


 

คำนำ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

จัดทำขึ ้นเพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ และสนับสนุนการขับเคลื ่อน  
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นยังสามารถใช้เป็นเครื ่องมือในการติดตาม
ความสำเร็จของการดำเนินงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงในมิติ  
ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นประกอบด้วยเนื ้อหาสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่ 1 สาระสำคัญ 
ของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาการดำเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ และภาคผนวก ประกอบด้วย  แผนที่ความเชื ่อมโยง 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิร ูปประเทศ ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทยกับแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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◮ จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนา (Strategic Positioning) 
1. การเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบ  

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

2. เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักของประเทศ 
เพ่ือรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล โดยกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในทุกระดับมีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศมีธรรมาภิบาล  
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม ทั้งในและต่างประเทศ 

3. ขับเคลื่อนท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน  
สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการสร้างมาตรการ แนวปฏิบั ติ ระเบียบ  
และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญ 
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เพ่ือนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้ องถิ่นสู่ องค์กรภาครัฐแนวใหม่  เพ่ื อเสริมสร้างภาพลักษณ์  และความเชื่ อมั่ นจากพ้ืนที่ สู่ สั งคม 
ในภาพกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความโปร่งใส และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของประเทศ 
ด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพในระดับสากล 

6. การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับภารกิจ
ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

7. ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรศูนย์กลางความรู้ มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการส่งเสริมและให้คำปรึกษา และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศในระดับสากล 

8. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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◮ วิสัยทศัน์ (Vision) 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 

ได้อย่างท่ัวถึง เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565” 
 

◮ ค่านิยม (Value) 

“มืออาชีพ  คิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล” 
 

◮ พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ 

ตามมาตรฐานการดำเนินงาน      
2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ 

ได้อย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็ นไปตามมาตรฐาน 

บริการสาธารณะ 
4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็นไป  

ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 

กฎหมาย และนโยบายที่กำหนด 

 

◮ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมาย รองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาวางระบบและดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ 
ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 



4 
 

 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



ท่ี ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ
1 การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถ่ิน

ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
8 24,313,200              

2 การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุง
ระเบียบกฎหมาย รองรับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

16 78,586,000              

3 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ให้มีมาตรฐาน

3 17,902,750              

4 การพัฒนาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

22 162,309,500             

5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ี ภารกิจ 
และนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย

73 368,270,140             

122 651,381,590           

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

งบอ านวยการ (กรม)

รวม
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โครงการวันท้องถ่ินไทย สล.สถ.
กิจกรรมท่ี 1 : จัดเตรียมข้อมูลและผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เก่ียวกับจุดเร่ิมต้น
ของการกระจายอ านาจการปกครอง
สู่ท้องถ่ินความส าคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 2 : ตรวจทานข้อมูล
กิจกรรมท่ี 3 : จัดสรรงบประมาณให้ 
76 จังหวัด เพ่ือน าไปจัดงานวันท้องถ่ินไทย

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออ่ืน ๆ
กิจกรรมท่ี 5 : ประเมินผลการด าเนินงาน

ไตรมาส 4
จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
จ ำนวน 10 คร้ังต่อปี

จ ำนวนในกำรผลิตส่ือ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
จ ำนวน 10 คร้ังต่อปี

ค่าเป้าหมาย

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถ่ินในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เป้าหมาย : มำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะได้รับกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3, 4, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 12, 17, 20  / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 2, 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ข้อ 1, 3, 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 3, 5

1. เสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การด าเนินงาน
ตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ

ไตรมาส 3
4,916,000         
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ไตรมาส 4

ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
โครงการฝึกอบรมผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน

สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง สถานการณ์จ าลองการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การจัดท ารายงาน
การน าเสนอรายบุคคล และรายกลุ่ม

กิจกรรมท่ี 2 : ประเมินผลผู้ผ่านการฝึก
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้
พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าท่ีและสามารถ
น าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และมีทัศนคติท่ีดีในการให้บริการประชาชน

โครงการฝึกอบรมท้องถ่ินอ าเภอมืออาชีพ สบ.พถ.
กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง สถานการณ์จ าลอง การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การจัดท ารายงาน การน าเสนอ
รายบุคคล และรายกลุ่ม

กิจกรรมท่ี 2 : ประเมินผลผู้ผ่านการฝึก
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้
พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าท่ีและสามารถ
น าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและมีทัศนคติท่ีดี
ในการให้บริการประชาชน

1,530,000         ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำร 
ผ่ำนกำรฝึกอบรม

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินท่ีด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ
ท้องถ่ิน และข้ำรำชกำร
ส่วนกลำงท่ีอยู่ในระดับ
เดียวกัน จ ำนวน 80 คน/รุ่น

1,042,200         ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำรข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินท่ีด ำรง
ต ำแหน่งท้องถ่ินอ ำเภอ
และข้ำรำชกำรส่วนกลำง
ท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน 
จ ำนวน 80 คน/3 รุ่น
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ไตรมาส 4

ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะท้องถ่ินอ าเภอ
ในการท าหน้าท่ีส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาและการจัดบริการ
สาธารณะท่ีมีมาตรฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

1,220,000         สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี 1 : การเสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : การด าเนินโครงการจัดการ
ฝึกอบรม
กิจกรรมท่ี 3 : การประเมินผลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและการสรุปผลโครงการ

โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สน.คท.

กิจกรรม : จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ
และประมวลผลข้อมูลรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การ
บริหารส่วนต าบล, กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา จ านวน 7,852 แห่ง 
ลงในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel

จ ำนวนผู้เข้ำฝึกอบรม              
ผู้ผ่ำนกำรประเมินผล

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
และกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ท่ีมีมำตรฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 80 คน

เพ่ือจัดท ำเป็นฐำนข้อมูล
ทำงด้ำนกำรเงิน กำรคลัง 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
กลุ่มเป้ำหมำย
1. กลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จ ำนวน 7,852 แห่ง
2. กลุ่มเป้ำหมำยรอง
หน่วยงำนอ่ืนและผู้สนใจท่ัวไป

1,500,000         เพ่ือเผยแพร่หนังสือข้อมูลรำยได้
ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดทุกจังหวัด 
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอทุกอ ำเภอ 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และผู้สนใจ
ท่ัวไป
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ไตรมาส 4

ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง

สน.คท.

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

1. ข้ำรำชกำรส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด จังหวัดละ 5 คน 
รวม 380 คน
2. ข้ำรำชกำรส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
อ ำเภอ อ ำเภอละ 1 คน 
รวม 878 คน
3. คณะกรรมกำรภำษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้ำงประจ ำ
จังหวัด จังหวัดละ 18 คน 
4. เมืองพัทยำ (กรรมกำร
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง) 
จ ำนวน 1 คน
5. คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์กำรประเมินภำษี
ประจ ำจังหวัด จังหวัดละ 
10 คน รวม 760 คน
6. เจ้ำหน้ำท่ีของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน 
(ส่วนกลำง) จ ำนวน 53 คน 
รวมท้ังส้ิน 3,440 คน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป้ำหมำย (เทศบำลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร
และเมืองพัทยำ) 
จ ำนวน 3,376 แห่ง

5,500,000         
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ไตรมาส 4

ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ส าหรับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด

สน.คท.

กิจกรรม : จัดฝึกอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(e-LAAS) ส าหรับส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหาร
จัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดินสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

6,956,000         กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
76 จังหวัด

กิจกรรมท่ี 2 :  (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ตรวจติดตามผล
การด าเนินงาน

1,649,000         บุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
จ ำนวน 200 คน เข้ำร่วม
กำรฝึกอบรม โดยสำมำรถ
ให้ค ำแนะน ำกำรปฏิบัติงำน 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS) แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีได้อย่ำงรวดเร็ว 
และถูกต้อง

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ        
2. เป้ำหมำยพ้ืนท่ีกำรจัดท ำ
ธนำคำรน้ ำใต้ดินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี 
76 จังหวัด

ผู้ผ่ำนกำรประชุมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำระบบ
ธนำคำรน้ ำใต้ดินสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีองค์ควำมรู้
แนวทำงกำรด ำเนินงำน สำมำรถ
น ำควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรระบบ
ธนำคำรน้ ำใต้ดิน ไปสู่กำรปฏิบัติ
ได้ตำมบทบำทหน้ำท่ี ร้อยละ 80

บุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
จ ำนวน 200 คน 
เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
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โครงการค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร สน.คท.
กิจกรรม : ด าเนินการโอนเงินภาษีให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 7,776 แห่ง เป็นรายเดือน
และรายงวด โดยโอนเงินผ่านธนาคาร 
ซ่ึงธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการโอน
ทุกคร้ัง

โครงการพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 
เพ่ือรองรับการใช้งานผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

      7,928,000 สน.คท.

กิจกรรมท่ี 1 : ด าเนินการพัฒนาระบบ
โปรแกรมรวบรวมฐานข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละแห่ง ซ่ึงอยู่ในโปรแกรมแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 
แบบอัตโนมัติ
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ี
ภาษี เพ่ือการตัดสินใจ ส าหรับผู้บริหาร
เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

เป้าหมาย : ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะครอบคลุมวิถีกำรด ำรงชีวิต

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 20, 21 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 1, 2 ,11

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ข้อ 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 5

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
และการบริหารการเงิน 
การคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
สำมำรถโอนเงินภำษีจัดสรร
ผ่ำนธนำคำรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ท้ังหมด 
โดยธนำคำรส่งหลักฐำน Report 
กำรโอนเงินให้เป็นรำยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินสำมำรถโอนเงินภำษี
จัดสรรผ่ำนธนำคำรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
เป็นรำยเดือนและรำยงวด

เทศบำล องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และเมืองพัทยำ

500,000

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีใช้โปรแกรมแผนท่ี
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการพัฒนาระบบ 
Web Service และ API เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ

กิจกรรมท่ี 4 : ฝึกอบรมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สน.คท.

กิจกรรมท่ี 1 : ก าหนดการประชุม/จัดท า
วาระการประชุม

กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุม/เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนรายคร้ังท่ีมีการประชุม

1. คณะกรรมกำรภำษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้ำงประจ ำ
จังหวัด รวม 76 จังหวัด 
ซ่ึงมีกำรประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง
2. คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์กำรประเมินภำษี
ประจ ำจังหวัด 
รวม 76 จังหวัด 
ซ่ึงมีกำรประชุมเดือนละ 1 คร้ัง

44,524,800     กำรประชุมคณะกรรมกำรระดับ
จังหวัดตำมพระรำชบัญญัติภำษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562
จ ำนวนจังหวัดละ 2 คณะ
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แบบ
รวมศูนย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สน.คท.

กิจกรรมท่ี 1 : ตรวจสอบงานและการ
ท างานต่าง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบ
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS 
(Database Tuning) ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมท่ี 2 : บริการให้ค าปรึกษา
และแนะน าการใช้งานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับการติดต้ัง
ปัญหาทางด้านเทคนิคและการปฏิบัติงาน
บนโปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS 
ผ่านระบบ Call Center และเว็บไซต์
ของระบบคลังความรู้  (e-LAAS KM) 
ของระบบบัญชี e-LAAS

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 7,850 แห่ง

9,954,000      จ ำนวนคร้ังในกำรบ ำรุงรักษำได้
ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว้
จ ำนวน 12 คร้ัง
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
โครงการจัดท าหนังสือเพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กม.

กิจกรรมท่ี 1 : บริหารจัดการ
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินการ
โครงการจัดท าหนังสือคู่มือแนวปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ตบ.

กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษารวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และก าหนดวิธีการ ข้ันตอน
ในการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้สอดคล้องกับคู่มือหรือแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในท่ีกระทรวงการคลังก าหนด

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าคู่มือในรูปส่ิงพิมพ์
เป็นรูปเล่ม พร้อมจัดส่งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอ 
และกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี
ท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 3 : น าคู่มือแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเข้าสู่เว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ในรูปแบบของ e - book

2. ส่งเสริมการจัดท า 
ปรับปรุงกฎหมาย 
และแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์

1,000,000      

1,069,200      

จ ำนวนองค์กรตำมเป้ำหมำย
ได้รับหนังสือ เพ่ือเสริมสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน 
ตำมกฎหมำยและระเบียบ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

จ ำนวนองค์กรตำมเป้ำหมำยได้รับ
หนังสือ เพ่ือเสริมสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน ตำมกฎหมำย
และระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

จ ำนวนหนังสือคู่มือแนวปฏิบัติ
กำรตรวจสอบภำยใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดพิมพ์หนังสือคู่มือฯ 
จ ำนวน 8,910 เล่ม
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
โครงการจัดท าคู่มือระเบียบกฎหมาย
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปี 2564

สน.บถ. *

กิจกรรมท่ี 1 : เตรียมโครงการ ขออนุมัติ
โครงการ จัดเตรียมบริษัทรับเหมาผลิต 
จัดท า TOR (จัดจ้าง) ประสานกองคลัง 
และรวบรวมระเบียบกฎหมาย มาตรฐาน
ท่ัวไปและข้อหารือต่าง ๆ
ในปี 2563 - 2564

กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินโครงการ ผลิตหนังสือ
ตรวจสอบ และแจกจ่าย
กิจกรรมท่ี 3 : ประเมินผลโครงการ

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการจัดท า
ความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการและ
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ขอบเขต (TOR)
กิจกรรมท่ี 2 : จ้างส านักพิมพ์จัดพิมพ์
หนังสือคู่มือการจัดท าความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 3 : ตรวจรับหนังสือคู่มือการ
จัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 4 : จัดส่งและแจกจ่ายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และส านัก/กอง

จัดท ำคู่มือ 10,000 เล่ม จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับ
กำรแจกจ่ำยคู่มือ

3,000,000      

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 7,851 แห่ง 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด 76 แห่ง 
และส ำนัก/กอง 23 แห่ง 
ได้รับหนังสือคู่มือกำรจัดท ำ
ควำมตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีควำมถูกต้องสมบูรณ์ 
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
 และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

จ ำนวนหนังสือคู่มือฯ 810,000        
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
โครงการจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาขอบเขตและจัดท า TOR
กิจกรรมท่ี 2 : จ้างส านักพิมพ์จัดพิมพ์
กิจกรรมท่ี 3 : ตรวจรับ
กิจกรรมท่ี 4 : จัดส่งและแจกจ่ายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และส านัก/กอง

โครงการจัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานกลาง
การมีส่วนร่วมของประชาชน

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาขอบเขตและจัดท า TOR
กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าเน้ือหาคู่มือมาตรฐาน
กลางการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรมท่ี 3 : จ้างส านักพิมพ์จัดพิมพ์คู่มือฯ
กิจกรรมท่ี 4 : ตรวจรับหนังสือคู่มือฯ

กิจกรรมท่ี 5 : จัดส่งและแจกจ่ายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และส านัก/กอง

จัดพิมพ์คู่มือ 
จ ำนวน 10,000 เล่ม

มีคู่มือหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

900,000        

จัดพิมพ์คู่มือ 
จ ำนวน 10,000 เล่ม

มีคู่มือมำตรฐำนกลำงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน

900,000        
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
โครงการจัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและมาตรฐาน
หอพัก

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดขอบเขต (TOR)

กิจกรรมท่ี 2 : จ้างส านักพิมพ์จัดพิมพ์
หนังสือคู่มือมาตรฐานฯ

กิจกรรมท่ี 3 : ตรวจรับหนังสือคู่มือ
มาตรฐานฯ

กิจกรรมท่ี 4 : จัดส่งและแจกจ่ายให้ห้องค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด และอ าเภอ

โครงการจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาขอบเขตและจัดท า TOR

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าเน้ือหาคู่มือศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 3 : จ้างส านักพิมพ์จัดพิมพ์คู่มือฯ

กิจกรรมท่ี 4 : ตรวจรับหนังสือคู่มือฯ

กิจกรรมท่ี 5 : จัดส่งและแจกจ่ายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และส านัก/กอง

จัดพิมพ์คู่มือ           
จ ำนวน 20,000 เล่ม

มีคู่มือมำตรฐำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
และมำตรฐำนหอพัก

2,500,000      

จัดพิมพ์คู่มือ           
จ ำนวน 10,000 เล่ม

มีคู่มือศูนย์ช่วยเหลิอประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,600,000      
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าบันทึกเสนอต่ออธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพ่ือขออนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแต่งต้ัง
คณะท างานฯ
กิจกรรมท่ี 2 : คณะท างานฯ ร่วมกัน
ก าหนดขอบเขตงานจ้างพัฒนาปรับปรุง
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมท่ี 3 : จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
พัฒนาปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการปรับปรุงคู่มือ
เอกสารมาตรฐานการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 5 : จัดท าร่างคู่มือเอกสาร
มาตรฐานจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับสมบูรณ์

จ ำนวน 2 เร่ือง มีคู่มือมำตรฐำนกำรจัดบริกำร
สำธำรณะ 

2,000,000      
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
โครงการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดต้ังและการด าเนินงาน
ของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี 2 : ยกร่างระเบียบกฎหมาย

กิจกรรมท่ี 3 : เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 4 : เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมท่ี 5 : เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
มหาดไทยลงนามกิจรรมท่ี 6 : ส่งให้ส านักงานเลขานุการ
คณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กิจกรรมท่ี 7 : แจ้งเวียนและเผยแพร่
ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการใช้
โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถ่ิน

กศ. *

กิจกรรม : พิมพ์หนังสือคู่มือฯ

จัดพิมพ์หนังสือคู่มือกำรใช้
โปรแกรมระบบข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ท้องถ่ิน จ ำนวน 28,000 เล่ม

จัดพิมพ์หนังสือคู่มือกำรใช้
โปรแกรมระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำท้องถ่ิน จ ำนวน 
28,000 เล่ม

      1,400,000

จ ำนวน 1 ฉบับ มีระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดต้ัง
และกำรด ำเนินงำนของกรรมกำร
ชุมชนในเขตเทศบำล

 ไม่ใช้
งบประมำณ
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน

จ ำนวน 1,908 เล่ม จ ำนวน 2,000 เล่ม 500,000        กต.

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะกรรมการ TOR
กิจกรรมท่ี 2 : จ้างส านักพิมพ์จัดพิมพ์
หนังสือฯ

กิจกรรมท่ี 3 : ตรวจรับหนังสือฯ
กิจกรรมท่ี 4 : จัดส่งและแจกจ่าย
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด และส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินอ าเภอ
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1. สนับสนุน
การด าเนินงาน
โครงการตามมาตรฐาน

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทนคณะกรรมการกลาง
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
และคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัด

กสว.

กิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทน

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กสว.

กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ดีเด่น จังหวัดสะอาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ข้อ 4, 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 4, 5

เป้าหมาย : ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 5, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 18, 20 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 2, 6

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

7,323,600      จัดสรรค่ำตอบแทนฯ ให้แก่
คณะกรรมกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัด สำมำรถให้
ค ำแนะน ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยภำยใต้กำรรวมกลุ่มพ้ืนท่ี 
(Cluster) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คณะกรรมกำรกลำงจัดกำร
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
และคณะกรรมกำรจัดกำร
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
สำมำรถให้ค ำแนะน ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยภำยใต้กำร
รวมกลุ่มพ้ืนท่ี (Cluster) ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จ ำนวนจังหวัดท่ีด ำเนินกำร
ประกวดกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยดีเด่นจังหวัดสะอำด 
จ ำนวน 76 จังหวัด และจ ำนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สนับสนุนกำรประกวดกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยดีเด่นจังหวัด
สะอำด จ ำนวน 7,852 คน

จังหวัดท่ีมีกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยดีเด่น
สำมำรถขยำยผลส ำเร็จให้แก่
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ

8,543,200      
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ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : บ ารุงรักษาระบบ
กิจกรรมท่ี 2 : เพ่ิมหลักประกัน ลดความ
เส่ียงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมท่ี 3 : สนับสนุนการบริหารระบบ
ข้อมูล

2. พัฒนาและขยาย
ระบบงานบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/
เทศบำล จ ำนวน 7,774 แห่ง 
เจ้ำหน้ำท่ีกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน และเจ้ำหน้ำท่ี
ส ำนักงำนท้องถ่ินจังหวัด
76 จังหวัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/
เทศบำล จ ำนวน 7,774 แห่ง 
เจ้ำหน้ำท่ีกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน 
และเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน
ท้องถ่ินจังหวัด 76 จังหวัด

2,035,950      
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1. พัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผล

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ตบ.

กิจกรรมท่ี 1 : ด าเนินการวางแผน 
ประสานสถานท่ี วิทยากร และขออนุมัติ
ตามโครงการฝึกอบรมฯ

กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม รวมท้ังจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการฝึกอบรม บรรยาย
โดยวิทยากรจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ
ส่ังการท่ีเก่ียวข้องโดยตรง พร้อมตอบ
ข้อซักถาม

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ข้อ 6 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 5

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดบริกำรสำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพและเข้มแข็ง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 20, 21 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 1, 2 ,11

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
2,470,800         จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม

มีผลกำรทดสอบ
หลังกำรอบรมเพ่ิมข้ึน

จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบภำยในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยใน
จ ำนวน 640 คน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี 
และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ตบ.

กิจกรรมท่ี 1 : ด าเนินการวางแผน 
ประสานสถานท่ี วิทยากร และขออนุมัติ
ตามโครงการฝึกอบรมฯ
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม รวมท้ังจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการฝึกอบรม บรรยาย
โดยวิทยากรจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ
ส่ังการท่ีเก่ียวข้องโดยตรง พร้อมตอบ
ข้อซักถาม

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสอดรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ (e-Plan)

บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรวำงแผน
และประเมินผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan)
สำมำรถท ำงำนได้เป็นปกติ 
และมีควำมเสถียร
ในกำรท ำงำนไดอยำง 
ต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ

บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรวำงแผน
และประเมินผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan)
สำมำรถท ำงำนได้เป็นปกติ 
และมีควำมเสถียร
ในกำรท ำงำนไดอยำง 
ต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ

3,400,000         กยผ.

จัดฝึกอบรมฯ ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มงำนกำรเงิน บัญชี 
และกำรตรวจสอบ 
และเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนกำรเงิน
บัญชี และกำรตรวจสอบ 
ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และบุคลำกรกองตรวจสอบ
ระบบกำรเงินบัญชีท้องถ่ิน  
จ ำนวน 210 คน

           822,800จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีผลกำรทดสอบ
หลังกำรอบรมเพ่ิมข้ึน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสอดรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ (e-Plan)

กยผ.

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานท้องถ่ิน
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (e-Plan) 
ตามผลการวิเคราะห์และออกแบบ

กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาระบบ e-Plan 
ให้สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างระบบสารสนเทศภายในกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาชุดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล
ตามมาตรฐานคลังข้อมูลท้องถ่ินของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เช่ือมโยง
กับระบบ eMENSCR ของ ศสช.

กิจกรรมท่ี 3 : จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลางท่ีมีหน้าท่ีก ากับและติดตาม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ให้สามารถใช้งานระบบในการติดตาม
การปฏิบัติงาน ตามข้อส่ังการ งานประจ า 
และวาระพิเศษต่าง ๆ ได้

5,000,000         องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถปฏิบัติงำนในระบบ
สำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำร
เพ่ือกำรวำงแผน
และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือสอดรับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 
โดยไม่มีปัญหำกำร Error 
ทุกช่วงเวลำ/เช่ือมโยงระบบ
ฐำนข้อมูลกับ eMENSCR 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถปฏิบัติงำนในระบบ
สำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำร
เพ่ือกำรวำงแผน
และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือสอดรับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 
โดยไม่มีปัญหำกำร Error 
ทุกช่วงเวลำ/เช่ือมโยงระบบ
ฐำนข้อมูลกับ eMENSCR 
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการช้ีแจงการจัดท าเอกสาร
หลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : ด าเนินการประชุม
คณะท างานพัฒนาโปรแกรม
และงานทะเบียนวัดผล

กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้
งานโปรแกรม/คลิปวีดีโอการใช้งาน

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการแจ้งสถานศึกษา

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระบบสำรสนเทศมีเสถียรภำพ
และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสำมำรถบันทึก
ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรขยะได้
ครบทุกแห่ง

           638,200 กสว.

1. สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัด
กำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยจัดท ำเอกสำร
ประเมินผลตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ด้วยโปรแกรมระบบงำน
ทะเบียนวัดผลของ
สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2. พัฒนำโปรแกรมระบบงำน
ทะเบียนวัดผลของสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET)
 และนโยบำยรัฐบำล เช่น 
หลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตร
ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  
หลักสูตรอำเซียน ฯลฯ

คณะท ำงำนพัฒนำโปรแกรม
ระบบงำนทะเบียนวัดของ
สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 
45 คน

           323,000
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
2. ส่งเสริมสนับสนุน
การติดตามประเมินผล

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของผู้บริหาร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

สล.สถ.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ
กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
กิจกรรมท่ี 3 : เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กิจกรรมท่ี 4 : รายงานผลการตรวจราชการ
โครงการตรวจนิเทศงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ 2564

สน.บถ. *

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการตรวจ
นิเทศฯ

กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ
กิจกรรมท่ี 4 : ประเมินโครงการ
โครงการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า
โครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการตามโครงการ
กิจกรรมท่ี 4 : สรุปผลการด าเนินโครงการฯ
  

ข้ำรำชกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
ตรวจนิเทศงำน

79,087,000       

1,000,000         จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้รับกำรตรวจ
ประเมิน

มีกำรตรวจประเมิน 
จ ำนวน 50 คร้ัง

154,720           องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย (จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ พิจิตร 
และพังงำ) รวม 377 แห่ง 
ได้รับกำรติดตำมและนิเทศ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย (จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ พิจิตร 
และพังงำ) รวม 377 แห่ง 
ได้รับกำรติดตำมและนิเทศ
แผนพัฒนำท้องถ่ินไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป้ำหมำย 377 แห่ง มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจกระบวนกำร
จัดท ำและด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน
มำกย่ิงข้ึน

2,264 คน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA)

กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : รับฟังความคิดเห็น
จากส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง
แบบประเมินฯ
กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบันทึกเสนอต่ออธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมท่ี 3 : จัดประชุมช้ีแจงวิธีการ
ประเมินแก่ทีมประเมินท้ัง 76 จังหวัด
กิจกรรมท่ี 4 : จัดพิมพ์แบบประเมิน
และจัดส่งแบบประเมินให้ทีมประเมิน
ทุกจังหวัด
กิจกรรมท่ี 5 : จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่
ทีมประเมินในการออกตรวจประเมิน
ทุกจังหวัด
กิจกรรมท่ี 6 : ออกติดตามและนิเทศ
การตรวจประเมินของทีมประเมิน 
โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง (กรม)
กิจกรรมท่ี 7 : สรุปผลและวิเคราะห์ผล
การประเมินและแจ้งจังหวัด
โครงการตรวจนิเทศการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรตรวจ
นิเทศ

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรตรวจ
นิเทศ

425,800           กพส. *

โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นิเทศงาน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการตรวจติดตามฯ
กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรตรวจ
ติดตำมฯ

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรตรวจ
ติดตำมฯ

500,000           

ร้อยละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้รับกำรประเมิน
ประสิทธิภำพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 7,851 แห่ง

17,276,000       
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงาน
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินอ าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จ ำนวนส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอ 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรตรวจ
นิเทศ

เป้ำหมำยหน่วยรับตรวจ 
1,200 แห่ง

4,059,000         กปต.สถ.

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
ปีงบประมาณ 2564

สำมำรถด ำเนินกำรจัดจ้ำง
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์
และติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค 
จ ำนวน 196 คน

สำมำรถด ำเนินกำรจัดจ้ำง
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์
และติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค 
จ ำนวน 196 คน

35,280,000       กยผ.

โครงการตรวจติดตามและนิเทศ
การด าเนินงานของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับส านัก
งบประมาณ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กยผ.

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการตรวจ
ติดตามและนิเทศการด าเนินงานของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ร่วมกับส านักงบประมาณ และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมท่ี 2 : ประสานหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีลงตรวจฯ และประสาน
หน่วยงานท่ีร่วมลงพ้ืนท่ี เช่น 
ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น

กิจกรรมท่ี 3 : ลงพ้ืนท่ีตรวจ สรุปผล
การตรวจฯ

ด ำเนินกำรตรวจติดตำม
และนิเทศ 1,080 แห่ง

จ ำนวนส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด/
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินอ ำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
กำรตรวจนิเทศฯ

505,200           
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
โครงการตรวจติดตามโครงการจัดท า
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ 
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-Plan) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

กยผ. *

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งจังหวัดเป้าหมาย 
เพ่ือให้ด าเนินการประสานกับทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีทราบ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการออกตรวจ
กิจกรรมท่ี 4 : ประมวลสรุปผลการตรวจ
ติดตาม  เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา

โครงการตรวจนิเทศ ติดตาม และเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด/อ าเภอ

กยผ. *

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการตรวจ
นิเทศ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด และส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินอ าเภอ

กิจกรรมท่ี 2 : ประสานหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีลงตรวจฯ

กิจกรรมท่ี 3 : ลงพ้ืนท่ีตรวจ สรุปผล
การตรวจฯ

ด ำเนินกำรตรวจติดตำม 
6 คร้ัง ในพ้ืนท่ี 18 จังหวัด
ของภำคเหนือ ภำคกลำง 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคตะวันออก ภำคใต้

ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ี 18 จังหวัด
ได้รับกำรตรวจติดตำม
กำรด ำเนินงำนในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำรตรวจ
ติดตำมโครงกำรจัดท ำระบบ
สำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือกำรวำงแผน
และประเมินผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan)

480,000           

ด ำเนินกำรตรวจนิเทศ 30 แห่ง ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด/
อ ำเภอ ได้รับตรวจนิเทศ 
ติดตำม และเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

474,000           
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ

กศ.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงก าหนด
แผนงานและข้ันตอนการด าเนินการสอบ 
และแผนการนิเทศติดตามผล
กิจกรรมท่ี 2 : บันทึกข้อมูลในระบบ 
NT Access
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการขออนุมัติ
งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการสอบ

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการจัดทดสอบ
ประเมินคุณภาพนักเรียน
กิจกรรมท่ี 5 : ตรวจติดตามผล
การด าเนินการตามสภาพจริง ท้ังก่อนสอบ 
ระหว่างวันสอบ และวันสอบ
กิจกรรมท่ี 6 : รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการประเมินผลการด าเนินงาน
จากสภาพจริงและการมอบรางวัล
ถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศา
คตญาณฯ ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Moral Development School : MDS)
ด้วยหลักการพ้ืนฐานของคุณธรรม
และจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลเตรียม
การจัดสรร
กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบัญชีจัดสรร
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณ
กิจกรรมท่ี 4 :  ติดตามประเมินผล

         5,450,000นักเรียนเข้ำร่วมกำรทดสอบ
กำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) 
ช้ัน ป. 1 และกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ัน ป. 3

นักรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ช้ัน ป. 1 
จ ำนวน 56,924 คน 
และ ป.3 จ ำนวน 50,761 คน

โรงเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือก
จำกคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจนิเทศ 
จ ำนวน 16 โรงเรียน

โรงเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือก
จำกคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจนิเทศ 
จ ำนวน 16 โรงเรียน

           889,100
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลยุทธ์ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4
โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาท้องถ่ิน

กศ. *

กิจกรรม : ออกตรวจติดตาม

โครงการตรวจนิเทศภารกิจท่ีได้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

กสธ.

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะท างานตรวจ
นิเทศภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 2 : ตรวจนิเทศภารกิจท่ีได้รับ
การถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการตรวจนิเทศ
ภารกิจฯ
โครงการกิจกรรมตรวจติดตามและนิเทศ
งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กสว. *

กิจกรรม : ตรวจติดตามและนิเทศงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(อพ.สธ.-สถ.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับค ำแนะน ำ เพ่ือเข้ำร่วม
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

จ ำนวนจังหวัดท่ีได้รับ
กำรตรวจนิเทศจำกกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน จ ำนวน 
4 ภำค (16 จังหวัด) 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรตรวจ
นิเทศจำกส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
76 จังหวัด (912 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน)

         1,819,880

สถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอนมำยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรตรวจนิเทศ
ตำมก ำหนด

สถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอนมำยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรตรวจนิเทศ
ตำมก ำหนด 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง

           610,000

สุ่มตรวจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโรงเรียน/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณด้ำนกำรศึกษำ 
จ ำนวน 25 แห่ง

สุ่มตรวจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโรงเรียน/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณด้ำนกำรศึกษำ 
จ ำนวน 25 แห่ง

         1,644,000
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1. พัฒนาองค์กรให้มี
การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงาน
ราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

กจ.

กิจกรรมท่ี 1 : การขออนุมัติโครงการ
ปฐมนิเทศฯ
กิจกรรมท่ี 2 : การด าเนินโครงการ
ปฐมนิเทศฯ
กิจกรรมท่ี 3 : การสรุปผลด าเนินโครงการ
ปฐมนิเทศฯ

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564

กจ.

กิจกรรมท่ี 1 : ส ารวจรายช่ือข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าผู้มีคุณสมบัติและสมควร
ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณฯ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าโครงการมอบประกาศ
เกียรติคุณ
กิจกรรมท่ี 3 : จัดท าประกาศเกียรติคุณ
กิจกรรมท่ี 4 : มอบประกาศเกียรติคุณ

จ ำนวน 170 คน จ ำนวนข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินท่ีเข้ำฝึกอบรม
ตำมโครงกำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร
บรรจุใหม่ของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน

1,272,900      

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ข้อ 1, 6, 9 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 2, 5
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2, 3, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 3, 5, 11, 12, 20, 21, 22 / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 2, 3, 5, 9, 11

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ี ภารกิจ และนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เป้าหมาย : องค์กรมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและประชำชนมีควำมสุข

150,000         ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนรำชกำร 
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับประกำศ
เกียรติคุณผู้ได้รับประกำศ
เกียรติคุณ มีควำมพึงพอใจ 
มีขวัญและก ำลังใจ 
(ร้อยละ 100)

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนรำชกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย ได้รับประกำศ
เกียรติคุณ
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการส่งข้าราชการเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด

กจ.

กิจกรรมท่ี 1 : การขออนุมัติโครงการ
ฝึกอบรม
กิจกรรมท่ี 2 : กำรด ำเนินกำรฝึกอบรม
กลุ่มเป้ำหมำย
กิจกรรมท่ี 3 : การประเมินผลการฝึกอบรม
โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก

กจ.

กิจกรรมท่ี 1 : หลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ท่ีดี
กิจกรรมท่ี 2 : หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)

กิจกรรมท่ี 3 : หลักสูตรผู้ตรวจราชการ
ระดับกรม
กิจกรรมท่ี 4 : หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.)
กิจกรรมท่ี 5 : หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ
กิจกรรมท่ี 6 : หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์
ดิจิทัล Smart PR

จ ำนวน 105 คน จ ำนวนข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
ท่ีเข้ำฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ 
ของหน่วยงำนภำยนอก

930,600         

3,329,000      

ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
กำรฝึกอบรม จ ำนวน 94 คน

ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 94 คน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ

กจ.

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอ อ.ก.พ. สถ. อนุมัติ
เปิดสอบ และก าหนดหลักเกณฑ์การสอบ

กิจกรรมท่ี 2 : ประกาศหลักเกณฑ์
การคัดเลือกฯ
กิจกรรมท่ี 3 : รับสมัครคัดเลือกฯ
กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ
กิจกรรมท่ี 5 : ประกาศผลการคัดเลือกฯ 
และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีผ่าน
การคัดเลือกฯ

โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย

กม.

กิจกรรมท่ี 1 : บริหารจัดการ
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินการ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย ระเบียบ และเร่ืองร้องทุกข์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กม.

กิจกรรมท่ี 1 : บริหารจัดการ
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 3 : ประเมินโครงการ

จ ำนวนผู้ได้รับกำรแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
พิเศษ ตำมจ ำนวนต ำแหน่ง
ท่ีว่ำง

จ ำนวนผู้ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ ตำมจ ำนวน
ต ำแหน่งท่ีว่ำง

500,000         

ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
บุคลำกรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตำมเป้ำหมำย
เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ 80 ของจ ำนวนบุคลำกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตำมเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร

1,570,800      

ร้อยละ 80 ของจ ำนวนบุคลำกร
ตำมเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
บุคลำกรตำมเป้ำหมำย
เข้ำร่วมโครงกำร

1,296,500      
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน 
การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ตบ.

กิจกรรมท่ี 1 : ประเมินความเส่ียงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจัดท า
แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน 
การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพ่ืออนุมัติ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดส่งแผนการตรวจสอบ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กิจกรรมท่ี 3 : จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
เพ่ือปฏิบัติงานตามแผน

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการตามแผน
กิจกรรมท่ี 5 : จัดท ารายงานการตรวจสอบ 
และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือแจ้งให้
หน่วยรับตรวจทราบ และด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ

กิจกรรมท่ี 6 : รายงานผลการด าเนินการ
และรวบรวมข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง 
กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ 
ไม่น้อยกว่ำ 350 แห่ง
2. สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับ
กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
และกำรพัสดุ ไม่น้อยกว่ำ 
200 แห่ง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 28 จังหวัด ได้รับ
กำรนิเทศกำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนจำกผล
กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลัง 
กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ

2,650,000      1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลังกำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุไม่น้อยกว่ำ 
350 แห่ง 
2. สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 
กำรบัญชี และกำรพัสดุ 
ไม่น้อยกว่ำ 200 แห่ง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จ ำนวน 28 จังหวัด ได้รับ
กำรนิเทศกำรบริหำรงำน 
และกำรปฏิบัติงำนจำกผล
กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลัง 
กำรเงิน กำรบัญชี 
และกำรพัสดุ
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และสถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สำมำรถ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง 
กำรเงิน กำรบัญชี 
และกำรพัสดุ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล

(ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 7 : ติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน และปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวง
กำรคลังก ำหนด
6. เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนกำรเงิน 
บัญชี และกำรตรวจสอบ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ด้ำนกำรคลัง กำรเงินกำรบัญชี 
และกำรพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : ซ่อมแซมและแก้ไขระบบ
สารสนเทศให้ท างานได้อย่างปกติ
และต่อเน่ือง

ระบบงำนสำรสนเทศ
และฐำนข้อมูลกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินท ำงำนได้
ตำมปกติอย่ำงต่อเน่ือง
ประกอบด้วย 5 ระบบงำนหลัก 
40 ระบบงำนย่อย

ระบบงำนสำรสนเทศ
และฐำนข้อมูลกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินท ำงำนได้
ตำมปกติอย่ำงต่อเน่ือง 
ประกอบด้วย 5 ระบบ
งำนหลัก 40 ระบบงำนย่อย

6,430,000      
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการพัฒนาระบบช่วยตอบข้อความ 
ตอบค าถามให้ข้อมูลในรูปแบบ 
Chatbot เพ่ือบริการข้อมูลท้องถ่ิน
แบบอัตโนมัติ

ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษาและวิเคราะห์จัดเก็บ
ข้อมูล ค าถาม-ค าตอบ ส าหรับช่วย
การปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : ออกแบบและพัฒนาชุด
ข้อมูลถามตอบส าหรับระบบ Chatbot

กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาส่วนท่ีเป็นช่องทาง
ของการให้บริการ DLA Chatbot
กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการทดสอบ
และสร้างทักษะในรูปแบบของปัญญา
ประดิษฐ์ในกระบวนการถามตอบกับ DLA 
Chatbot และออกแบบกระบวนการสอน
ให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์

กิจกรรมท่ี 5 : จัดท าคู่มือการท างาน
และอบรมผู้ดูแลระบบ

จ ำนวนกำรถำมตอบในระบบ 
Chatbot มีมำกกว่ำ 15,000 
ค ำถำมค ำตอบ/เดือน

จ ำนวนกำรถำมตอบในระบบ 
Chatbot มีมำกกว่ำ 15,000 
ค ำถำมค ำตอบ/เดือน

4,365,000      
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) 
และระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ีจัดหาในโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ
กิจกรรมท่ี 4 : ติดต้ังอุปกรณ์และตรวจรับ
พัสดุ
กิจกรรมท่ี 5 : ตรวจสอบการท างาน
ของระบบ

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายใน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
พร้อมระบบ Antivirus

ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ีจัดหาในโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ
กิจกรรมท่ี 4 : ตรวจรับพัสดุ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถปฏิบัติงำนในระบบ
โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) 
ได้อย่ำงต่อเน่ือง
มีประสิทธิภำพ 
ระบบ e-LAAS มีพ้ืนท่ีเพียงพอ
ในกำรรองรับกำรเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูลกับระบบ
สำรสนเทศภำยใน
และภำยนอกองค์กร 
และสำมำรถใช้ระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินในกำรติดต่อ
ส่ือสำรได้อย่ำงปลอดภัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถปฏิบัติงำนในระบบ
โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS) ได้อย่ำงต่อเน่ืองมี
ประสิทธิภำพระบบ e-LAAS
มีพ้ืนท่ีเพียงพอในกำรรองรับ
กำรเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล
กับระบบสำรสนเทศภำยใน
และภำยนอกองค์กร และสำมำรถ
ใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินในกำรติดต่อส่ือสำรได้
อย่ำงปลอดภัย

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์ได้รับ
กำรดูแล บ ำรุงรักษำ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ 
จ ำนวน 12 เดือน

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์ได้รับกำรดูแล
บ ำรุงรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ 
จ ำนวน 12 เดือน

9,450,000      

11,304,900     
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) 
และระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน

ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ีจัดหาในโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดราคากลาง
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ
กิจกรรมท่ี 4 : ตรวจรับพัสดุ

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Big Data) 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์
บริหารจัดการท้องถ่ินแบบบูรณาการ 
ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564

มีระบบวิเครำะห์ข้อมูล 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรท้องถ่ิน
แบบบูรณำกำร จ ำนวน 1 ระบบ

9,500,000      ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพัฒนาระบบและการจัดท า 
Big Data ในมิติ เพ่ือการบริหารท้องถ่ิน
ท่ีย่ังยืน โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ 
5 ด้าน ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2560 - 2569กิจกรรมท่ี 2 : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของ
หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และข้อมูลในแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับแนวทางการจัดท า Big Data 
ในมิติเพ่ือการบริหารท้องถ่ินท่ีย่ังยืน

กิจกรรมท่ี 3 : จัดประชุมน าเสนอผล
การวิเคราะห์ และออกแบบการใช้งาน
ข้อมูลในรูปแบบ Big Data ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีระบบวิเครำะห์ข้อมูล 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรท้องถ่ิน
แบบบูรณำกำร ในปี 2564 
1 ระบบ

8,354,000      อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์ได้รับ
กำรดูแล บ ำรุงรักษำ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ 
จ ำนวน 12 เดือน

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์ได้รับกำรดูแล
บ ำรุงรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ 
จ ำนวน 12 เดือน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรรมท่ี 4 : พัฒนาระบบรายงาน
ท่ีน าเสนอข้อมูลในเชิง Big data ท่ีได้
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ท่ีด าเนิน
การศึกษาในโครงการ โดยมุ่งเน้นส าหรับ
ผู้ใช้งานในกลุ่มของเจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 5 : จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินในการใช้งานระบบ

กิจกรรมท่ี 6 : จัดท าเอกสารคู่มือการใช้
งานระบบท่ีพัฒนาภายใต้โครงการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 30 ชุด และในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ส่งมอบให้แก่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 - 2570

มีแผนปฏิบัติกำรของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 - 2570

มีแผนปฏิบัติกำรของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน ประจ ำปี 
พ.ศ. 2565 - 2570

4,500,000       ศส.

กิจกรรมท่ี 1 : การประชุมช้ีแจงโครงการ
แก่ผู้บริหาร บุคลากร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 2 : การจัดท าแผนปฎิบัติการ
ดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2565 - 2570
กิจกรรมท่ี 3 : การจัดท ากรอบแนว
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 - 2570
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการฝึกอบรมผู้อ านวยการกลุ่มงาน
กฎหมายระเบียบและเร่ืองร้องทุกข์

สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง สถานการณ์จ าลอง การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การจัดท ารายงาน 
การน าเสนอรายบุคคล และรายกลุ่ม

กิจกรรมท่ี 2 : ประเมินผลผู้ผ่านการฝึก
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้
พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าท่ีและสามารถ
น าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และมีทัศนคติท่ีดีในการให้บริการประชาชน

โครงการฝึกอบรมผู้อ านวยการกลุ่มงาน
การเงินบัญชีและการตรวจสอบ

สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาอบรมภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง สถานการณ์จ าลอง การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การจัดท ารายงาน 
การน าเสนอรายรายกลุ่ม

กิจกรรมท่ี 2 : ประเมินผลผู้ผ่าน
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีความรู้พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าท่ี
และสามารถน าเอาความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและมีทัศนคติท่ีดี
ในการให้บริการประชาชน

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
ท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มงำนกำรเงินบัญชี 
และกำรตรวจสอบ  
และข้ำรำชกำรส่วนกลำง
ท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน 
จ ำนวน 80 คน/รุ่น

ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำร 
ผ่ำนกำรฝึกอบรม

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
ท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มงำนกฏหมำย ระเบียบ 
และเร่ืองร้องทุกข์ 
และข้ำรำชกำรส่วนกลำง
ท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน 
จ ำนวน 80 คน/รุ่น

1,171,700      

ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำร 
ผ่ำนกำรฝึกอบรม

1,171,700      
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าหลักสูตรการพัฒนา
ขีดสมรรถนะ ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจกรรมท่ี 2 : กองการเจ้าหน้าท่ีคัดเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือเข้ารับ
การฝึกอบรมในโครงการ
กิจกรรมท่ี 3 : สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ินด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพ
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ภายใต้บริบทการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี 1 : การอบรมสัมมนาในช้ันเรียน
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมสร้างเครือข่าย
และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

โครงการพัฒนาความรู้และขีดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

สบ.พถ.

กิจกรรมท่ี 1 : การเสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : การด าเนินโครงการจัดการ
ฝึกอบรม

กิจกรรมท่ี 3 : การประเมินผลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และการสรุปผลโครงการ

ผู้เข้ำรับกำรอบรมข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง
ประจ ำของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน 
จ ำนวนท้ังหมด 500 คน 
โดยแบ่งเป็นจ ำนวน 10 รุ่น ๆ
ละ 50 คน

ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำร 
ผ่ำนกำรฝึกอบรม

8,681,600       

ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำร 
ผ่ำนกำรฝึกอบรม

ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
ท่ีจะเกษียณอำยุรำชกำร
ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 70 คน 
ข้ำรำชกำรก ำลังคนคุณภำพ
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน จ ำนวน 30 คน

560,450         

จ ำนวนผู้เข้ำฝึกอบรมข้ำรำชกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำน
บุคคล จ ำนวน 80 คน

1,220,000       
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

สบ.พถ.

กิจกรรม : พัฒนาระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม
บุคลากรท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิรูประบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน

สน.บถ.

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ
กิจกรรมท่ี 5 : การประเมินโครงการ
โครงการรับ - ส่งผลงานทางวิชาการ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถ่ินท่ีขอเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน
และนิเทศงานการบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาท้องถ่ิน

สน.บถ.

กิจกรรมท่ี 1 : รับผลงานทางวิชาการ 
รอบปกติ
กิจกรรมท่ี 2 : ส่งผลงานทางวิชาการ 
รอบปกติ
กิจกรรมท่ี 3 : รับผลงานทางวิชาการ 
รอบเยียวยา
กิจกรรมท่ี 4 : ส่งผลงานทางวิชาการ 
รอบเยียวยา
กิจกรรมท่ี 5 : นิเทศงานการบริหารงาน
บุคคลทางการศึกษาท้องถ่ิน

4,149,000       จ ำนวนกำรเข้ำสู่ระบบ
กำรลงทะเบียนฝึกอบรม
ของบุคลำกรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

228 คน จ ำนวนกำรเข้ำสู่ระบบ
กำรลงทะเบียนฝึกอบรม
ของบุคลำกรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1,202,600       

1,300,000       1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรตรวจประเมินผลงำนฯ 
จ ำนวน 5,000 รำย
2. เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน 1,000 รำย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 100 แห่ง
             

รับ - ส่งผลงำน 5,000 รำย 
นิเทศงำน 1,000 รำย 
100 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

บุคลำกรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการประชาชน

9,509,000       กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
การให้บริการประชาชนในรูปแบบ Smart 
local โดยใช้เคร่ืองมือสารสนเทศท่ีทันสมัย
โดยลงพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติ และข้อจ ากัด
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พร้อมด าเนินการจัดท า
รายงานสรุปการลงพ้ืนท่ี

กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ 
และแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชน
ในรูปแบบ Smart local ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจในกระบวนงานของระบบสารสนเทศ 
และวิธีปฏิบัติท่ีจะส่งผลให้ตอบสนองมิติ
การให้บริการประชาชนอย่างชาญฉลาด 
และลดข้ันตอนและการใช้เอกสารการยืนยัน
ตัวตนตามนโยบาย

กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศ
ตามแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชน
ในรูปแบบ Smart local ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้ศึกษาและออกแบบ

ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเข้ำใช้งำนในระบบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 7,851 แห่ง
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 4 : อบรมการใช้งานให้กับ
เจ้าหน้าท่ี ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีน าร่องในภาค
ของการปฏิบัติใช้งานแพลตฟอร์ม
การให้บริการประชาชนในรูปแบบ Smart 
local ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็น 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 10 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะต้อง
ด าเนินการอบรมแนะน าให้ความช่วยเหลือ 
ปรับปรุงระบบให้เกิดความเหมาะสม 
และสรุปรายงานประเมินผลประสิทธิภาพ
ของการใช้งานแพลตฟอร์มการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบ Smart local 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทียบ
กับการปฏิบัติเดิม
กิจกรรมท่ี 5 : จัดประชุมสัมมนา
เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการการใช้งาน
แพลตฟอร์มการให้บริการประชาชน
ในรูปแบบ Smart local ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวนผู้เข้าร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า 100 คน จ านวน 1 คร้ัง 
โดยการประชุมสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์
จะมุ่งเน้นและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
เกิดความเข้าใจในกระบวนการของ
การให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้สนับสนุน 
และดูแลมาตรฐานของการให้บริการพร้อม
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ร่วมงาน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 6 : จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ในการช่วยสนับสนุน
และก ากับดูแล และเพ่ือช่วยในการปฏิบัติ
มีประสิทธิภาพจ านวนผู้เข้าอบรม
ไม่น้อยกว่า 20 คน จ านวน 3 คร้ัง

โครงการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล
และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Alice for Windows)

กพส.

กิจกรรม : ว่าจ้างบริษัทผู้ติดต้ังโปรแกรมฯ 
ให้บ ารุงรักษาฐานข้อมูลและโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for 
Windows)

โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็น
เจ้าหน้าท่ีบริหารเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

กพส.

กิจกรรม : การจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กพส.

กิจกรรม : การจ้างเหมาบริการพนักงาน
ประจ าห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

ฐำนข้อมูลและโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice 
for Windows) ท ำงำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ

ปี 2564 ฐำนข้อมูล
และโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Alice 
for Windows) ท ำงำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 80

43,200          

ปี 2564 จ ำนวนบุคลำกรท่ีจ้ำง
เหมำบริกำร 1 คน 
มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์
ท่ีก ำหนดร้อยละ 80

จ ำนวนบุคลำกรท่ีจ้ำงเหมำบริกำร 180,000         

180,000         จ ำนวนบุคลำกรท่ีจ้ำงเหมำบริกำรปี 2564 จ ำนวนบุคลำกรท่ีจ้ำง
เหมำบริกำร 1 คน 
มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์
ท่ีก ำหนดร้อยละ 80
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ี
วิเครำะห์ข้อมูล 
เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำพ้ืนท่ีในระดับภำค

จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ี
วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนท่ี
ในระดับภำค

1,080,000      กพส.

โครงการจ้างเอกชนเพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กพส.

กิจกรรม : ด าเนินการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าท่ีฯ จ านวน 10 คน

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง)

กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติ
โครงการฯ
กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าหนังสือแจ้งจังหวัด
และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) เข้าร่วม

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการจัดอบรมโครงการ
เพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง) จ านวน 4 รุ่น

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการประเมินผล
โครงการฯ
กิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลโครงการฯ

2,484,200      มีผู้เข้ำร่วมครบตำมจ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำย

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70

1,800,000      จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล วิเครำะห์ และประมวลผล
ข้อมูลโครงกำรเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ จ ำนวน 10 คน

จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ี
จัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์
และประมวลผลข้อมูล
โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
จ ำนวน 10 คน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท้ัง 5 ด้าน (เฉล่ีย 5 ด้าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอโครงการขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชา
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งจังหวัดคัดเลือกผู้เข้ารับ
การอบรมสัมมนา
กิจกรรมท่ี 3 : ประสานและเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้า
รับการอบรมสัมมนาจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการอบรมสัมมนา
ตามก าหนดการ
กิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลการอบรมสัมมนา
เสนอผู้บังคับบัญชา
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนในการบริหารงาน
และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ ำนวน 304 คน มีวิทยำกรแกนน ำในระดับจังหวัด
ครบทุกจังหวัด ๆ ละ 4 คน

877,500         กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าบันทึกเสนอต่ออธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพ่ือขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมท่ี 2 : มีหนังสือแจ้งจังหวัดก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมท่ี 3 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างทีมวิทยากรแกนน า (A-team) 
จ านวน 2 รุ่น

1,500,000      จ ำนวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรอบรม

จ ำนวน 657 คน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการประเมินผล
โครงการฯกิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลโครงการฯ

โครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA)

กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าบันทึกเสนอต่ออธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพ่ือขออนุมัติโครงการฯ

กิจกรรมท่ี 2 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดขอบเขต (TOR)
กิจกรรมท่ี 3 : จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการ
ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA)

กิจกรรมท่ี 4 : ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษา
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA)

มีรำยงำนฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน 1 เร่ือง 495,000         
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
สู่การด าเนินการในระดับท้องถ่ิน

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : ประสานองค์การระหว่าง
ประเทศ

กิจกรรมท่ี 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการด้านเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานท่ี

กิจกรรมท่ี 5 : ด าเนินการจัดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมท่ี 6 : สรุปผลโครงการ

โครงการจัดซ้ือหนังสือของห้องสมุด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : จัดซ้ือหนังสือ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และวารสาร

กิจกรรมท่ี 3 : จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำร้อยละ 
80 สำมำรถน ำองค์ควำมรู้
ท่ีได้รับไปพัฒนำเพ่ือยกระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ 
และมำตรฐำนในระดับสำกล

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วม
กำรสัมมนำฯ ได้รับองค์ควำมรู้ 

600,000         

ปี 2564 จัดซ้ือหนังสือได้ตำม
งบประมำณท่ีต้ังไว้ 250 เล่ม 
ปี 2564 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 
นิตยสำร และวำรสำรได้ตำม
งบประมำณท่ีต้ังไว้ 
2,681 ฉบับ

1. จัดซ้ือหนังสือได้ตำมงบประมำณ
ท่ีต้ังไว้
2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสำร 
และวำรสำรได้ตำมงบประมำณ
ท่ีต้ังไว้

200,000         

51



ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ไทย – ญ่ีปุ่น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมือง
อย่างย่ังยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินโครงการ

กิจกรรมท่ี 2 : ประสานองค์การระหว่าง
ประเทศ

กิจกรรมท่ี 3 : แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการด้านเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานท่ี

กิจกรรมท่ี 5 : ด าเนินการจัดการสัมมนา
ทางวิชาการ

กิจกรรมท่ี 6 : สรุปผลโครงการ
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กพส. *

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะท างาน
เพ่ือก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

กิจกรรมท่ี 2 : ก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

กิจกรรมท่ี 3 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วม
กำรประชุมฯ ได้รับองค์ควำมรู้
เพ่ิมข้ึน

680,000         

จ ำนวน 891 แห่ง ท ำให้ทรำบถึงประสิทธิภำพหรือ
มำตรฐำนกำรท ำงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3,815,000      

ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ ร้อยละ 
80 สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ท่ีได้
ไปพัฒนำเพ่ือยกระดับ
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ
โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของไทยให้มีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ และมำตรฐำน
ในระดับสำกล
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 4 : แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพ่ือให้จังหวัดด าเนินการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นระดับจังหวัด
กิจกรรมท่ี 5 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ระดับประเทศ และประกาศผลการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564

กิจกรรมท่ี 6 : สรุปผลการด าเนินงาน
และจ้างเหมาเพ่ือจัดพิธีมอบรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการท้องถ่ินอ าเภอเพชรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

ก.พ.ร.สถ.

กิจกรรมท่ี 1 : การตรวจประเมิน
กิจกรรมท่ี 2 : พิธีมอบรางวัล
โครงการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาองค์กร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ร้อยละ 100 ก.พ.ร.สถ.

กิจกรรม : จัดอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนวัตกรเพ่ือสร้างนวัตกรรม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ร้อยละ 100 ก.พ.ร.สถ.

กิจกรรม : จัดอบรม

จ ำนวน 20 คน ท้องถ่ินอ ำเภอท่ีได้รับกำรคัดเลือก
เป็นท้องถ่ินอ ำเภอเพชรกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

766,150         

475,100         ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยนักพัฒนำ
องค์กรของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน

ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำศักยภำพนวัตกร เพ่ือสร้ำง
นวัตกรรมของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน

466,040         
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการตรวจสอบด้านการบริหารงาน 
การเงิน และการบัญชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

กตภ.

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

กิจกรรมท่ี 2 : เข้าตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ าปี

กิจกรรมท่ี 3 : จัดท ารายงานการตรวจสอบ 
โดยมีการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
กิจกรรมท่ี 4 : เสนอรายงานผล
การตรวจสอบให้อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินทราบ และส่ังการให้
หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ

กิจกรรมท่ี 5 : ติดตามการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กตภ.

กิจกรรมท่ี 1 : ติดตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอ่ืน ๆ

กิจกรรมท่ี 2 : พิจารณาคัดเลือกบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอ่ืน ๆ

กิจกรรมท่ี 3 : จัดส่งใบสมัครตามคุณสมบัติ
ในแต่ละหลักสูตรการอบรม

กิจกรรมท่ี 4 : ขออนุญาตเข้ารับการอบรม
และเข้ารับการอบรม

100,000         ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับ
กำรฝึกอบรม

องค์กรมีประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำร
และประชำชนมีควำมสุข

องค์กรมีประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำร
และประชำชนมีควำมสุข

ร้อยละของหน่วยรับตรวจท่ีได้รับ
กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 
กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
กำรบริหำร และกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
งบประมำณ

668,300         
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 5 : น าความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ีได้รับจากการอบรมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางาน รวมถึง
การท า KM ให้บุคลากรท่ียังไม่ได้เข้ารับ
การอบรม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าและการบริหารงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กยผ.

กิจกรรมท่ี 1 : เตรียมการวางแผน
การด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ขออนุมัติโครงการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
และการบริหารงบประมาณของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 3 : ประสานวิทยากร สถานท่ี
จัดประชุม แจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้า
อบรมฯ
กิจกรรมท่ี 4 : จัดโครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการจัดท าและการบริหาร
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 5 : สรุปผลการด าเนินโครงการ

960,500         บุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำ
และบริหำรงบประมำณของ
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด และส ำนัก/กอง
ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

จ ำนวน 240 คน
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์นโยบายและแผน ส าหรับจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

กยผ.

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ ส าหรับจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พร้อมจัดท า
ร่างขอบเขตงาน (TOR)

กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งกองคลังด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างจนกระท่ัง
ลงนามในสัญญาจ้าง

กิจกรรมท่ี 3 : จ้างเจ้าหน้าท่ีวิเคระห์ฯ 
ส าหรับจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จ านวน 8 คน ปฏิบัติหน้าท่ี ณ กลุ่มงาน
วิเคราะห์งบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 
2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

1,100,000      กยผ.

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการจัดท า
หนังสือรายงานประจ าปี 2563 และแต่งต้ัง
คณะท างานฯ
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งเวียนส านัก/กอง
เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2563

กิจกรรมท่ี 3 : รวบรวมผลการด าเนินงาน
ของส านัก/กอง (สรุปผลการด าเนินงาน, 
กิจกรรม/โครงการ, ภาพถ่าย)
กิจกรรมท่ี 4 : ประมวลสรุปวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จ ำนวน 8 คน จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์ฯ 
ส ำหรับจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน จ ำนวน 8 คน

1,440,000      

จัดพิมพ์หนังสือรำยงำน
ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 
10,211 เล่ม เพ่ือแจกจ่ำย
ให้กับหน่วยงำน ดังต่อไปน้ี
- ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
76 จังหวัด แห่งละ 4 เล่ม 
รวม 304 เล่ม
- ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอ 
878 อ ำเภอ แห่งละ 2 เล่ม 
รวม 1,756 เล่ม

จัดพิมพ์หนังสือรำยงำนประจ ำปี 
2563 จ ำนวน 10,211 เล่ม

(ด าเนินการก่อนเร่ิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

(ด าเนินการก่อนเร่ิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 5 : จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปี
2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 6 : แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตของงานจ้างพิมพ์หนังสือ
รายงานประจ าปี 2562
กิจกรรมท่ี 7 : หาผู้รับจ้างจัดพิมพ์รายงาน
ประจ าปี 2563
กิจกรรมท่ี 8 : ส่ง (ร่าง) รายงานประจ าปี 
2563 ให้ผู้รับจ้างด าเนินการพิมพ์ปรู๊ฟ
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ตรวจสอบ
กิจกรรมท่ี 9 : ส่งโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์
รายงานประจ าปี 2563 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมท่ี 10 : ตรวจรับงานจ้างในการ
ด าเนินการจัดพิมพ์รายงานประจ าปี 2563
กิจกรรมท่ี 11 : แจกจ่ายเล่มรายงาน
ประจ าปีให้แก่ส่วนท่ีเก่ียวข้องตามจ านวน
ท่ีก าหนด

- ผู้บริหำรหน่วยงำน
กระทรวงมหำดไทย 
และผู้บริหำรหน่วยงำน
ในสังกัดกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินและผู้ท่ีสนใจ
แห่งละ 1 เล่ม รวม 100 เล่ม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7,851 แห่ง แห่งละ 1 เล่ม 
รวม 7,851 เล่ม
- เก็บไว้ส่วนกลำง 
ณ กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน รวม 200 เล่ม
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด

กยผ. *

กิจกรรมท่ี 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : จัดสรรงบประมาณให้แก่
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
กิจกรรมท่ี 3 : แจ้งให้ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดรายงานผลการ
ส่งข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564

กศ.

กิจกรรมท่ี 1 : วางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมท่ี 2 : จัดฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศฯ

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดเก็บ 
และวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กศ.

กิจกรรม : จ้างเหมาบุคคลภายนอก

380 คน บุคลำกรส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัดได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
รำชกำร

9,066,000      

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล
ภำยนอก จ ำนวน 4 คน

สำมำรถติดตำมและรำยงำน
กำรด ำเนินงำนได้ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนดไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

         420,000

บุคลำกรของส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด และส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
อ ำเภอ จ ำนวน 620 คน

ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้
และสำมำรถเป็นท่ีปรึกษำ 
ให้ค ำแนะน ำแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

      2,128,500
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

กศ.

กิจกรรมท่ี 1 : การจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กิจกรรมท่ี 2 : จัดอบรมตามโครงการฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับปรับปรุงใหม่

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลเตรียมการ
จัดสรร

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบัญชีจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 :  ติดตามประเมินผล

โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถ่ิน และระดับส่วนกลาง

     10,059,000 กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินเพ่ือเห็นชอบในการ
โอนจัดสรรงบประมาณให้แก่นส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด

ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีเก่ียวข้อง
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รวม 2,778 คน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
654 แห่ง

     27,780,000

1. จัดประชุมคณะกรรมกำร
ประสำนงำนวิชำกำรกำรจัด
กำรศึกษำท้องถ่ิน ระดับ
จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
กำรศึกษำท้องถ่ิน และระดับ
ส่วนกลำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 1. คณะกรรมกำรประสำนงำน
วิชำกำรกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน 
ระดับจังหวัด 76 จังหวัด จ ำนวน 
3,040 คน 

ข้ำรำชกำรส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอ
จ ำนวน 920 คน

บุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
และส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอท่ีเข้ำ
ร่วมสัมมนำฯ

      3,750,000
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งการโอนจัดสรรให้แก่
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดทราบ

กิจกรรมท่ี 3 : จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
ระดับส่วนกลาง

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามการรายงานผล
การด าเนินการของแต่ละจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด

โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลเตรียมการ
จัดสรร

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบัญชีจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามประเมินผล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : วางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมท่ี 2 : จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

2. นิเทศติดตำมกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินภำยในจังหวัด 
เพ่ือยกระดับผลกำรทดสอบ
กำรศึกษำระดับชำติ
ข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) 
และระดับนำนำชำติ (PISA)

2. คณะกรรมกำรประสำนงำน
วิชำกำรกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน 
ระดับกลุ่มจังหวัดกำรศึกษำ
ท้องถ่ิน 18 กลุ่ม จ ำนวน 720 คน
3. คณะกรรมกำรประสำนงำน
วิชำกำรกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน 
ระดับส่วนกลำง จ ำนวน 40 คน

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในสังกัดทุกคน จ ำนวน 
120 คน
2. ครูผู้สอน ระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1, 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 
และมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ทุกคน
ทุกโรงเรียนในสังกัด

สถำนศึกษำในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 735  แห่ง

     15,278,000

บุคลำกรของส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดและ ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอ
ตลอดจนผู้สังเกตกำรณ์ท่ีเข้ำ
ร่วมสัมมนำฯ จ ำนวน 
2,000 คน

บุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด
และส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอ 
ตลอดจนผู้สังเกตกำรณ์ท่ีเข้ำร่วม
สัมมนำฯ จ ำนวน 2,000 คน

      5,600,000
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : วางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมท่ี 2 : จัดฝึกอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาฯ

กิจกรรมท่ี 3 : จัดพิมพ์แผนพัฒนา
การศึกษาฯ

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : วางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมท่ี 2 : แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
เพ่ือคัดเลือกแผนฯ

กิจกรรมท่ี 3 : จัดประชุม/ช้ีแจงหลักเกณฑ์ 
เพ่ือคัดเลือกแผนฯ

โครงการค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561"

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 : เสนอเร่ืองขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดส่งบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัยเข้ำรับกำรอบรม
ครบตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

3,750      45,100,000

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและสถำนศึกษำ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีจัดส่งใบสมัครพร้อม
เอกสำรหลักฐำนเข้ำรับ
กำรพิจำรณำคัดเลือกฯ 
จ ำนวน 900 แห่ง

จ ำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสถำนศึกษำในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสำร
หลักฐำนเข้ำรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกฯ จ ำนวน 900 แห่ง

      1,000,000

คณะกรรมกำรประสำนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ 
และผู้สังเกตกำรณ์ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 400 คน

คณะกรรมกำรประสำนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำฯ 
และผู้สังเกตกำรณ์ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 400 คน

      7,000,000
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรมท่ี 3 : บริหารจัดการงบประมาณ
ท่ีจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ "การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560"

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 : เสนอเร่ืองขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 : บริหารจัดการงบประมาณ
ท่ีจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
ข้อมูลและขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กสธ.

กิจกรรมท่ี 1 : การจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ข้อมูลและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรมท่ี 2 : สรุปผลการด าเนินงาน

4,000 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดส่ง
บุคลำกรในสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยเข้ำรับกำรอบรมครบ
ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

     40,000,000

         540,000มีเจ้ำหน้ำท่ีของโครงกำร
ในกำรด ำเนินโครงกำรให้มี
ประสิทธิภำพ

มีบุคลำกรขับเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพและป้องกันโรค
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการสร้างคู่มือเส้นทางการท่องเท่ียว
ท้องถ่ิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

กพส.

กิจกรรมท่ี 1 : ซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินงาน
กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมช้ีแจง (ส่วนกลาง)

กิจกรรมท่ี 3 : จัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดด าเนินการตามรายการท่ีก าหนด

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 5 : สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 6 : จัดท าพิมพ์คู่มือเผยแพร่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและเป้าหมาย
ระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ

1,254,600       กยผ.

กิจกรรมท่ี 1 : ขออนุมัติโครงการฯ
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการอบรมสัมมนา
กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินการ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90  มีควำมพึงพอใจ
กระบวนกำรด ำเนินงำน
และเช่ือม่ันว่ำสำมำรถน ำ
องค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติกำร
ในพ้ืนท่ีได้

กรุงเทพมหำนคร และจังหวัด
จ ำนวน  76  จังหวัด

7,500,000       

1. บุคลำกรในส ำนักงำน
ท้องถ่ินจังหวัดทุกจังหวัด 
จังหวัดละ 3 คน
จ ำนวน 228 คน
2. บุคลำกรในส่วนกลำง 
จ ำนวน 72 คน 

1. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรสัมมนำ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของบุคลำกรเป้ำหมำย 
2. ผู้เข้ำรับกำรสัมมนำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศำสตร์กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินได้อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในระดับนโยบาย
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการประชุมช้ีแจงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกับการขับเคล่ือนนโยบาย
รัฐบาล

กยผ.

กิจกรรมท่ี 1 : แจ้งซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : แจ้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมช้ีแจง
แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด
กิจกรรมท่ี 3 : ติดตามผลการด าเนินงาน/
และผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดในการจัดประชุมช้ีแจง
แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กศ.

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมท่ี 2 : หาผู้รับจ้าง/ขออนุมัติจัดท า
ส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 
และคู่มือการใช้ส่ือ
กิจกรรมท่ี 3 : ผู้รับจ้างด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 4 : ด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมท่ี 5 : ประเมินผลและสรุปผล
โครงการฯ

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
จ ำนวน 1,600 คน

สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีจัดกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัยมีส่ือกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ และคู่มือกำรใช้ส่ือ
ท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนภำษำท่ีสมบูรณ์ตำมวัย

      6,794,000

จ ำนวน 10,434 คน ผู้บริหำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และผู้แทนภำคีเครือข่ำยในพ้ืนท่ี
จังหวัด เข้ำร่วมประชุมช้ีแจง
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล

2,675,500       
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือความเป็นเลิศ

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : วางแผนการด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการจัดท าโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติ
บัตรและเส้ือสามารถนักกีฬาดีเด่น

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : วางแผนการด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 2: ด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลเตรียมการ
จัดสรร

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบัญชีจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามประเมินผล

1. สถำนศึกษำในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทุกแห่ง มีหลักสูตรท่ีพัฒนำ
และปรับปรุงเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
ทันต่อกำรเปล่ียน และบริบท
ของสถำนศึกษำและพัฒนำได้
ทันตำมนโยบำยรัฐบำล
2. นักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรท่ีมี
คุณภำพสำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรได้

สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล
ต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล จ ำนวน 750 แห่ง

37,450,000     

จ ำนวน 304 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีจัดกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

1,829,900       

จ ำนวน 18 คน นักกีฬำดีเด่นสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

150,000         
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลเตรียมการ
จัดสรร

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบัญชีจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามประเมินผล

โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลเตรียมการ
จัดสรร

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าบัญชีจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 : ด าเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามประเมินผล

เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้นักเรียน
ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและเห็นคุณค่ำ
ของกำรท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 
ตลอดจนมีทักษะ 
ประสบกำรณ์ และ
ควำมสำมำรถในกำรเป็นเจ้ำ
บ้ำนน้อยท่ีดี

สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ีเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำน
กำรท่องเท่ียว จ ำนวน 11 แห่ง

      1,100,000

ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด ำเนินกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถำนศึกษำอย่ำงจริงจัง
และต่อเน่ือง

สถำนศึกษำในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 3 แห่ง

         600,000
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการค่าใช้จ่ายในการร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือท้องถ่ิน

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมวางแผน
กิจกรรมท่ี 2 : ด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 3 : ติดตามประเมินผล

1. ลูกเสือ เนตรนำรี 
และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีจิตส ำนึกรักชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
และระบอบประชำธิปไตย
2. ลูกเสือ เนตรนำรี 
และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรม
อันดีงำม รู้จักบ ำเพ็ญตน
เพ่ือสำธำรณประโยชน์ รู้จัก
เสียสละช่วยเหลือผู้อ่ืนมีควำม
รับผิดชอบ และมีควำมเป็น
ผู้น ำสูง 
3. ลูกเสือ เนตรนำรี 
และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน ำควำมรู้ ทักษะ
ประสบกำรณ์ และทัศนคติ
ท่ีดีท่ีได้รับจำกงำนชุมนุม
ลูกเสือไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้
4. ลูกเสือ เนตรนำรี 
และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีศักยภำพและควำม
พร้อมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ลูกเสือระดับชำติและนำนำชำติ

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรพัฒนำ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 
และยุวกำดชำดของสถำนศึกษำ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือ
ท้องถ่ิน เพ่ือร่วมประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำรจัดงำนชุมนุม 
และเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือ
ท้องถ่ิน 20 คน

         769,000
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการมอบรางวัลส าหรับสถานศึกษา 
ส านัก/กองการศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2563

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : วิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2562

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าประกาศรายช่ือ
องค์กรปกครองส่งนท้องถ่ิน สถานศึกษา 
และนักเรียนท่ีได้รับรางวัล

กิจกรรมท่ี 3 : แจ้งประกาศรายช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษา 
และนักเรียนท่ีได้รับรางวัล

กิจกรรมท่ี 4 : จัดท าเกียรติบัตร
กิจกรรมท่ี 5 : จัดพิธีมอบรางวัล

โครงการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ (Competency based 
Curriculum)

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมคณะท างาน
ขับเคล่ือนหลักสูตรสมรรถนะ 
(Competency - based Curriculum) 
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
กิจกรรมท่ี 2 : นิเทศติดตามผลการน า
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency 
based Curriculum) ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และสถำนศึกษำท่ีมีผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติข้ันพ้ืนฐำนดีเด่น
2. นักเรียนท่ีมีผล
กำรทดสอบระดับชำติ
ข้ันพ้ืนฐำนได้คะแนนเต็ม 
100 คะแนน

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง
กำรศึกษำ ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 450 คน
 2. นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
จ ำนวน 400 คน

         412,000

ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ 
(Competency – based 
Curriculum) สำมำรถบริหำร
จัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตำมแนวทำงและค ำส่ัง
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด

บุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน/คณะครู/บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวน 30 คน

         661,400
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน (Moral Development 
School : MDS) ด้วยหลักการพ้ืนฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กศ. *

กิจกรรมท่ี 1 : ด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 : ประเมินผลการด าเนินงาน
จากสภาพจริง

กิจกรรมท่ี 3 : การจัดพิธีมอบรางวัลถ้วย
ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชฯ

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กสธ.

กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมและฝึกอบรม
ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมการประกวด 
"โครงการ Thailand Rabies Awards 
2012"
กิจกรรมท่ี 3 : การตรวจติดตาม
การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีผลงานการด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
2. โรงเรียน 16 แห่ง 
ท่ีได้รับกำรคัดเลือก 
เพ่ือท่ีคณะกรรมกำรจะ
ด ำเนินกำรนิเทศติดตำม 
ตำมสภำพจริง
3. โรงเรียนท่ีได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ เพ่ือเข้ำรับถ้วย
ประทำนจำกสมเด็จ
พระสังฆรำชฯ

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2. โรงเรียน 16 แห่ง ท่ีได้รับ
กำรคัดเลือก เพ่ือท่ีคณะกรรมกำร
จะด ำเนินกำรนิเทศติดตำม 
ตำมสภำพจริง
3. โรงเรียนท่ีได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
เพ่ือเข้ำรับถ้วยประทำน
จำกสมเด็จพระสังฆรำชฯ

      7,249,500

บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนด้ำนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีควำมรู้
ในกำรป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ำและสำมำรถ
น ำควำมรู้ท่ีได้ไปบริหำรจัดกำร
ในพ้ืนท่ีควำมรับผิดชอบได้

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป

     15,402,000
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

กสธ.

กิจกรรมท่ี 1 : แต่งต้ังคณะท างานวางแผน
การด าเนินกิจกรรม
กิจกรรมท่ี 2 : จัดอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

เกิดเครือข่ำยบุคลำกร
ด้ำนสุขภำพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในกำรด ำเนินภำรกิจ
ด้ำนสถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอน
มำยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เครือข่ำยบุคลำกรด้ำนสุขภำพฯ       2,220,000
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ท่ี ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ
1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ให้มีมาตรฐาน

44 236,479,663,099               

44 236,479,663,099              

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

งบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

 71



1.สนับสนุน
การด าเนินงาน
โครงการตามมาตรฐาน

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

เทศบำลต ำบล 
และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ในพ้ืนท่ี 
5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
คือ จังหวัดนรำธิวำส 
ปัตตำนี ยะลำ สตูล 
และสงขลำ (อ ำเภอจะนะ 
เทพำ นำทวี และสะบ้ำ
ย้อย) รวม 340 แห่ง 
จ ำนวน 2,384,677 คน

เพ่ือพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและชุมชน 
ให้ประชำชนได้รับโอกำส
ในกำรพัฒนำศักยภำพให้พ่ึงตนเอง
มีรำยได้พอเพียงต่อกำรด ำรงชีวิต 
และมีกำรกระจำยรำยได้ท่ีเป็น
ธรรม และมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

      953,870,800 สน.คท.

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำบ ำเหน็จ บ ำนำญ)

จ ำนวน 1,254 รำย จ ำนวนข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญต ำแหน่งครู 
ต ำแหน่งครูถ่ำยโอน ครูผู้ดูแลเด็ก 
ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดโรงเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และทำยำท ได้รับสิทธิประโยชน์
บ ำเหน็จบ ำนำญครบทุกรำย

      497,067,900 สน.คท.

เงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอน

จ ำนวน 7,560 แห่ง เทศบำลต ำบล และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ได้รับจัดสรร
งบประมำณทุกแห่ง

  44,714,149,000 สน.คท.

เงินอุดหนุนส ำหรับชดเชยรำยได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกกำรจัดเก็บภำษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้ำง

เทศบำลต ำบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
5,934 แห่ง

เทศบำลต ำบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่ำ 
5,934 แห่ง ท่ีมีรำยได้ลดน้อยลง
จำกกำรบังคับใช้กฎหมำยภำษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้ำง

  10,067,590,000 สน.คท.

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐาน

เป้าหมาย : ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 1, 3, 4, 5, 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20  / แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ข้อ 1, 2, 4, 5, 6, 9 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ข้อ 3, 4, 5

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเงินเดือนครู และค่ำจ้ำง
ประจ ำ)

9,438 คน จ ำนวนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน 
ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินควบ

    2,872,709,400 สน.บถ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิม
ค่ำครองชีพ และสวัสดิกำร)

50,967 คน จ ำนวนครูและพนักงำนจ้ำง
ท่ีปฏิบัติงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน 
เงินเพ่ิมค่ำครองชีพ และสวัสดิกำร

  11,838,764,700 สน.บถ.

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำของบุตร)

1,540 คน จ ำนวนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับเงินค่ำ
กำรศึกษำของบุตร

        20,506,300 สน.บถ.

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)

1,027 คน จ ำนวนข้ำรำชกำรครูท่ีได้รับเงิน
ค่ำเช่ำบ้ำน

        40,363,700 สน.บถ.

เงินอุดหนุนส ำหรับค่ำตอบแทนพิเศษ
รำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

9,819 คน จ ำนวนข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงในพ้ืนท่ี
ชำยแดนใต้

      294,570,000 สน.บถ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอน
บุคลำกร

1,819 คน จ ำนวนบุคลำกรถ่ำยโอน       498,892,700 สน.บถ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร 
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. 696,377 คน 
2. ร้อยละ 60

1. จ ำนวนผู้มีสิทธิได้รับ
กำรรักษำพยำบำล 
2. ร้อยละของผู้มีสิทธิท่ีมีควำม
พึงพอใจต่อระบบเบิกจ่ำยตรง

    5,800,283,700 สน.บถ.

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

829,125 คน นักเรียนได้รับควำมรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะตำมมำตรฐำน 
หลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุกระดับ ร้อยละ 100

      562,548,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก

716,422 คน เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ได้รับกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80

    1,795,917,000 กศ.
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(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม 
(นม)

4,408,744 คน เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับอำหำร
เสริม (นม) ครบถ้วน มีสุขภำพ
แข็งแรงสมบูรณ์เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนท่ีกระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

    8,453,377,800 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 4,383,045 คน เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับ
ประทำนอำหำรกลำงวัน
ท่ีเหมำะสม ครบถ้วนตำมหลัก
โภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนท่ีกระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

  18,193,830,200 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำท้องถ่ิน (ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับ
นักเรียนยำกจน)

14,991 คน ระดับควำมส ำเร็จท่ีนักเรียน
ยำกจนในสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำในระดับ
ท่ีสูงข้ึนไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3

        14,850,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส

14 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่
เด็กด้อยโอกำส ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95

            224,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำจ้ำงครู)

14 อัตรำ ครูสอนเด็กด้อยโอกำสได้รับ
สวัสดิกำร ร้อยละ 100

          2,646,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้

3 แห่ง นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ได้รับกำรจัดกำรศึกษำ
ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95

          1,145,000 กศ.
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ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรครู)

22 อัตรำ ครูสอนศำสนำในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100

          2,757,800 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรบริหำร
สนำมกีฬำถ่ำยโอน (เงินเดือน ค่ำจ้ำง
พนักงำน)

8 อัตรำ บุคลำกรประจ ำสนำมกีฬำ
ถ่ำยโอนได้รับสวัสดิกำร 
ร้อยละ 100

          1,260,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำร
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดซ้ือรถบรรทุก
ขยะ จ ำนวน 135 คัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
133 แห่ง จ ำนวน 135 คัน

      299,395,000 กสว.
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ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2. พัฒนาและขยาย
ระบบงานบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/
เทศบำลต ำบล 
จ ำนวน 7,565 แห่ง

1. จ ำนวนสูงอำยุท่ีมีอำยุ 60 ปี 
ข้ึนไปท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุ
2. ร้อยละของจ ำนวนผู้สูงอำยุ
ท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ

  66,016,924,800 กพส.

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำร
ทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือผู้ทุพพลภำพ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/
เทศบำลต ำบล 
จ ำนวน 7,565 แห่ง

1. จ ำนวนคนพิกำรท่ีได้รับเบ้ีย
ควำมพิกำร
2. ร้อยละของจ ำนวนคนพิกำร
หรือทุพพลภำพมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บริกำรข้ึนทะเบียน
และกำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  16,631,565,600 กพส.

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร
ทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/
เทศบำลต ำบล 
จ ำนวน 7,565 แห่ง

1. จ ำนวนผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเงิน
สงเครำะห์
2. ร้อยละของจ ำนวนผู้ป่วยเอดส์
มีควำมพึงพอใจต่อกำรจ่ำยเงิน
เบ้ียยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

      483,060,000 กพส.

เงินอุดหนุนส ำหรับงบด ำเนินงำนของสถำนี
สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)

2,860 แห่ง จ ำนวนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
(ค่ำกระแสไฟฟ้ำ) ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
กำรอุดหนุนงบประมำณ

    1,000,000,000 กพส.

เงินอุดหนุนเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว
ถ่ำยโอนงำนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

316 คน จ ำนวนลูกจ้ำงช่ัวครำวประจ ำ
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำท่ีได้รับ
กำรจัดสรร

        39,816,000 กพส.

เงินอุดหนุนส ำหรับค่ำปรับปรุงซ่อมแซม
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

280 แห่ง จ ำนวนกำรปรับปรุงซ่อมแซม
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

      595,620,900 กพส.

เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทำงหลวงท้องถ่ิน

7,346 แห่ง ก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทำงหลวงท้องถ่ินให้อยู่ในสภำพใช้
งำนได้ จ ำนวน 7,346 แห่ง

  33,426,585,300 กพส.
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โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร

1,951 แห่ง ก่อสร้ำงและปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบประปำ
หมู่บ้ำน จ ำนวน 1,951 แห่ง

    4,257,669,200 กพส.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง/
ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ระบบธนำคำรน้ ำใต้ดิน

พ้ืนท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีประสบ
ปัญหำน้ ำแล้ง น้ ำท่วม 
บรรเทำปัญหำน้ ำเค็ม 
น้ ำกร่อย กำรขำดแคลน
น้ ำนอกเขตชลประทำน 
เพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์
ในดิน เพ่ิมผลผลิตทำง
กำรเกษตร และลดควำม
เสียหำยด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

จ ำนวนโครงกำร และประชำชน
ปรำศจำกน้ ำท่วมและมีน้ ำใช้
ตลอดท้ังปี

      460,617,099 กพส.

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส ำหรับ
กำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
และพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว

1. เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ส ำคัญ/แหล่งท่องเท่ียว
ยอดนิยม/มีนักท่องเท่ียว
มำก (แหล่งท่ีมีศักยภำพ
สูง) 
2. เน้นพ้ืนท่ีเมืองท่องเท่ียว
รอง/ส่วนเมืองหลักให้เน้น
ชำนเมืองหรือชุมชนนอก
เมือง/เมืองท่ีอยู่รอบ ๆ 
สนำมบินหลัก
3. เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เดิมท่ีมีควำมช ำรุดทรุด
โทรมได้รับกำรปรับปรุง
ซ่อมแซม 
4. เพ่ือกระจำยรำยได้
สู่ชุมชนท้องถ่ิน

จ ำนวนก่อสร้ำง ปรับปรุง
และพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    2,389,303,700 กพส.
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ โครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด กิจกรรม
ก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

เทศบำลต ำบล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีพ้ืนท่ี
สร้ำงสรรค์เชิงบวก
ให้เยำวชนกลุ่มเส่ียง
มีสถำนท่ีส ำหรับออก
ก ำลังกำย และใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์ 
ลดกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติดในพ้ืนท่ี

เทศบำลต ำบล/องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ีได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ค่ำก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ 
สำมำรถก่อสร้ำง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ 
แล้วเสร็จภำยในส้ินปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564

      688,555,300 กพส.

เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน

17,619 แห่ง สถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
85

      598,114,200 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรบริหำร
สนำมกีฬำถ่ำยโอน

2 แห่ง สนำมกีฬำถ่ำยโอนได้รับ
กำรปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100

          2,112,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

85 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร
ให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95

      184,544,200 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง
อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ

25 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร
ให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95

      190,231,200 กศ.

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV

5,967 แห่ง สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีจัดกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV 
จ ำนวน 5,967 แห่ง

      183,186,900 กศ.
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถ่ินไทยผ่ำนกำรเล่น (สนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำ)

500 แห่ง ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ปกครองท่ีมีเด็กเข้ำรับบริกำร
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ท่ีมีสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ
ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็ก

        85,000,000 กศ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ของสถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
จ ำนวน 47 แห่ง ท่ีถ่ำยโอน
มำยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประเภทเทศบำล
ต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ีขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
จ ำนวน 47 แห่ง ท่ีถ่ำยโอนมำยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประเภทเทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ีขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ

        45,000,000 กสธ.

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข

ชุมชน/หมู่บ้ำนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้รับกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

จ ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ สำมำรถสนองงำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ
และพระปณิธำนอย่ำงน้อย 
3 โครงกำร

    1,633,240,000 กสธ.

เงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ
เจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี

เทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีข้อมูลจ ำนวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์
ครบทุกพ้ืน

เทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ีด ำเนินกำร
ส ำรวจข้อมูลประชำกรสุนัข/แมว
ท้ังท่ีมีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
ครบทุกพ้ืนท่ีและมีฐำนข้อมูล
จ ำนวนสัตว์ในพ้ืนท่ี

        68,106,500 กสธ.
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เงินอุดหนุนส ำหรับขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ
เจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี

สุนัข/แมวท่ีมีเจ้ำของ
และไม่มีเจ้ำของ 
จ ำนวน 11,000,000 ตัว
ได้รับกำรฉีดวัคซีน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำให้สุนัข/แมว ท้ังท่ีมี
เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของท่ัวประเทศ

      340,532,300 กสธ.

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ของสถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

สถำนีอนำมัย/
โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล 
จ ำนวน 42 แห่ง 
ท่ีถ่ำยโอนมำยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประเภทเทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ีขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ

สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
จ ำนวน 42 แห่ง ท่ีถ่ำยโอนมำยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประเภทเทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

      233,158,900 กสธ.

80



81 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ความเชื่อมโยง 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ติ 

 
20

 ป
 ี

1. ยุทธศาสตร์
ด้านความม่ันคง 
(2 แผนแม่บท) 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
(7 แผนแม่บท) 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(5 แผนแม่บท) 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 
(3 แผนแม่บท) 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(2 แผนแม่บท) 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 
(4 แผนแม่บท) 

แผ
นก

าร
ปฏ

ิรูป
ปร

ะเท
ศ 

1.  
ด้าน

การเมือง 

2.  
ด้าน
การ

บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3.  
ด้าน

กฎหมาย 

4.  
ด้าน

กระบวน 
การ

ยุติธรรม 

5.  
ด้าน

เศรษฐกจิ 

6.  
ด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ

สิ่งแวด
ล้อม 

7.  
ด้าน

สาธารณสุข 

 8.   
ด้าน

สื่อสาร 
มวลชน
และเทคโน 

โลยี
สารสนเทศ 

 9.   
ด้าน
สังคม 

 10.   
ด้าน

พลังงาน 

 11.   
ด้าน 
การ

ป้องกัน
และ

ปราบปราม
การ

ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กร
ะท

รว
งม

หา
ดไ

ทย
 

 

1. การเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อย

และความม่ันคง
ภายใน 

2. การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และ

พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. การเสริมสร้าง
ความสุขของชุมชน

และพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

4. การเพ่ิม
ศักยภาพ 
การพัฒนา

สภาพแวดล้อมสู่
อนาคต 

5. การ
วางรากฐานการ
พัฒนาองค์กร
อย่างสมดุล 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
กร

มส
่งเส

ริม
กา

รป
กค

รอ
งท้

อง
ถิ่น

 
 

1. การพัฒนา
ผู้บริหาร สมาชิก

สภา และ
บุคลากรท้องถิ่น
ในการปฏบิัติงาน
ตามมาตรฐาน

บริการสาธารณะ 
 

2. การพัฒนา
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พันธกิจที่ 3 

 

พันธกิจที่ 2 

 

พันธกิจที่ 4 

 

พันธกิจที่ 5 

 

ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
วิสัยทัศน ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70  
ได้อย่างทั่วถึง เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในป ี2565 

 

พันธกิจที่ 1 

1. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความ
เข้าใจในการจดับริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานการดำเนินงาน 

 

2. พัฒนา ปรบัปรงุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ความสามารถในการจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 

 

3. ส่งเสริม สนับสนุน 
การดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

 

4. ส่งเสริมการตดิตามประเมินผล
การดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบตัิงานตามอำนาจหน้าที่ 

กฎหมาย และนโยบายที่กำหนด 

ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา  
และบุคลากรท้องถ่ินในการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

 

การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
 และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
การดำเนินการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้มีมาตรฐาน 

การพัฒนาวางระบบ และดำเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

การส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ตามอำนาจหน้าท่ี ภารกิจ และนโยบาย
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ตย. กิจกรรม 

1. การฝึกอบรม 

2. คู่มือแนวทาง 
3. สร้างการทำงานร่วมกัน

ของ อปท. 
 

ตย. กิจกรรม 

1. แผนท่ีภาษี 
2. E-LAAS 
3. คู่มือ หลักเกณฑ์ ระเบียบ

กฎหมาย 
 

ตย. กิจกรรม 

1. ดำเนินการ 48 มาตรฐาน 
ได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 

 

ตย. กิจกรรม 

1. ประเมิน LPA 
2. E-PLAN 
3. การตรวจนิเทศ/ติดตาม 

 

ตย. กิจกรรม 

1. พัฒนาบุคลากร สถ. 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วิสัยทัศน ์

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี ภายในปี 2565” 
ร้อยละ 70 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายในปี 2565 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการจดับริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานการดำเนินงาน 
 

2. พัฒนา ปรบัปรุงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถใน
การจัดบริการสาธารณะได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

4. ส่งเสริมการตดิตามประเมินผล
การดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบตัิงานตามอำนาจหน้าที่ 
กฎหมาย และนโยบายที่กำหนด 
 
 

 
 

 
1. การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และบ ุ คลากรท ้ อ งถ ิ ่ น ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ 

 

2. การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

3.  การส ่ ง เสร ิม สน ับสน ุน และ
พ ัฒนาการดำเน ินการจ ัดบร ิการ
สาธา รณะขององค ์ ก รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 

 

4 .  ก า ร พ ั ฒ น า ว า ง ร ะ บ บ แ ล ะ
ดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการปฏิบัตงิานของกรม
ส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. มาตรฐานการบริการสาธารณะ
ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

 

5. องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และประชาชนมีความสุข 

 

2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ครอบคลุมวิถีการดำรงชีวิต 

 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจ ัดบริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 
กลยุทธ ์

1 .  สน ับสน ุนการดำ เน ิ น ง าน
โครงการตามมาตรฐาน 
2.  พ ัฒนาและขยายระบบงาน
บร ิ ก ารสาธารณะขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้และการบร ิหารการเงิน 
การคลังขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ส่งเสร ิมการจัดทำ ปร ับปรุง
ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน ให ้ สอดคล ้ อ ง กั บ
สถานการณ ์

 

1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
การดำเน ินงานตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานงาน
บริการสาธารณะ 

 

1 .  พ ั ฒ น า ร ะ บบ กา รต ิ ดต าม
ประเมินผล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผล 

 

1. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
นโยบาย 

 




