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานหอพัก ฉบับสมบูรณ์

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ควบคุมอาคาร
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมอาคาร
กิจกรรมท่ี 5 : ส่งมอบผลการศึกษา
พร้อมคู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร 
ฉบับสมบูรณ์

1. เพ่ือศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
การควบคุมอาคาร
ของ อปท.
2. เพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
การควบคุมอาคาร
ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย
และสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานควบคุมอาคาร
จ านวน 1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการควบคุมอาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. จ านวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

1. เพ่ือศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปรียบเทียบปรับ 
ของ อปท.      
2. เพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
เปรียบเทียบปรับให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย
และสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในปัจจุบัน                 
                               

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการ
เปรียบเทียบปรับ 
จ านวน 1 ชุด

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดูแลการ
เปรียบเทียบปรับ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1. เพ่ือศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
หอพัก ของ อปท.  
2. เพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
หอพักให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย
และสถานการณ์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานหอพักจ านวน 
1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดูแลหอพัก
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. จ านวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

1. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. จ านวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

13 4 งบอ านวยการ (กรม)

13 4 งบอ านวยการ (กรม)

821,900           17 6 22 3

13 4 งบอ านวยการ (กรม)

P กม.

821,900           17 6 22 3 P กม.

821,900           17 6 22 3 P กม.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

โครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ก ากับดูแลโรงงาน
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลโรงงาน
กิจกรรมท่ี 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการก ากับดูแลโรงงาน ฉบับ
สมบูรณ์

ปรับปรุงมาตรฐานด้านการดูแลท่ี
สาธารณประโยชน์
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะงานจ้างและก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 :จัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 4 :รวบรวม ศึกษาข้อมูล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลท่ี
สาธารณประโยชน์

กิจกรรมท่ี 5 : ส่งมอบผลการศึกษา พร้อม
คู่มือมาตรฐานการดูแลท่ี
สาธารณประโยชน์ฉบับสมบูรณ์

1. เพ่ือศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
การก ากับดูแลโรงงาน
ของ อปท.
2. เพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
ก ากับดูแลโรงงานให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายและสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
ปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการก ากับดูแล
โรงงาน จ านวน 1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการก ากับดูแล
โรงงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

1. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. จ านวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

1. เพ่ือศึกษาระเบียบ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
การการดูแลท่ี
สาธารณประโยชน์ 
ของ อปท.
2. เพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
ดูแลท่ีสาธารณประโยชน์
ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย
และสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีมาตรฐานการดูแลท่ี
สาธารณประโยชน์ 
จ านวน 1 ชุด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. สามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดูแลท่ี
สาธารณประโยชน์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1. สถ. จ านวน 1 แห่ง
2. สถจ. จ านวน 76 แห่ง
3. สถอ. 878 แห่ง

13 4 งบอ านวยการ (กรม)

13 4 งบอ านวยการ (กรม)

821,900           17 6 22 3

P กม.

P กม.

821,900           17 6 22 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

การจัดท า และปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษาวิเคราะห์/ยกร่าง
ระเบียบ
กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติหลักการต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมท่ี 3 :รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบหลักการ  
และเสนอคณะกรรมการ พิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจ
พิจารณา
กิจกรรมท่ี 4 : รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ
กิจกรรมท่ี 5 : ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และแจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ

สน.คท.P4 งบอ านวยการ (กรม)13322617เพ่ือให้ อปท. มีระเบียบ
การเงินการคลัง
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นปัจจุบัน
และทันสมัยและเกิด
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
เก่ียวกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 
3 ฉบับ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท. ถือปฏิบัติตาม
ระเบียกระทรวงมหาดไทย
เก่ียวกับการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เก่ียวกับการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 3 ฉบับ

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถ่ินท่ีเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรท่ี
ก.กลาง รับรอง ตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานครู

9 6 20 12 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : สร้างระบบเพ่ือรองรับข้อมูล

กิจกรรมท่ี 2: ใช้ระบบเพ่ือทดลองใช้งาน

กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาปรับปรุงระบบ

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
การประเมินผลงานข้าราชการครู
หรือพนักงานครู (PA )
กิจกรรมท่ี 1 :  จัดท ำระบบสำรสนเทศ
กำรประเมินผลงำนข้ำรำชกำรครูหรือ
พนักงำนครู (PA)

1. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประเมิน
วิทยฐานะดิจิทัล รองรับ
การด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 2. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน
การบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
ได้แก่ ต าแหน่งครู ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ท่ีขอรับการประเมินผลงาน
เพ่ือเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน 
จ านวน 5,000 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ระบบ 5,000,000 3 6 20 2 13 4 สน.บถ.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยพัฒนา Application 
เพ่ือยกระดับ อปท. เพ่ิมมากข้ึน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

สร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับ
การพัฒนา ดิจิทัล และ
สอดคล้องตามแนวทาง 
Thailand 4.0

สน.บถ.

งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)เพ่ือรวบรวมฐำนข้อมูล
กำรผ่ำนกำรพัฒนำตำม
หลักสูตร
ท่ี ก.กลำง หรือสถำบันคุรุ
พัฒนำ
รับรองของข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนครูในสังกัด อปท.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป้น
ระบบ
ถูกต้อง ครบถ้วนสะดวก 
รวดเร็ว
ในการสืบค้น

ร้อยละ 85 200,000           

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
เพ่ือการสืบค้นมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถ่ิน

9 6 20 2 12 4

กิจกรรมท่ี 1 : สร้างระบบเพ่ือรองรับข้อมูล

กิจกรรมท่ี 2: ใช้ระบบเพ่ือทดลองใช้งาน

กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาปรับปรุงระบบ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพ่ือยกระดับการบริหารงาน
บุคคลท้องถ่ิน (e-HR Regulatory)

9 6 20 2 12 4

กิจกรรมท่ี 1 : จัดเตรียมข้อมูลระเบียบ
กฎหมาย มาตรฐานท่ัวไปการบริหารงาน
งานบุคคลส่วนท้องถ่ิน และหนังสือตอบ
ข้อหารือ เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ในจัดท า
ฐานข้อมูลระเบียบกฎหมายในการ
บริหารงานบุคคล

กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา
ออกแบบการพัฒนาข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพ่ือยกระดับการบริหารงาน
บุคคลท้องถ่ิน (e-HR Regulatory)

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการประชาสัมพันธ์
และอบรมให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเข้าไป
ใช้งานระบบฯ

กิจกรรมท่ี 4 : ประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการบ ารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ ระยะท่ี 1 -3
กิจกรรม: บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบศูนย์บริกำรข้อมูลบุคลำกรท้องถ่ิน
แห่งชำติ

งบอ านวยการ (กรม)

เพ่ือรวบรวมกฎหมำยระเบียบ
มำตรฐำนท่ัวไปกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน และ
หนังสือตอบข้อหำรือเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำน
และบุคลำกรท้องถ่ิน 
และส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง
ใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบกำร
ปฏิบัติงำนทันต่อกำรใช้งำน
ให้ถูกต้องรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
ใช้งำนได้ทุกท่ีทุกเวลำ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบฐานระเบียบกฎหมาย
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูลระเบียบ
กฎหมายเพ่ือยกระดับการ
บริหารงานบุคคลท้องถ่ิน
(e-HR Regulatory)

ร้อยละ 80

ระดับ 5

งบอ ำนวยกำร (กรม)

6  - 8  - 5

ร้อยละ 85 500,000           

250,000           

เพ่ือบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
อปท. ทุกแห่งใช้งานระบบได้

1 ระบบ 391,700           

เพ่ือจัดท ำระบบสำรสนเทศ
ในกำรสืบค้นมำตรฐำน
ท่ัวไปในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนบุคคลทำงกำร
ศึกษำท้องถ่ินกับ จนท.
ผู้ปฏิบัติงำนของ อปท. 
ให้มีกำรด ำเนินกำรในเร่ือง
กำรบริหำรงำนบุคคล
ได้อย่ำงถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการด าเนินการ
จัดท า
ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
จ านวนการสืบค้นท่ีเก่ียวกับ
มาตรฐานท่ัวไปอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงง่าย

✓ สน.บถ.

สน.บถ.✓

สน.บถ.✓

1

งบอ ำนวยกำร (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือพัฒนำโปรแกรมระบบงำน
ทะเบียนและวัดผลของ
สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และช้ีแจง
กำรใช้งำนโปรแกรมให้แก่ผู้ท่ี
รับผิดชอบระบบงำนทะเบียน
และวัดผล

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
คณะท างานพัฒนาโปรแกรม

ครูท่ีรับผิดชอบงานทะเบียน
และวัดผล

 
40 คน

1,600 คน

        5,460,000 9 6 20 12 13 4 ✓ กศ.

โครงการทบทวนและประสานแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

กิจกรรมท่ี 1 : วำงแผนกำรด ำเนินงำน
ขออนุมัติโครงกำรฯ
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมช้ีแจงคณะท ำงำน
จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566 - 2570)

กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ทบทวนและประสำนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลกำรด ำเนินงำน

12 กศ.✓งบอ ำนวยกำร (กรม)5

งบอ ำนวยกำร (กรม)

121264เพ่ือให้คณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566 - 2570) มีควำมรู้
 ควำมเข้ำใจเก่ียวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -
 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 
นโยบายการศึกษาของชาติ 
ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานการศึกษา
ท้องถ่ิน

คณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566
 - 2570) และผู้สังเกตกำรณ์

 200 คน 2,000,000        
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการ จัดท าวีดิทัศน์กระบวนการ
ฝึกอบรมของ สบ.พถ.

9 6 20 2 13 4 ✓ สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี1 : กำรขออนุมัติโครงกำร
กิจกรรมท่ี2: กำรจัดท ำเน้ือหำวีดิทัศน์

กิจกรรมท่ี3 : กำรผลิตส่ือวีดิทัศน์

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศใน
การให้บริการประชาชน
กิจกรรมท่ี 1 : ก ำหนด TOR พิจำรณำ
และสรรหำผู้รับจ้ำง
กิจกรรมท่ี 2 : ท ำสัญญำจ้ำง
กิจกรรมท่ี 3 : ก ำกับดูแลผู้รับจ้ำง 
ให้ปฏิบัติงำนตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
กิจกรรมท่ี 4 : ประเมินผลปฎิบัติงำน 
พร้อมท้ังสรุปผลกำรประเมิน

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพของอปท.

9 6 20 2 13

กิจกรรมท่ี1 :บ ารุงรักษาระบบ

กิจกรรมท่ี2:เพ่ิมหลักประกัน ลดความ
เส่ียงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล

กิจกรรมท่ี3 :สนับสนุนการบริหารระบบ
ข้อมูล
โครงการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล และ
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Alice for Windows)

กิจกรรมท่ี 1 : ก ำหนด TOR  พิจำรณำ 
และสรรหำผู้รับจ้ำง
กิจกรรมท่ี 2 : ท ำสัญญำจ้ำง

กิจกรรมท่ี 3 : ก ำกับดูแลผู้รับจ้ำงให้
ปฏิบัติงำนตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
กิจกรรมท่ี 4 : ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้รับจ้ำง

1322069 ✓

1,413,600

เพ่ือบ ารุงรักษาฐานข้อมูล
และโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Alice for 
Windows)

กพส. ✓41322069

กพส.✓4

กพส. 4 งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)

เพ่ือแนะน ำองค์กรและสร้ำง
ควำมเข้ำใจในภำรกิจบทบำท
อ ำนำจหน้ำท่ีและสร้ำง
ภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนส่ือวีดิทัศน์      

ส่ือวีดิทัศน์  จ ำนวน ๑ ชุด 100,000           

เพ่ือให้ระบบสำรสนเทศในกำร
ให้บริกำรประชำชน สำมำรถ
จัดเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูล
และเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน ๆ 
ได้ พร้อมท้ังสำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ประชำชน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์อ่ืน ๆ
 ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา 
ให้สามารถใช้งานได้ จ านวน 
12 เดือน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฐานข้อมูลและมีการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูล 
ท างานได้อย่างต่อเน่ือง

ระบบมีเสถียรภำพ สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ฐำนข้อมูลและมีกำรจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูล ท ำงำน
ได้อย่ำงต่อเน่ือง

เพ่ือสนับสนุนในกำรซ่อมแซม
 บ ำรุงรักษำ แก้ไข หรือ 
เปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ท่ีมี
ปัญหำ ส ำหรับระบบ
สำรสนเทศกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลเบ้ียยังชีพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวน อปท.ท่ีด าเนินการใน
ระบบฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ
ร้อยละของ อปท. 
ท่ีมีความพึงพอใจ
ต่อระบบ ฯ

 บ ำรุงรักษำระบบฯ 
จ ำนวน 1 ระบบ

2,000,000        

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
 ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for
 Windows) ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Alice for Windows)

43,200 งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

กิจกรรมท่ี 1 :  ศึกษำ วิเครำะห์ และ
ออกแบบ ระบบสำรสนเทศ โดยมีกำรลง
พ้ืนท่ีในระดับ อปท. เพ่ือศึกษำและ
วิเครำะห์ถึงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ทรัพยำกรธรรมชำติกิจกรรมท่ี 2 : พัฒนำระบบสำรสนเทศ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่ ข้อมูลเรือ
ท้องแบน, ข้อมูลโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ, ข้อมูลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย,
ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก, ข้อมูลพ้ืนท่ีสีเขียว 
เป็นต้น
กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนำระบบ App Mobile 
โดยเป็นกำรพัฒนำต่อยอดในส่วนของ 
App Mobile ของกรมฯ ท่ีมีอยู่แล้ว

กิจกรรมท่ี 4 : จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองแม่ข่ำย
เสมือน แบบ Hyper converged พร้อม
ด ำเนินกำรติดต้ัง จ ำนวน 1 ระบบ และ
อุปกรณ์กระจำยกำรท ำงำนส ำหรับ
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ (Application 
Delivery Controller) พร้อมด ำเนินกำร
ติดต้ัง จ ำนวน 1 เคร่ือง

กิจกรรมท่ี 5 : อบรมผู้ใช้งำนระบบ
ท่ีเก่ียวข้องจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 คน

4 ✓ กสว. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถ
รองรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลของ  กสว. เช่น ข้อมูล
การก าจัดผักตบชวา/เรือ
ท้องแบน, ข้อมูล
ระบบบ าบัดน้ าเสียการ
ด าเนินการก๊าซเรือนกระจก
ของ อปท. พ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
ความรับผิดชอบของ อปท.
ข้อมูลโบราณสถาน ถ้ า ใน
ความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ระบบสารสนเทศด้านการจัด
กาทรัพยากรธรรมชาติของ 
อปท.
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ส่วนกลาง, องค์กรปกครอง
สวนท้องถ่ิน และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบสารสนเทศท่ีเป็น
เคร่ืองมือ และรองรับ
การใช้งานข้อมูลส าหรับ 
อปท. จ านวน 7,580 แห่ง 
และรองรับการเป็นหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ 
อปท. และประเทศ พร้อมกับ
สามารถ สรุปผล แสดงผล 
การจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหาร 
และสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4,896,430        13 งบอ านวยการ (กรม)9 6 18 6

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมบ ำรุงรักษำระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
 อปท.

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแม่ข่ายของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New 
e-LAAS) เพ่ือทดแทนของเดิม
กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าแผนการด าเนินการ
และส่งมอบอุปกรณ์
กิจกรรมท่ี 2 : ติดต้ังและทดสอบการ
ท างานของอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานกับ
โปรแกรมได้
กิจกกรมท่ี 3 :  ฝึกอบรม

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (New e-LAAS) 
ได้อย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองแม่ข่ายของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. 
(New e-LAAS) สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรองรับการใช้งานของ 
อปท. และหน่วยงานภายใต้
สังกัด

เคร่ืองแม่ข่ายของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. 
(New e-LAAS) รองรับการใช้
งานของ อปท 7,848 แห่ง 
และหน่วยงานภายใต้สังกัด
25,000 แห่ง.

30,000,000       9 6 18 1 13 4 P สน.คท.

โครงการเช่ือมโยงข้อมูลระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
 กับ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  (New e-LAAS) 
กิจกรรมท่ี 1 : ปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  (New e-LAAS) ให้รองรับ
การเช่ือมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)

เช่ือมโยงข้อมูลการเงินการ
คลังของ อปท. เพ่ือแสดงผล
การเบิกจ่ายของ อปท. 
ท่ีเป็นปัจจุบัน และแสดง
รายงานฐานะการเงินการคลัง
ของประเทศในภาพรวม

ปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  (New 
e-LAAS) ให้เช่ือมโยงข้อมูล
ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)

จ านวน 1 ระบบ 20,000,000       9 6 18 1 13 4 P สน.คท.

กสว.

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

9 6 18 1 13 4 ✓ 1) เพ่ือบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของอปท. 
สามารถท างาน
ได้เป็นปกติ และมีความเสถียร
ในการท างาน
ไดอยางต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
2) เพ่ือฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางเพ่ือใช้ใน
งานติดตามข้อมูล การให้
ความรู้ 
และการบันทึกข้อมูล ของ 
อปท.
3) เพ่ือจัดหาเจ้าหน้าท่ีประจ า 
1 คน ในการให้ค าปรึกษา
แนะน า ซ่อมแซมและแก้ไข
ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
ให้ท างานได้อย่างปกติ
และต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวน อปท. สามารถบันทึก
ข้อมูลด้านการจัดการขยะได้
ครบทุกแห่ง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
อปท.สามารถบันทึกข้อมูล
ด้านการจัดขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยของ อปท. ให้สามารถ
ท างานได้เป็นปกติ และมีความ
เสถียรในการท างานไดอยา
งต่อ
เน่ืองสม่ าเสมอ
 2) มีเจ้าหน้าท่ีประจ าในการ
ซ่อมแซมและแก้ไขบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
ให้ท างานได้อย่างปกติ
และต่อเน่ือง

627,600           งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

9 6 20 2 13 4 ✓ ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษำ วิเคำะห์ ข้อมูลเดิม
ของระบบฯ เพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบฯ
กิจกรรมท่ี 2 : ออกแบบ และพัฒนำระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมท่ี 3 : อบรมกำรใช้งำน ให้แก่
ผู้ใช้งำนและผู้ดูแลระบบฯ

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จ านวน 12 เดือน

9,800,000 9 6 20 2 13 4 ✓ ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : ด ำเนินกำรตรวจสอบ ดูแล 
บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเป็นประจ ำ 
โดยจะต้องจัดหำเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีควำมรู้ควำม
ช ำนำญ ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมท่ีกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินก ำหนดโดย
ด ำเนินกำรตรวจสอบทุกวันในเวลำท ำกำร

กิจกรรมท่ี 2 : จัดหำเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำ
ด ำเนินกำรแก้ไขระบบ เม่ือมีค ำร้องในกำร
แจ้งแก้ไขระบบจำกควำมบกพร่องต่ำง ๆ

งบอ ำนวยกำร (กรม)

ส ำนัก/กอง จ ำนวน 18 แห่ง 
สถจ. จ ำนวน 76 แห่ง สถอ. 
จ ำนวน 878 แห่ง มีระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือประกอบกำรปฏิบัติงำน
ได้มีประสิทธิภำพ

งบอ ำนวยกำร (กรม)

จ ำนวนระบบสำรสนเทศ
และฐำนข้อมูล 6 ระบบงำน
หลักและ 40 ระบบงำนย่อย 
สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ
อย่ำงต่อเน่ือง
(INFO,LTAX,EPLAN,WASTE,
ELE,LEC)

8,000,000        

บ ำรุงแก้ไขและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบฐำนข้อมูลของ
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน
ให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ
และมีควำมเสถียรในกำร
ท ำงำน
ได้อย่ำงต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ

ระบบสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูล
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินสำมำรถให้บริกำรแก่
ข้ำรำชกำร และประชำชนได้
อย่ำงต่อเน่ือง

1.	เพ่ือปรับปรุง Frame Work
 ให้มีควำมทันสมัยรองรับกำร
ใช้งำนในทุก Platform
2.	สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลกับ
ระบบสำรบรรณกลำง
กระทรวงมหำดไทย เพ่ือลด
ควำมซ้ ำซ้อนด้ำนเอกสำร

ระบบสำรบรรณท่ีได้มีกำร
ปรับปรุง พัฒนำจำกเดิม 
ให้มีควำมทันสมัย และ
เหมำะสมกับกำรใช้งำนปัจจุบัน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายในของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพร้อม
ระบบ Antivirus

9 6 20 2 13 4 ✓ ศส. 

กิจกรรมท่ี 1 : ส ำรวจและตรวจสอบ
อุปกรณ์ ก ำหนดรำยละเอียดกำร
บ ำรุงรักษำและรำยกำรอุปกรณ์ท่ีต้อง
บ ำรุงรักษำ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท ำข้อก ำหนดของงำน
จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำ
กิจกรรมท่ี 3 : ด ำเนินกำรจัดจ้ำงตำม
ระเบียบพัสดุ
กิจกรรมท่ี 4 : ด ำเนินกำรตำมสัญญำ 
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์
กิจกรรมท่ี 5 : ตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด
โครงการบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) และระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ีย
ยังชีพขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

9 6 20 2 13 4 ✓ ศส. 

กิจกรรมท่ี 1 : ส ำรวจและตรวจสอบ
อุปกรณ์ ก ำหนดรำยละเอียดกำร
บ ำรุงรักษำและรำยกำรอุปกรณ์ท่ีต้อง
บ ำรุงรักษำ
กิจกรรมท่ี 2 : จัดท ำข้อก ำหนดของงำน
จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำ
กิจกรรมท่ี 3 : ด ำเนินกำรจัดจ้ำงตำม
ระเบียบพัสดุ
กิจกรรมท่ี 4 : ด ำเนินกำรตำมสัญญำ 
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์
กิจกรรมท่ี 5 : ตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

เพ่ือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยและระบบ
เครือข่ายได้รับการบ ารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ือง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย
ได้รับการบ ารุงรักษาให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย
ได้รับการบ ารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง
จ านวน 12 เดือน

8,280,000        

เพ่ือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
และระบบเครือข่ายได้รับการ
บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเน่ือง

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัย
ได้รับการบ ารุงรักษาให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ือง จ านวน 12 เดือน

11,520,500       เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่ายระบบรักษาความ
ปลอดภัย ได้รับการบ ารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ือง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการปรับปรุง
ระบบข้อมูลกลางท้องถ่ิน (INFO)

กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพ่ือออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค (ก่อนท าการ
พัฒนาระบบ)
กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบกิจกรรมท่ี 3 :พัฒนาระบบ

กิจกรรมท่ี 4 : อบรมผู้ใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
แบบอัตโนมัติ (Chat Bot)
กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพ่ือออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค (ก่อนท าการกิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบกิจกรรมท่ี 3 :พัฒนาระบบ

กิจกรรมท่ี 4 : อบรมผู้ใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาระบบ Website ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 1 : ส ารวจ สอบถามข้อมูล 
เพ่ือออกแบบ และรวบรวมข้อมูล ปัญหา 
อุปสรรค (ก่อนท าการพัฒนาระบบ)

กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

กิจกรรมท่ี 3 :พัฒนาระบบ

กิจกรรมท่ี 4 : อบรมผู้ดูแลงานระบบ

✓

4 งบอ ำนวยกำร (กรม) ✓ ศส.

ศส.9 6 20 4 6 4 งบอ ำนวยกำร (กรม)

20 4 6 4 งบอ ำนวยกำร (กรม) ✓ ศส.

เพ่ือพัฒนำระบบ Website 
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน ให้มีรูปแบบท่ีทันสมัย
 และรองรับกับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ

ตัวข้ีวัดปริมาณ
รองรับผู้ใช้งำนในระดับ อปท.
 และผู้ใช้งำนท่ัวไป

อปท. จ ำนวน 7,850 แห่ง 
และผู้ใช้งำนท่ัวไป 10,000 คน
ต่อเดือน

        6,200,000

9เพ่ือพัฒนำระบบให้บริกำร
ข้อมูล
แบบอัตโนมัติ (Chat Bot) 
ให้สำมำรถรองรับผู้ใช้งำน
ท่ีมำกข้ึน และเพ่ิม
ประสิทธิภำพ
ในกำรตอบสนองกับผู้ใช้งำน
มำกข้ึน

ตัวข้ีวัดปริมาณ
รองรับผู้ใช้งำนในระดับ อปท.
 และผู้ใช้งำนท่ัวไป ท่ีเข้ำมำ
สอบถำมข้อมูล

อปท. จ ำนวน 7,850 แห่ง 
และผู้ใช้งำนท่ัวไป 500 คน
ต่อเดือน

        4,200,000

เพ่ือพัฒนำระบบข้อมูลกลำง
ท้องถ่ิน ให้สำมำรถรองรับ
ข้อมูล
ใหม่ ในกำรน ำมำวิเครำะห์
และประมวลได้มำกย่ิงข้ึน

ตัวข้ีวัดปริมาณ
มีระบบข้อมูลกลำงท้องถ่ิน 
ท่ีรองรับผู้ใช้งำนในระดับ 
อปท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

อปท. จ ำนวน 7,850 แห่ง         5,000,000

6

9 6 20 4 6
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

 โครงการจัดท า Data Catalog และ
ระบบ PDPA ท่ีใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูล

กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพ่ือออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการออกบแบบ
Data Catalog และระบบ PDPA

กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิจกรรมท่ี 3 :จัดท ารายงานผลการ
ออกแบบ Data Catalog และระบบ 
PDPAโครงการจัดท าระบบในการจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพ่ือ
ประเมินความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการดิจิทัลของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพ่ือออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค (ก่อนท าการ
พัฒนาระบบ)

กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบกิจกรรมท่ี 3 :พัฒนาระบบ

กิจกรรมท่ี 4 : อบรมผู้ใช้งานระบบ

4 งบอ ำนวยกำร (กรม) ✓ ศส.

20 4 6 4 งบอ ำนวยกำร (กรม) ✓ ศส.เพ่ือมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรปฎิบัติงำนด้ำนดิจิทัล 
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน เพ่ือเป็นระบบฯท่ีช่วย
ในกำรบริหำรจัดกำร เชิง
ดิจิทัลของบุคลำกรของ อปท. 
ได้

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำร
ปฎิบัติงำนด้ำนดิจิทัล ของ
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน 
ท่ีมีผลให้กำรปฏิบัติงำน
เชิงดิจิทัลของ อปท. 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
รองรับผู้ใช้งำนในระดับ อปท.

อปท. จ ำนวน 7,850 แห่ง         5,000,000 9 6

เพ่ือให้ กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน มีกำรจัดท ำ 
Data Catalog ท่ีเป้นไปตำม
มำตรำฐำนในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลท้ังหมด และระบบ 
PDPA 
ท่ีมีกำรด ำเนินกำรตำม พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีแนวทำงและกำรด ำเนินกำร
ให้มีกำรจัดเก็บ Data ของ
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินมีมำตรำฐำนมำกข้ึน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนข้อมูลท่ีได้มีกำรจัดท ำ
 Data Catalog

จ ำวนข้อมูล 50 ข้อมูล         5,000,000 9 6 20 4 6
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพ่ือออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการออกบแบบ
 Data Catalog และระบบ PDPA

กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิจกรรมท่ี 3 :จัดท ารายงานผลการ
ออกแบบ ธรรมภิบาลข้อมูล

ศส.9 6 20 4 6 4 งบอ านวยการ (กรม) ✓เพ่ือให้ทำงกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน มีกำรจัดกำร
ข้อมูล ของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินให้เป็นไป
ตำมธรรมภิบำลข้อมูล ท่ี
เป็นไปตำมมำตรำฐำน

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีแนวทำง และแนวปฏิบัติ
ในกำรจัดท ำข้อมูลให้เป็น
ธรรมภิบำล

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนข้อมูลในกำรจัดท ำเป็น
ธรรมภิบำลข้อมูล

จ ำนวน 50 ข้อมูล         5,000,000

โครงการพัฒนาแอพเคชัน LPDI 
Traning APP

เพ่ือรองรับการใช้ระบบแอพ
พลิเคชันได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ

ร้อยละ 80 1,500,000        4 งบอ านวยการ (กรม) ✓

9 6 20 2 13

9 6 20 2 13

4 งบอ านวยการ (กรม) ✓ สบ.พถ.

สบ.พถ.

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอนบุคลากรท้องถ่ิน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Local 
E-Lerning)

เพ่ือเพ่ือพัฒนาระบบงาน
จัดการเรียนการสอนบุคลากร
ท้องถ่ินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Local E-Lerning)

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล จ านวนบุคลากรท้องถ่ินท่ีเข้า
รับการฝึกอบรม

1,000,000        
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน Local School 
Quality : LSQ
กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงกำรฯ พร้อง
ต้ังคณะท ำงำนก ำหนดขอบเขตของงำน
กิจกรรมท่ี 2 : ก ำหนดขอบเขตของงำน
กิจกรรมท่ี 3 : หำผู้รับจ้ำง แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ท ำข้อตกลง
จ้ำงเหมำบริกำร
กิจกรรมท่ี 4 : ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้รับจ้ำง
กิจกรรมท่ี 5 : อบรมผู้ใช้งำนระบบ
ท่ีเก่ียวข้องจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 คน

"1. เพ่ือให้มีระบบสำรสนเทศ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
: Local School Quality: 
LSQ
ท่ีมีคุณภำพสำมำรถ
ประมวลผล
ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ท้องถ่ินได้ถูกต้องและรวดเร็ว
2. เพ่ือให้มีระบบทะเบียนและ
วัดผลท่ีมีคุณภำพ เป็นกำร
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถ
จัดกำรบริกำรสำธำรณะด้ำน
กำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือให้มีระบบสำรสนเทศ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำท่ี
สำมำรถรองรับผู้ใช้งำน
หรือกำรบันทึกข้อมูลจำก
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ัวประเทศ"

เชิงปริมาณ
จ ำนวนโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
มีระบบสำรสนเทศด้ำน
คุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียน
สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
: Local School Quality: 
LSQ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท ำ
เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำได้
ถูกต้องด้วยระบบสำรสนเทศ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
: Local School Quality: 
LSQ

จ ำนวน 1,762 โรงเรียน         9,000,000 4 3 11 12 1 3 ✓ กศ.

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แบบ
รวมศูนย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 1 : ตรวจสอบงำนและกำร
ท ำงำน
ต่ำง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบฐำนข้อมูล
โปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS 
(Database Tuning) ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กิจกรรมท่ี 2 : บริกำรให้ค ำปรึกษำและ
แนะน ำ
กำรใช้งำนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
เก่ียวกับกำรติดต้ังปัญหำทำงด้ำนเทคนิค
และกำรปฏิบัติงำนบนโปรแกรมระบบบัญชี
 e-LAAS ผ่ำนระบบ Call Center 
และเว็บไซต์ของระบบคลังควำมรู้
(e-LAAS KM) ของระบบบัญชี e-LAAS

เพ่ือดูแล บ ำรุงรักษำ แก้ไข
และพัฒนำโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ฃให้
สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ
เต็มควำมสำมำรถ และ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง 
รวมท้ังให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ
และแนะน ำกำรใช้งำนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เก่ียวกับกำรติดต้ังปัญหำ
ทำงด้ำนเทคนิคและกำร
ปฏิบัติงำนบนโปรแกรมระบบ
บัญชี e-LAAS ผ่ำนระบบ 
Call Center

บ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์แบบรวม
ศูนย์ส ำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) 
ได้ตำมมำตรฐำน
ท่ีก ำหนดไว้

จ ำนวน 12 คร้ัง 9,954,000        9 6 20 2 12 4 ✓ สน.คท.

งบอ ำนวยกำร (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการส่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ด้านจริยธรรม สถ. ประจ าปีงบประมาณ 
2567

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

กม.✓413220617 งบอ ำนวยกำร (กรม)1. เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้
และควำมรอบรู้ด้ำน
จริยธรรมให้แก่ อปท.
2. เพ่ือให้ประชำชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับงำนด้ำน
จริยธรรมของ สถ.
3. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรงำน
และตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของ สถ.

2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เชิงปริมำณ
จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรรับรู้ด้ำน
จริยธรรม จ ำนวน 10 ช้ิน
เชิงคุณภำพ
1. สถ. มีส่ือประชำ
สัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
ให้ อปท. รับรู้
ด้ำนจริยธรรมอย่ำง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ
2. อปท. มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
งำนด้ำนจริยธรรม
3.ประชำชนเข้ำถึง
และเข้ำใจเก่ียวกับงำน
จริยธรรมของ สถ.
ได้โดยง่ำย

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 7,850 แห่ง
2. ประชำชน 50,000 คน

1,000,000       

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงและทันสมัย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์. : โครงสร้างการบริหารงาน และระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
งบประมาณ 

(บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการตรวจติดตามและนิเทศ
การด าเนินงานของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ

16 6 21 11 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 :  ขออนุมัติโครงการตรวจ
ติดตามและนิเทศการด าเนินงานของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ร่วมกับส านักงบประมาณและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมท่ี 2 : ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
ในพ้ืนท่ีลงตรวจฯ และประสานหน่วยงาน
ท่ีร่วมลงพ้ืนท่ี เช่น ส านักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
กิจกรรมท่ี 3 : ลงพ้ืนท่ีตรวจ สรุปผลการ
ตรวจ ฯ

ด ำเนินกำรตรวจติดตำม
และนิเทศ 1,080 แห่ง
ประกอบด้วย 
1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง 
2. ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอ
ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง 
3. องค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่ำ
จังหวัดละ 25 แห่งรวม 
1,000 แห่ง

1,337,480        งบอ ำนวยกำร (กรม)1. สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
กำรจัดท ำค ำขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ 
ตำมแนวนโยบำย
ของรัฐบำลและ
ตำมมำตรกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2. เพ่ือตรวจนิเทศ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน จังหวัด/อ ำเภอ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนได้มีโอกำส
ในกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ปัญหำต่ำง ๆ 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
พัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพย่ิงข้ัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด/
ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
อ ำเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีได้รับกำรตรวจ
นิเทศ ฯ 

กยผ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์นโยบายและแผนส าหรับจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

8 6 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯส าหรับจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
พร้อมจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 
(ด าเนินการก่อนเร่ิมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567)
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งกองคลังด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง จนกระท่ัง
ลงนามในสัญญาจ้าง (ด าเนินการก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

กิจกรรมท่ี 3 : จ้างเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ ฯ 
ส าหรับจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จ านวน 8 คน ปฏิบัติหน้าท่ี ณ กลุ่มงาน
วิเคราะห์งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

1,440,000        1. เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ี
จัดเก็บ วิเครำะห์ 
ประมวลผล และใช้
ประโยชน์จำกฐำน
ข้อมูลทำงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. เพ่ือพิจำรณำ
รำยละเอียดโครงกำร
รูปแบบแปลน และ
ประมำณกำรรำคำ
ท่ีหน่วยงำนในสังกัด
เสนอโครงกำรขอรับ
กำรสนับสนุน
งบประมำณ
3. เพ่ือจัดท ำรำยงำน
ภำพรวมกำรบริหำร 
และกำรติดตำมเร่งรัด
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รำยเดือน และรำย
ไตรมำส เสนอ
ผู้บังคับบัญชำ 
และรำยงำนต่อหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง

งบอ ำนวยกำร (กรม)ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ี
วิเครำะห์ ฯ ส ำหรับ
จัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีของ
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน 
จ ำนวน 8 คน

จ ำนวน 8 คน กยผ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
91



เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบาย 
(จนท.ยน.)

8 6 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการฯ พร้อม
ท้ังจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งกองคลังด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ลงนามใน
สัญญา
จ้าง

กิจกรรมท่ี 3 : ก ากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
กิจกรรมท่ี 4 : ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-Plan) ปีงบประมาณ 2567

9 6 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1: ขออนุมัติโครงการฯ 
พร้อมต้ังคณะก าหนดขอบเขตของงาน.
กิจกรรมท่ี 2: ก าหนดขอบเขตของงาน 
และขอความเห็นชอบจาก อสถ.
กิจกรรมท่ี 3: หาผู้รับจ้างมาน าเสนอราคา

กิจกรรมท่ี 4: แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ
กิจกรรมท่ี 5: ท าข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมท่ี 6: ควบคุมการจ้างและ
ประเมินผลงาน

เพ่ือให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้
ประสานการท างานใน
พ้ืนท่ี ซึงช่วยการด าเนิน
ภารกิจด้านการติดตาม
และประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ
อปท. มีความถูกต้อง
แม่นย า พร้อมท้ังปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นผู้ประสาน
งานอปท. เพ่ือแก้ไข
และวินิจฉัยปัญหา
เบ้ืองต้นได้

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
สำมำรถด ำเนินกำรจัด
จ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์
และติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถ่ิน
ส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 
210 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กำรด ำเนินกำรน ำเข้ำ
ข้อมูลลงในระบบ 
e-Plan เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยถูกต้อง 
แม่นย ำภำยในระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล
ธรรมดำ เป็นเจ้ำหน้ำท่ี
วิเครำะห์และติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน จ ำนวน 210 คน

งบอ านวยการ (กรม)ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และนโยบาย (จนท.ยน.)

2 คน 360,000           1.เพ่ือคัดเลือก
ข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ 
ในต าแหน่งท่ีว่าง
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้
ข้าราชการได้รับการ
เล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ี
สูงข้ึนสามารถสมัคร
คัดเลือกเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา
เล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน
ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.พ. 
และ อ.ก.พ. สถ. 
ก าหนด

37,800,000       งบอ ำนวยกำร (กรม)

กยผ.

กยผ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจัดท าหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2566 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

17 6 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กิจกรรมท่ี 2 : รวบรวมผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมคณะท างาน

กิจกรรมท่ี 4 : จัดท าร่างรายงานประจ าปี

กิจกรรมท่ี 5 : จัดท ารูปเล่มสมบูรณ์และส่ง
โรงพิมพ์เพ่ือด าเนินการพิมพ์

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์การของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินไปสู่ระบบราชการ 4.0

475,100           17 6 20 2 6 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาหลักสูตรการอบรม

กิจกรรมท่ี 3 : ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม

กิจกรรมท่ี 4 : จัดอบรม

กิจกรรมท่ี 5 : ติดตามผลการด าเนินการ

(1) เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน
(2) เพ่ือส่งเสริม
ให้หน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน
ยกระดับและพัฒนา
องค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 
(3) เพ่ือสร้างและพัฒนา
เครือข่ายระบบราชการ
4.0 ให้มีองค์ความรู้
ท่ีทันต่อสถานการณ์โลก
ในปัจจุบันสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพ่ือแนะน าแลถ่ายทอด
แนวทางการด าเนินงาน
สู่ระบบราชการ 4.0 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนบุคลำกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับควำมรู้ควำม
เข้ำใจของบุคลำกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ ำนวยกำร (กรม)เพ่ือให้ สถ. มีรำยงำน
ประจ ำปี เพ่ือไว้เผยแพร่
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร
และขับเคล่ือน
กำรท ำงำนตำมนโยบำย
ส ำคัญของรัฐบำล
ในรอบปีงบประมำณ
ท่ีผ่ำนมำพร้อมท้ังใช้
เป็นฐำนข้อมูล
ในกำรอ้ำงอิงทำงสถิติ
ในแต่ละรอบ
ปีงบประมำณ และ
สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำว
ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
จ ำนวนหน่วยงำนท่ีได้รับ
รำยงำนประจ ำปีของ 
สถ.
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สถ. มีเคร่ืองมือท่ีใช้
เผยแพร่ผลงำน
ประจ ำปีและกำร
ขับเคล่ือนนโยบำย
ของรัฐบำลอย่ำงเป็น
รูปธรรมสำมำรถ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน
และใช้ในกำรอ้ำงอิง
ผลกำรด ำเนินงำนได้

จัดพิมพ์หนังสือรำยงำน
ประจ ำปี 2566 กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน 
จ ำนวน 10,211 เล่ม 

1,100,000        

ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
หรือช านาญการในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาครวมท้ังส้ิน 
125 คน โดยบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

กยผ.

ก.พ.ร.สถ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ค่าบริการรายปีระบบการเรียนออนไลน์ 
Local MOOC

9 6 20 2 6 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 :  การปรับปรุงระบบ

Local MOOC

บุคลำกรส ำนัก/กอง/สถจ./ 
อปท. และประชำชนท่ัวไป
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมรำยวิชำ
ในระบบ Local MOCC 
เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 จ ำนวน 100 คน

60,000             งบอ ำนวยกำร (กรม)1. เพ่ือวิเครำะห์เน้ือหำ
และจัดท ำรำยวิชำ
ในหลักสูตรกำรพัฒนำ
สมรรถนะของหน่วยงำน
ในสังกัด
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน
 2. เพ่ือปรับปรุงช่อง
ทำงกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรให้กับ
หน่วยงำนในสังกัด
กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
และองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินในรูปแบบ
ออนไลน์
3. เพ่ือปรับปรุงช่อง
ทำงกำรเรียนรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับกำร
บริหำรงำนท้องถ่ิน
และกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้กับ
ประชำชนท่ัวไป

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บุคลำกรส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมรำยวิชำ
ในระบบ Local MOCC
เพ่ิมข้ึนจำก
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566

ก.พ.ร.สถ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน
 การเงิน และการบัญชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี

กิจกรรมท่ี 2 : เข้าตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ าปี

กิจกรรมท่ี 3 : จัดท ารายงานการตรวจสอบ
 โดยมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ

กิจกรรมท่ี 4 : เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินทราบ และส่ังการ
ให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

กิจกรรมท่ี 5 : ติดตามการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ

4 ✓16 6 21 11 13 งบอ ำนวยกำร (กรม)(1) เพ่ือตรวจสอบ
กำรบริหำรงำนและ
กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนงบประมำณ 
กำรเงิน กำรบัญชี 
กำรพัสดุและกำรใช้
รถยนต์ส่วนกลำง
และกำรวำงระบบ
กำรควบคุมภำยใน
ของส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด 
ว่ำได้ด ำเนินกำรเป็นไป
อย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย ระเบียบ 
หนังสือส่ังกำร
ท่ีเก่ียวข้อง
(2) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทำง วิธีกำร
ปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง 
มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล 
และลดกำรผิดพลำด
จำกกำรปฏิบัติงำน 
รวมถึงมีกำรวำงระบบ
กำรควบคุมภำยใน
ท่ีเพียงพอเหมำะสม

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ทุกหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี
ได้รับการตรวจสอบ
ด้านการเงิน การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด การบริหาร 
และการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ

707,280           กตภ.ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
ร้อยละของหน่วยรับ
ตรวจท่ีได้รับกำรตรวจ
สอบด้ำนกำรเงิน 
กำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดกำรบริหำร
และกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี
งบประมำณ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
หน่วยรับตรวจน ำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตงาน

กิจกรรมท่ี 3 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 5 : เบิกจ่ายงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 6 : ติดตามประเมินผล

โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
ข้อมูลอละขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรมท่ี 1 : กำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ี
วิเครำะห์ข้อมูลและขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค

กิจกรรมท่ี 2 : สรุปผลกำรด ำเนินงำน

9 6 20 2 13 4 ✓

4 งบอ ำนวยกำร (กรม) ✓138 6 20 2

สบ.พถ.

กศ.

กสธ.

โครงการบ ารุง (Mainternce 
รายเดือน) ระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม

สามารถลงทะเบียน
และบริหารจัดการ
ฝึกอบรมได้ตาม
เป้าหมายท่ี

งบอ ำนวยกำร (กรม)

เพ่ือจัดหำบุคคล
ภำยนอก (เอกชน)
มำปฏิบัติงำน โดยมี
บทบำท ขอบเขต
หน้ำท่ีท่ีจะด ำเนินกำร
สนับสนุนให้ข้ำรำชกำร
ปฏิบัติงำนในภำรกิจ
หลักได้ส ำเร็จเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
จ ำนวนบุคคล
ภำยนอกท่ีได้รับกำร
จ้ำงเหมำบริกำร
เพ่ือช่วยปฏิบัติงำน
ในกำรจัดเก็บ และ
วิเครำะห์ข้อมูล
ทำงกำรศึกษำท้องถ่ิน

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก จ านวน 4 คน

900,000           

เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล วิเครำะห์ติดตำม
 ประเมิน ตรวจสอบ
ข้อมูลต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยในกำร
ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
มีเจ้ำหน้ำท่ีของโครงกำร
ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้
โครงกำร
มีประสิทธิภำพ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค ส ำเร็จ
ตำมขอบเขตท่ีก ำหนด

พนักงำนจ้ำงเหมำ
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์
ข้อมูลและขับเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพและป้องกันโรค 
จ ำนวน 3 คน

540,000           

จ านวนบุคลากร อปท. 
ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม

573,800           งบอ านวยการ (กรม)เพ่ือบ ารุงรักษาระบบ
ลงทะเบียนและ
บริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม
ให้สามารถท างาน
ได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ

✓41322068
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

16 6 21 11 13 4 ✓

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

กิจกรรมท่ี 2 : ขอเบิกเงินส ารอง
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการจากกองคลัง

กิจกรรมท่ี 3 : เม่ือเดินทางกลับ 
ด าเนินการท าเร่ืองเบิกค่าใช้จ่าย/ส่ง
ใช้เงินยืมในการเดินทางไปราชการ
จากกองคลัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ือง

17 3 12 1 6 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมคณะท างาน
กิจกรรมท่ี 3 : จัดหาสถานท่ีจัดการ
อบรม
กิจกรรมท่ี 4 : ประสานและเชิญ
วิทยากร
กิจกรรมท่ี 5 : แจ้งประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมท่ี 5 : ด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมท่ี 6 : รายงานผลการจัดอบรม
ให้คณะท างานทราบ

กิจกรรมท่ี 7 : การติดตาม ประเมินผล
จัดท าสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข

 สล.

สล. 

เพ่ือให้องค์กรมี
ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร และ
ประชำชนมีควำมสุข

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนคร้ังท่ีผู้บริหำร
สถ. ออกตรวจติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำร
อปท. เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้บริหำร สถ. 
ออกตรวจติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำน 
อปท. ครบตำม
กลุ่มเป้ำหมำย
ท่ีก ำหนด

50 คร้ัง 1,000,580        

งบอ านวยการ (กรม)เพ่ือให้ข้าราชการ
สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน
มีการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับมือกับสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีกำรอบรมซักซ้อม
แผนบริหำรควำม
ต่อเน่ืองจ ำนวน 
1 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ำร่วมอบรม
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรเตรียมควำมพร้อม
และรับมือกับสภำวะ
วิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
(ส่วนกลาง)  80 คน

100,000           

งบอ ำนวยกำร (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

17 1 1 1 13 1 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการฯ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดซ้ือจัดจ้าง

กิจกรรมท่ี 3 : ขอเบิกเงินส ารอง
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรม

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 5 : การติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ

โครงการวันท้องถ่ินไทย 11 6 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : จัดเตรียมข้อมูล
และผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เก่ียวกับจุดเร่ิมต้น
ของการกระจายอ านาจการปกครอง
สู่ท้องถ่ินความส าคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : ตรวจทานข้อมูล

กิจกรรมท่ี 3 : จัดสรรงบประมาณให้ 
76 จังหวัด เพ่ือน าไปจัดงาน
วันท้องถ่ินไทย

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ 
ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออ่ืน ๆ

กิจกรรมท่ี 5 : ประเมินผลการด าเนินงาน

สล.

สล. 

งบอ านวยการ (กรม)4,508,000        เพ่ือให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และ
ประชาชนมีความสุข

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีผ่ำนกำรประเมิน
ประสิทธิภำพตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด

จ านวนในการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังน้ี
1.ส่ือโทรทัศน์ จ านวน 
2 คร้ัง ต่อปี
2.ส่ือวิทยุ จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี
3.ส่ือส่ิงพิมพ์จ านวน 
1,000 แผ่น ต่อปี

เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัด
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินได้
ร่วมกันแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดี 
และน้อมส ำนึก 
ในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของสถำบันหลัก
ของชำติ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีกำรจัดกิจกรรม
บ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์เพ่ือ
ถวำยเป็นพระรำชกุศล 
เน่ืองในโอกำสวันส ำคัญ
ของชำติไทย 4 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
บุคลำกรสังกัดกรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินได้ร่วมท ำ
กิจกรรมบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์เพ่ือ
เป็นกำรน้อมส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณ
ของสถำบันหลัก
ของชำติ

บุคลำกรสังกัดกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน

1,320,000 งบอ ำนวยกำร (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 
อัตรา

8 6 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งกองคลังด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง จนกระท่ัง
ลงนาม
ในสัญญาจ้าง (ด าเนินการก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

กิจกรรมท่ี 3 : จ้างเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ฯ
จ านวน 2 คน ปฏิบัติหน้าท่ี ณ ส านักงาน
เลขานุการกรม

สล. งบอ ำนวยกำร (กรม)1. เพ่ือจัดท ำแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ 
และแผนปฏิบัติกำร
เพ่ือด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์
ให้มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงมหำดไทย 
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
 2. เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ี
โดยกำรประสำนงำน
จัดเก็บ และรวบรวม
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
บทบำท ภำรกิจ
อ ำนำจหน้ำท่ี 
และผลกำรด ำเนินกำร
3. เพ่ือจัดท ำข้อมูล
ข่ำวสำรท่ีมีรูปแบบ
เพ่ือกำรเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรด้วยส่ือสมัยใหม่
เช่น ภำพอินโฟกรำฟฟิก
 คลิปวีดีโอ วีทีอำร์ 
และข้อมูลประกอบ
รูปภำพ
 4. เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ี
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
งำนด้ำนกำรเผยแพร่ส่ือ
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นไป
โดยมีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ี
ประชำสัมพันธ์ ฯ 
ส ำหรับจัดท ำแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ กรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน จ ำนวน 2 คน

จ ำนวน 2 คน            360,000
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

กิจกรรมท่ี 1 : ก าหนด TOR พิจารณา
และสรรหา

กิจกรรมท่ี 2: ท าสัญญาจ้าง

กิจกรรมท่ี 3 : ก ากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนด             
                                   
 กิจกรรมท่ี 4 : ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือขับเคล่ือนการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

(1) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติ
หน้าท่ีจัดเก็บข้อมูล 
รวบรวม วิเคราะห์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ประเมินผล นิเทศ 
จัดประชุม และบันทึก
ข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีทางสาร
สนเทศ และน าข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2)เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าท่ี 6 คน 
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณตรง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ค าของบประมาณ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วย
รับงบประมาณตรง
เป็นไปอย่างถูกต้อง

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

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
ประจ าห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี1 : ก าหนด TOR  พิจารณา 
และสรรหาผู้รับจ้าง
กิจกรรมท่ี 2 : ท าสัญญาจ้าง
กิจกรรมท่ี 3 ก ากับดูแลผู้รับจ้างให้
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
กิจกรรมท่ี 4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง

4 กพส.✓

41322068

8 6 20 2 13     งบอ ำนวยกำร (กรม)

✓           งบอ านวยการ (กรม) กพส. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนเจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน 
10 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีฐานข้อมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ี
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

(1) เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
จัดเก็บข้อมูล รวบรวม 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องประเมินผล
นิเทศ จัดประชุม 
และบันทึกข้อมูลทาง
ระบบเทคโนโลยีทาง
สารสนเทศ และน ามา
ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็วย่ิงข้ึน

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
 และประมวลผลข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน 10 คน

1,800,000        

เพ่ือจ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาเป็นเจ้าหน้าท่ี
บริหารเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันศูนย์วิชาการ
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บุคลากรท่ีจ้างเหมา
บริการ 1 คน

จ านวนบุคลากรท่ีจ้างเหมา
บริการ 1 คน มีผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 80 เปอร์เซ็นต์

180,000

    งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจัดซ้ือหนังสือของห้องสมุด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี1 : จัดซ้ือหนังสือ
กิจกรรมท่ี 2 : จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
 และวารสาร
กิจกรรมท่ี 3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

โครงการเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบท่ีมีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูล

กิจกรรมท่ี 2 : จัดจ้างพิมพ์หนังสือ

กิจกรรมท่ี 3 :จัดส่งหนังสือให้
กลุ่มเป้าหมาย

17 6 20 2 6 4 ✓ กพส. 

13 4 ✓ กพส. 

✓ กพส.

17 6 20 2โครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (Local Performance 
Assessment: LPA)

เพ่ือวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินประสิทธิภำพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
เป็นรำยจังหวัด 
ตำมประเภท
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในตัวช้ีวัด
ในแต่ละด้ำน รวมท้ัง
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
มีรำยงำนผลกำร
ประเมินประสิทธิภำพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
มีข้อเสนอแนะและบท 
วิเครำะห์ในประเด็น
ส ำคัญเพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
กำรปฏิบัติรำชกำร

4 6 20 2 13 4

1. เพ่ือเป็นแนวทำง
และตัวอย่ำงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
2. เพ่ือเป็นฐำนข้อมูล
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้นแบบส ำหรับ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
3. เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
กำรส่งเสริมกำร
บริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีข้อเสนอแนะและบท 
วิเครำะห์ในประเด็นส ำคัญ
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในกำรปฏิบัติ
รำชกำร

เพ่ือจัดซ้ือหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และวารสารได้ตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว้

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จัดซ้ือหนังสือ 
หนังสือพิมพ์นิตยสาร 
และวารสารได้ตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว้

495,000            งบอ ำนวยกำร (กรม)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
แจกจ่ำยหนังสือครบ
ตำมเป้ำหมำย 
จ ำนวน 12,730 เล่ม

จัดพิมพ์หนังสือ 
จ ำนวน 12,730 เล่ม

2,546,000        งบอ ำนวยกำร (กรม)

จัดซ้ือหนังสือ 150 เล่ม
จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และวารสาร 1500 ฉบับ

100,000     งบอ ำนวยกำร (กรม)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ลักษณะของโครงการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

โครงการจัดจ้างบุคลากรด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 :  ขออนุมัติโครงการฯ พร้อม
ต้ังคณะก าหนดขอบเขตงานจ้างฯ

กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดขอบเขตงานจ้างฯ 
และขอความเห็นชอบจาก อสถ.

กิจกรรมท่ี 3 : หาผู้รับจ้างมาน าเสนอราคา

กิจกรรมท่ี 4 : แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ
กิจกรรมท่ี 5 : ท าข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมท่ี 6 : ควบคุมกำรจ้ำงและ
ประเมินผลงำน

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส าหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง

กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษากฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน
 และรวบรวม จัดเตรียมสรุปข้อมูลเพ่ือ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน

กิจกรรมท่ี 2 : ตรวจทานข้อมูล และจัด
วางรูปแบบ
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
พิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน
76 จังหวัด เพ่ือน าไปจัดงานวันท้องถ่ินไทย

กิจกรรมท่ี 4 : แจกจ่ายคู่มือปฏิบัติงาน
ให้กับส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด/อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 5 : ประเมินผลการด าเนินงาน

68 กสว.✓413220เพ่ือให้กำรใช้ระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงำนใน
ส่วนกลำงและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดังน้ันจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องมีกำรจ้ำง
เจ้ำหน้ำท่ีดูแลระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพ่ือให้ขยำยผล
กำรด ำเนินงำน และใช้
ประโยชน์และเกิดควำม
ต่อเน่ืองต่อไป โดย
จ ำแนกเป็นเจ้ำหน้ำท่ี
ดูแลระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ส่วนกลำง  และ
ส่วนภูมิภำค 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
สำมำรถด ำเนินกำรจัด
จ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีดูแลระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย 
ส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค จ ำนวน 188 คน

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล
ธรรมดำ เป็นเจ้ำหน้ำท่ี
ดูแลระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 188 คน
 ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 
และกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน

33,840,000       งบอ ำนวยกำร (กรม)

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมท้ัง
การเลือกต้ังในทุกระดับ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับการเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเลือกต้ัง จ านวน
9,000 เล่ม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้ปฎิบัติงานในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รวมท้ัง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีความรู้
ความเข้าใจท่ีภูกต้อง
เก่ียวกับการจัดการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน 
การจัดการจัดต้ัง
ในทุกระดับ 
ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย

จ านวนในการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
จ านวน 10 คร้ังต่อปี

990,000           1 2 3 5 4 5 งบ อ านวย การ  (กรม) P กต

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

โครงการประกวดคนต้นแบบ
จริยธรรม สถ. (DLA ethics) 

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : เชิญชวน อปท.

กิจกรรมท่ี 3 : จัดการประกวด

กิจกรรมท่ี 4 : มอบรางวัล

โครงการสัมมนาอบรมขับเคล่ือน
งานด้านจริยธรรม สถ. 

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : จัดสัมมนา
กิจกรรมท่ี 3 : ติดตามและประเมินผล

4 ✓ กม.

2 13 4 ✓ กม.

17 3 20 2 13

17 3 201. เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริม
ให้บุคลากรของ สถ. มีความ
ต่ืนตัว
และตระหนักเก่ียวกับงาน
ด้านจริยธรรม
 2. เพ่ือขับเคล่ือนและส่งเสริม
งานด้านจริยธรรมของ สถ.

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7,850 แห่ง

1,050,000       งบอ านวยการ (กรม)3. พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

1. เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ของ สถ. มีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับงาน
ด้านจริยธรรม
2. เพ่ือส่งเสริมและขับเคล่ือน
งาน
ด้านจริยธรรมของ สถ.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จัดโครงการสัมมนา
อบรมขับเคล่ือนงาน
ด้านจริยธรรม สถ. 4 
คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของ สถ. 
มีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับงานด้าน
จริยธรรม
2. บุคลากรของ สถ. 
มีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนงานด้าน
จริยธรรม

จัดโครงการสัมมนาอบรม
ขับเคล่ือนงานด้านจริยธรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3,150,000        งบอ านวยการ (กรม)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  : การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุใหม่

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1  การขออนุมัติโครงการ
และเตรียมด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 2 การจัดฝึกอบรมไตรมาส 2 
เป็นเดือนมกราคม และสิงหาคม

กิจกรรมท่ี 3 การประเมินผลไตรมาส 2 
เป็นเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน

โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด

17 6 11 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี1 : การขออนุมัติโครงการ
ฝึกอบรม
กิจกรรมท่ี2 : การด าเนินการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมท่ี3 : การประเมินผลการฝึกอบรม

กจ.

กจ.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ ำนวนข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร
ของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
ท่ีเข้ำฝึกอบรมตำม
โครงกำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรบรรจุใหม่
ของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินท่ีผ่ำนกำร
ฝึกอบรมตำมโครงกำร
ปฐมนิเทศข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร
บรรจุใหม่

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงานร่วมกันให้กับ
ข้าราชการและพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของ สถ.  
ได้แก่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการท างาน คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับการปฏิบัติตน
ในระบบราชการการ และความรู้
เก่ียวกับโครงสร้าง บทบาท
อ านาจหน้าท่ีของ สถ.
2) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการท างาน คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับการปฏิบัติตน
ในระบบราชการการส่งเสริม
การปฏิบัติงานของ อปท. ให้กับ
ข้าราชการและพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของ สถ.
3) เพ่ือให้ข้าราชการและ
พนักงาน
ราชการบรรจุใหม่ของ สถ. 
มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างกัน

 
จ านวน 140 คน

ร้อยละ 100

720,000           งบอ านวยการ (กรม)

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในเร่ืองการเปล่ียนแปลง
ในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ 
การดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกต้อง
 และการเสริมสร้างคุณภาพ
และคุณค่าของชีวิต ได้รับความรู้
เก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ประเภทต่างๆ 
อันพึงได้เพ่ือน าไปปรับใช้
ในการวางแผนชีวิตภายหลัง
จากเกษียณอายุราชการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 116 คน 
(ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนคนละ 
9,900 บาท)
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการให้
ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์และการดูแล
ตนเองเพ่ือประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตหลัง
เกษียณ 
(ร้อยละ 80)

ข้าราชการท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567ได้รับความรู้
เก่ียวกับการปรับตัว
และการด ารงชีวิต ตลอดจน
สิทธิท่ีได้รับจากรัฐ
ภายหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ

1,148,400        งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

17 3 20 2 13 4 ✓

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2567

3 6 11 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : ส ารวจรายช่ือข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าผู้มีคุณสมบัติและสมควร
ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณฯ

กิจกรรมท่ี 2: จัดท าโครงการมอบประกาศ
เกียรติคุณ
กิจกรรมท่ี 3 : จัดท าประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมท่ี4: มอบประกาศเกียรติคุณ

กจ.

กจ.

โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม : คัดเลือกและจัดส่งรายช่ือ

 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
ของข้าราชการให้สามารถ
ปฏิบัติราชการได้สอดคล้องกับ
ระดับท่ีคาดหวังตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
ประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจท่ีก าหนดตาม
แผนงาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนข้าราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ีเข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของข้าราชการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ีได้
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของ
หน่วยงานภายนอก

 
จ านวน 125 คน

ร้อยละ 100

3,572,000        งบอ านวยการ (กรม)

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการในสังกัดท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการมาด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ 
และด้วยความเรียบร้อย 
และควรค่าแก่การยกย่อง
สรรเสริญ และเป็นไปตาม
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินว่าด้วยการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2560

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ
มีความพึงพอใจ มีขวัญ
และก าลังใจ 
(ร้อยละ 100)

(1) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 
(2) ข้าราชการท่ีรับราชการ
มาครบ 25 ปีบริบูรณ์ มี
(3) ข้าราชการท่ีรับราชการ
มาครบ 20 ปีบริบูรณ์

150,000           งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเล่ือนและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
 ระดับช านาญการพิเศษ

17 3 20 2 13 4 ✓

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

กิจกรรมท่ี 2 : อ.ก.พ. สถ. ประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณา
ร่างประกาศ รับสมัครคัดเลือก

กิจกรรมท่ี 4 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
กิจกรรมท่ี 5 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

กิจกรรมท่ี 6 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กิจกรรมท่ี 7 : คณะอนุกรรมการฯ ออก
ข้อสอบจัดส่งข้อสอบให้ ผอ.กจ. เพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ
พิจารณา และจัดพิมพ์ข้อสอบ

กิจกรรมท่ี 8 : ด าเนินการสอบข้อเขียน

กิจกรรมท่ี 9 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
และส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินตาม
หลักเกณฑ์

กิจกรรมท่ี 10 : คณะอนุกรรมการฯ 
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์
กิจกรรมท่ี 11 : ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพ่ือสรุปผลการคัดเลือก
และรายงานผลการคัดเลือกต่อ อสถ. 
พิจารณาเห็นชอบ

กิจกรรมท่ี 12 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมท่ี 13 : อสถ. มีค าส่ังแต่งต้ัง
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รักษาการในต าแหน่ง
เพ่ือประเมินผลงานเข้าสู่ต าแหน่ง

กจ.1.เพ่ือคัดเลือกข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ใน
ต าแหน่ง
ท่ีว่าง
2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ได้รับการเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน
สามารถสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาเล่ือนข้ึน
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงข้ึนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.พ. 
และ อ.ก.พ. สถ. ก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 จ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
มีความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะตามท่ีก าหนด

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

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการฝึกอบรมการจัดท าและการ
บริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : เตรียมการวางแผนการ
ด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
และการบริหารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 3 : ประสานวิทยากร สถานท่ี
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าอบรมฯ

กิจกรรมท่ี 4 : จัดโครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การจัดท าและการบริหาร
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเบ้ืองต้น
เก่ียวกับระบบงบประมาณและระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างในระบบ 
New GFMIS Thai

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
และการบริหารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 3 : ประสานวิทยากร สถานท่ี
จัดประชุมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าอบรมฯ

กิจกรรมท่ี 4 : จัดโครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานเบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ
งบประมาณและระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ในระบบ New GFMIS Thai

กิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลการด าเนินโครงการฯ

กยผ.

กยผ.งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)3,240,000        

จ านวน 270 คน 990,500           1. เพ่ือสร้างทักษะความรู้ความ
เข้าใจของข้าราชการในสังกัด
เก่ียวกับหลักการบริหาร
งบประมาณ การโอน
เปล่ียนแปลง การกันเงินไว้เบิก
เหล่ือมปี เพ่ือลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. เพ่ือสร้างทักษะความรู้
ความเข้าใจของข้าราชการ
ในสังกัดเก่ียวกับการจัดท า
งบประมาณ หลักการเขียน
โครงการ การจัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่าย และหลักเกณฑ์การ
พิจารณางบประมาณของส านัก
งบประมาณในการเสนอขอต้ัง
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดท าและบริหาร
งบประมาณของ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และส านัก/กองได้เข้า
รับการฝึกอบรม

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน
ได้รับทราบข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบ 
New GFMIS Thai  
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปถ่ายทอดต่อได้
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เก่ียวกับระบบ New GFMIS 
Thai  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดท าและการ
บริหารงบประมาณ 
ของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด และส านัก/กอง
 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้ารับการ
ฝึกอบรม

จ านวน 1,200 คน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

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

กิจกรรมท่ี 1 : วางแผน 
และขออนุมัติด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมท้ังจัดเตรียม
เอกสารวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

กิจกรรมท่ี 3: ด าเนินการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจสอบด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลการด าเนินการ
ตามโครงการฝึกอบรมฯ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ทักษะและความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัลส าหรับข้าราชการและพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(Digital Literacy)

17 3 20 2 13 4 ✓ สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้

สบ.พถ.

✓ ตบ.17 6 20

ร้อยละ 80 ของจ านวน
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

4,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

(1) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
การเงิน บัญชีและ
การตรวจสอบ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด 
และเจ้าหน้าท่ีกองตรวจสอบ
ระบบการเงินบัญชีท้องถ่ิน
มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง
 การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน า
การปฏิบัติงานด้านการคลัง
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
ได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้จากผลการ
ทดสอบหลังการอบรม
เพ่ิมข้ึน

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
การเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
รวม 76 จังหวัด และ
บุคลากรกองตรวจสอบระบบ
การเงินบัญชีท้องถ่ิน  ไม่น้อย
กว่า 
258 คน

930,000           

งบอ านวยการ (กรม)

เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองการปฏิบัติงานนักส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ให้แก่
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
ช านาญการและพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการได้รับการ
พัฒนาทักษะพและมี
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของคะแนนรวม

เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองทักษะและความสามารถ
ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการได้รับการ
พัฒนาทักษะพและมี
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 80 ของคะแนนรวม

ร้อยละ 80 ของจ านวน
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

5,000,000        

11 13 4 งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินระดับกลาง

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงการจัดท ารายงาน และการน าเสนอ
รายงาน

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินระดับสูง

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ
รายงาน

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมทดสอบและ
ประเมินระดับทักษะองค์ความรู้
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าหลักสูตร แผนการ
ฝึกอบรมและขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม

กิจกรรมท่ี 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมสัมมนา

กิจกรรมท่ี 3 :จัดการฝึกอบรมจ านวน 5 
วัน

สบ.พถ.

สบ.พถ.

สบ.พถ.

เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะในการ
บริหารงานเพ่ือส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินให้แก่
ข้าราชการเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินระดับอ านวยการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราขการผู้เข้าร่วม
โครงการรับการพัฒนา
ทักษะพและมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของคะแนนรวม

ร้อยละ 80 ของจ านวน
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

10,000,000       

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ 
มีความเข้าใจบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถ่ิน ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
80 ผ่านการฝึกอบรม

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถ่ิน หรือใน
ระดับเดียวกัน จ านวน 100 
คน ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000           

เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะในการ
บริหารงานเพ่ือส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินให้แก่
ข้าราชการเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินระดับช านาญการพิเศษ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ข้าราขการผู้เข้าร่วม
โครงการรับการพัฒนา
ทักษะพและมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของคะแนนรวม

ร้อยละ 80 ของจ านวน
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

3,000,000        งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด กลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลท้องถ่ิน

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าหลักสูตร 
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติจัด
โครงการฝึกอบรม

กิจกรรมท่ี 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมสัมมนา

กิจกรรมท่ี 3 :จัดการฝึกอบรมจ านวน
 5 วัน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และ
เร่ืองร้องทุกข์

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าหลักสูตร 
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติ
จัดโครงการฝึกอบรม

กิจกรรมท่ี 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมสัมมนา

กิจกรรมท่ี 3 :จัดการฝึกอบรมจ านวน
 5 วัน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบ

17 3 20 2 13 4 ✓

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าหลักสูตร 
แผนการฝึกอบรมและขออนุมัติ
จัดโครงการฝึกอบรม

กิจกรรมท่ี 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมสัมมนา

กิจกรรมท่ี 3 :จัดการฝึกอบรมจ านวน 5 วัน

สบ.พถ.

สบ.พถ.

สบ.พถ.600,000           

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ 
มีความเข้าใจบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล
ส่วนส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
สังกัดกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล 
หรือในระดับเดียวกัน
จ านวน 100 คน  ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000           งบอ านวยการ (กรม)

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
มีความเข้าใจบทบาท อ านาจ
หน้าท่ีของผู้ปฏิบัติในกลุ่มงาน
กฎหมาย ระเบียบ 
และเร่ืองร้องทุกข์ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมายท่ีเก่ียวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
สังกัดกลุ่มงานกฎหมาย 
ระเบียบ และเร่ืองร้องทุกข์
หรือในระดับเดียวกัน  
จ านวน 100 คน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุน อปท.

600,000           

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
 มีความเข้าใจบทบาท อ านาจ
หน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
งานการเงิน บัญชีและการ
ตรวจสอบ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมายท่ีเก่ียวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
80 ผ่านการฝึกอบรมะ

ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
สังกัดกลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ หรือใน
ระดับเดียวกัน  จ านวน 
100 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
เพ่ือเพ่ิอประสิทธิภาพ
การส่งเสริมสนับสนุน อปท.

งบอ านวยการ (กรม)

งบอ านวยการ (กรม)
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการฝึกอบรม
กิจกรรมท่ี1 : การเสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี2: การด าเนินโครงการจัดการ
ฝึกอบรม
กิจกรรมท่ี3 : การประเมินผลและสรุปผล
โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์และ 
English Camp

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอโครงการให้อธิบดี
พิจารณาอนุมัติและให้ด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนด TOR  พิจารณา 
และอนุมัติจ้างบริษัทด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายและ
รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการด้านเอกสาร 
วัสดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี
กิจกรรมท่ี 5 : ด าเนินโครงการ 
English Camp

กิจกรรมท่ี 6 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-LAAS) ส าหรับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด
กิจกรรมท่ี 1
จัดฝึกอบรมอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)
 ส าหรับส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด

เพ่ือให้บุคลากรของ
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และ
การตรวจสอบของส านักงาน
ส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
สามารถให้ค าแนะน า
การปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)
 เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการ
รับเงินเบิกจ่ายเงิน และจัดท า
รายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)
 ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบของ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
เข้าร่วมการฝึกอบรม

160 คน 1,254,000        17 3 20 2 13 4 ✓ สน.คท.

317

งบอ านวยการ (กรม)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรใน
สังกัด สถ.ประเมินฯ ส าหรับ
จังหวัดและส่วนกลาง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาทักษะการ
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน
เป็นไปตามระดับทักษะ
ตามท่ี ก.พ.ก าหนด

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
40 คนได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

450,000           งบอ านวยการ (กรม)

สบ.พถ.✓413220 งบอ านวยการ (กรม)

กพส. ✓413220317

เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้าน
กระบวนการฝึกอบรม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 42 คน

ขรก+พรก ในสังกัด 
สบ.พถ. จ านวน 42 คน

110,540           
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เป้าหมาย
ตาม 
SDGs

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
การปฏิรูป
ประเทศ

ร่าง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

แผน
ยุทธ

ศาสตร์ 
มท.

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ประจ า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.)

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งท่ีมางบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง ลักษณะของโครงการ

กิจกรรมท่ี 1 : ติดตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอ่ืน ๆ

กิจกรรมท่ี 2 : พิจารณาคัดเลือกบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในท่ีมีคุณสามบัติตามท่ี
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอ่ืน ๆ

กิจกรรมท่ี 3 : จัดส่งใบสมัครตาม
คุณสมบัติในแต่ละหลักสูตรการอบรม
กิจกรรมท่ี 4 : ขออนุญาตเข้ารับการอบรม
 และเข้ารับการอบรม
กิจกรรมท่ี 5 : น าความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ีได้รับจากการอบรมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางาน รวมถึง
การท า KM ให้บุคลากรท่ียังไม่ได้เข้ารับ
การอบรม

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ
จัดท ากรอบแนวทางการเป็นองค์กร
ดิจิทัล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570

กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ
สถานภาพ กระบวนการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : ระดมความคิดเห็น- 
วิเคราะห์ความต้องการ นโยบายด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 3 : น าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ การระดมความคิดเห็น

6 20 2 6 5 งบอ านวยการ (กรม) ✓ . ศส. 1) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 – 2570 
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
2) เพ่ือจัดท ากรอบแนวทาง
การเป็นองค์กรดิจิทัล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2565 - 2570  ท่ีสอดคล้อง
กับอ านาจหน้าท่ี ภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

1) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 
2565 – 2570 
2) กรอบแนวทาง
การเป็นองค์กรดิจิทัล
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 
- 2570

1) แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 – 2570
2) กรอบแนวทางการเป็น
องค์กรดิจิทัล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2565 - 2570

5,000,000        

กิจกรรมท่ี 4 : น าเสนอ และจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 - 2570 ฉบับ

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มตรวจสอบภายใน

(1) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายในได้พัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตร่วจสอบภายใน
สามารถประเมินและช่วย
สนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการก ากับดูแล 
การบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมของส่วนราชการ
ได้
(2) เพ่ือเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ 
ข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค
ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับ
วิทยากรและผู้ประกอบ
วิชาชีพเดียวกัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนของบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในท่ี
ได้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
จ านวนบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
หลักสูตร

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทุกคน ได้รับการ
ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน

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