
แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑) การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และไดมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ความเช่ือมโยง    

- “เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีภายใตหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน” (วิสัยทัศน) 

- ใหคําแนะนําปรึกษา ประสาน และสนับสนุนการบริหารจัดการและการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล (พันธกิจ)  

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหตอบสนองความตองการของประชาชน (ยุทธศาสตร สถ.) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร สถ.) 
- เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงโอกาสจากประชาคมอาเซียน (ยุทธศาสตร มท.) 
- สรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ยุทธศาสตร มท.) 

 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย 
สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑     
การสงเสริมการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคมท่ีมี
ประสิทธภิาพ 
ครอบคลุม และ       
ไดมาตรฐานสากล  
เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

เมือง/ชุมชนมี
การพัฒนาเพ่ือ
รองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว 

พัฒนาศักยภาพ อปท. ใน
การกอสรางและปรับปรงุ
ระบบคมนาคม/โครงสราง
พ้ืนฐานใหไดมาตรฐานโดย
สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด 
 
 
 

กิจกรรมประสานและ             
ขอความรวมมือ อปท.            
ในการกอสรางและปรับปรุง  
ระบบคมนาคมใหไดมาตรฐาน  
โดยสอดคลองกับยุทธศาสตร   
การพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

รอยละของ อปท.    
ท่ีมีการกอสราง/
ปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐาน/ระบบ
คมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน 
(พิจารณาจาก
โครงการ) 
  

๔๐ สน.สส. 
 



๒ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑     
การสงเสริมการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคมท่ีมี
ประสิทธภิาพ 
ครอบคลุม และ       
ไดมาตรฐานสากล  
เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

เมือง/ชุมชน    มี
การพัฒนาเพ่ือ
รองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ความเชื่อมโยงระบบ
คมนาคม 

กิจกรรมประสานและ            
ขอความรวมมือ อบจ. เปน
เจาภาพหลักในการพัฒนา
เสนทางคมนาคมแบบองครวม 

รอยละของ
งบประมาณ อบจ.    
ท่ีจัดสรรในการ
พัฒนาเสนทาง
คมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน 

10 สน.สส. 
 

สงเสริมและสนับสนุนให 
อปท. จัดทําปายหนวยงาน/
ปายเสนทางสองภาษาใหมี
ความชัดเจน 

โครงการปรับปรุงคูมือและ
เพ่ิมเติมเนื้อหารายชื่อ
หนวยงาน/ตําแหนงงาน/ปาย
เสนทางเปนภาษาอังกฤษ 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําคูมือ
ภาษาอังกฤษแก 
อปท. 

5 สน.พส.(สวท.) 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ทักษะและสมรรถนะในการ
รับมือกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
 
 
 
 

โครงการอบรมการจัดการ         
โลจิสติกสสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

รอยละของผูท่ีผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ 

80 สพบ. 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถ่ินเพ่ือเตรียม    
ความพรอมสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รอยละของผูท่ีผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ 

80 สพบ. 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียว
และเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน
สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 

รอยละของผูท่ีผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ 

80 สพบ. 

 



๓ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจดัการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

ความเช่ือมโยง    

- “ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง” (คานิยม)  
- พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ (พันธกิจ) 
- นํานวัตกรรมมาใชและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครอง     

สวนทองถ่ิน (พันธกิจ) 
- สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พันธกิจ) 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร สถ.) 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร สถ.) 
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร มท.)    

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒) 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินใหมี
สมรรถนะสูง 

ระบบงานของ 
สถ. และ อปท.   
มีความเหมาะสม 
ทันสมัยเพ่ือ
รองรับการเขา  
สูประชาคม
อาเซียน 

จัดสรรงบประมาณเปน    
การเฉพาะสําหรับการเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน  

การจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ
เพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนโดยจําแนก
เปนงบบริหารของ สถ. 

จํานวนงบประมาณ 
สถ. ในการดําเนินงาน 
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน  
(หนวย: ลานบาท) 

15  สน.พส. (สผง.)  

พัฒนาและสงเสริมการบริหาร
จัดการ สถ. และ อปท.    
แบบองครวมโดยสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของ มท.  
 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน  
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ  
 

5 สน.พส.(สวท.) 



๔ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒) 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินใหมี
สมรรถนะสูง 

ระบบงานของ 
สถ. และ อปท.   
มีความเหมาะสม 
ทันสมัยเพ่ือ
รองรับการเขา  
สูประชาคม
อาเซียน 

พัฒนาและสงเสริมการบริหาร
จัดการ สถ. และ อปท.    
แบบองครวมโดยสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของ มท. 
 

การจัดทําแนวทางดําเนินการ
เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แนวทางการเตรียม
ความพรอมฯ 

5 สน.พส.(สวท.) 

พัฒนาโครงขายฐานขอมูล
ดานอาเซียน 

การจัดทํา “มุมอาเซียน”         
บนเว็บไซต สถ.  
 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา    
“มุมอาเซียน”     
บนเว็บไซต สถ.   
   

5 สน.พส.(สวท.) 
ศส. 

การจัดทําฐานขอมูลดาน
อาเซียนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
ฐานขอมูลฯ 
 

5 สน.พส.(สวท.) 

พัฒนาโครงขายฐานขอมูลโดย
สงเสริมให อปท. นํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมา
ประยุกตใชในการจัดเก็บ
ขอมูล/รายได 
 
  
 
 

โครงการปรับปรุงระบบ
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  

ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรงุ
ระบบโปรแกรมแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

5 สน.คท. 



๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒) 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินใหมี
สมรรถนะสูง 

ระบบงานของ 
สถ. และ อปท.   
มีความเหมาะสม 
ทันสมัยเพ่ือ
รองรับการเขา  
สูประชาคม
อาเซียน 

ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือ
รองรับการเขารับการเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือรับทราบสภาพปญหา   
ระดมความเห็นและขอเสนอแนะ   
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการระดม
ความเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนากฎหมายใน
การเขาสูประชาคม
อาเซียน  

5 สน.กม. 

กิจกรรมการสํารวจ ตรวจสอบ 
และวิเคราะหบทบัญญัติของ
กฎหมายในความรับผิดชอบของ 
สถ. เพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน      

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
กฎหมายใน       
ความรับผิดชอบของ 
สถ. เพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

5 สน.กม. 

สรางกลไกการประสานงาน      
(Focal point) เพ่ือสราง
ความเปนเอกภาพในการ
กําหนด ประสานและ       
นํานโยบายไปปฏบิัต ิ
ตลอดจนติดตามประเมินผล
งานดานอาเซียน 
 

กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน 
ASEAN Unit ในระดับภูมิภาค  

ระดับความสําเร็จ
ของการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของ ASEAN Unit       
ในระดับภูมิภาค 

5 ทุกสํานัก/   
กอง 



๖ 
 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒) 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินใหมี
สมรรถนะสูง 
 
 

บุคลากรมีความรู 
ทักษะและสมรรถนะ 
ท่ีเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 

พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจงานและพรอมรับ
กับการเปนประชาคม
อาเซียน 

โครงการจัดพิมพโปสเตอร
เผยแพรขอมูลการเตรียม   
ความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการจัดพิมพ
โปสเตอรฯ 

5 สน.พส.(สวท.) 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมความพรอมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
พรมแดนติดตอกับประเทศ
เพ่ือนบานในการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

รอยละของผูท่ีเขารับ
การอบรมตาม
กลุมเปาหมาย 
 

80 สน.พส.(สวท.) 

โครงการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอังกฤษแกขาราชการใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน     

รอยละของผูท่ีเขารับ
การอบรมตาม
กลุมเปาหมาย 

80 กจ. 

โครงการฝกอบรมพัฒนานกั
บริหารระดับตน ระดับกลาง 
และระดับสูง 
 

รอยละของผูท่ีเขารับ
การอบรมตาม
กลุมเปาหมาย 
 

80 กจ. 

โครงการพัฒนาขาราชการในการ
เตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน  
 
 
 
 

รอยละของผูท่ีเขารับ
การอบรมตาม
กลุมเปาหมาย 
 

80 กจ. 



๗ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒) 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินใหมี
สมรรถนะสูง 
 
 

บุคลากรมีความรู 
ทักษะและสมรรถนะ 
ท่ีเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 

พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจงานและพรอมรับ
กับการเปนประชาคม
อาเซียน 

โครงการเสริมสรางสมรรถนะ 
ความรูท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของสายงานและ
ตําแหนงตางๆ เพ่ือเตรียมความ
พรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียน  

รอยละของบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีไดรับ
การพัฒนา ความรู 
ทักษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน 

80 กจ. 

โครงการพัฒนาขาราชการ/
พนักงานผูมีศักยภาพหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูง (รวมถึงการศึกษา
ดูงานหนวยงานท้ังภายใน 
ประเทศและตางประเทศ)  

รอยละของผูเขารับ
การอบรมพัฒนา
ขาราชการ/พนักงาน
ผูมีศักยภาพสูงหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูง 

80 กจ. 

โครงการฝกอบรมสรางความ
ตระหนักรูในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  
(วิทยากร ครู ก. อาเซียน)  

รอยละของผูท่ีผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ 

80 สพบ. 

โครงการผูบริหารทองถ่ินกับ
ประชาคมอาเซียน   

รอยละของผูท่ีผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ 

80 สพบ. 

การจัดตั้งศูนยขอมูลอาเซียน
เพ่ือการศึกษาและการพัฒนา 
 
 
 
 
 

รอยละความพึงพอใจ
ในการใชบริการ
หองสมุด 
 
 

5 สน.พส.(สวท.) 



๘ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒) 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินใหมี
สมรรถนะสูง 

โครงสรางและ
อัตรากําลังมีความ
เหมาะสมกับภารกิจ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป                                                              

ปรับปรุงโครงสรางใหมี
ความสอดคลอง 
เหมาะสมกับภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

การปรับปรุงโครงสรางและแบง
งานภายในเพ่ือรองรับภารกิจ
ดานอาเซียน  
 

ระดับความสําเร็จใน
การปรับปรุงโครงสราง 
ภารกิจและกรอบกําลัง
ของหนวยงานดาน
อาเซียน 

5 กจ. 

การจัดทําขอมูลผูประสานงาน
อาเซียนของหนวยราชการใน
สังกัด สถ.  

รอยละของจํานวน    
ผูประสานงานจาก
สํานัก/กองตางๆ  

100 สน.พส.(สวท.) 

การขอเกลี่ยอัตรากําลัง, สรรหา 
ขาราชการ พนักงาน เพ่ือ
รองรับภารกิจงานอาเซียน  

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ขออัตรากําลัง 

5 กจ. 

สถ./อปท. ปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลและสามารถ
จัดบริการสาธารณะ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของ 
สถ./ อปท. 

โครงการอบรมสัมมนาผูบริหาร 
อปท. เพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาล
และเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

รอยละของผูเขาอบรม
ตามกลุมเปาหมาย 

80 สน.มถ. 

โครงการจางท่ีปรึกษา
ดําเนินการศึกษาวิจัยและ
ปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการ
บริการสาธารณะของ อปท.  

จํานวนมาตรฐาน   
การบริการสาธารณะ
ของ อปท. 

1 สน.มถ. 

โครงการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ ของ อปท. 
 

รอยละของ อปท.      
ท่ีผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

80 สน.มถ. 



๙ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓) การสงเสริมอัตลักษณอาเซียนและอนุรักษไวซ่ึงขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

ความเช่ือมโยง    

- สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พันธกิจ) 
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนและอัตลักษณอาเซียน (ยุทธศาสตร มท.)     
- การสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ยุทธศาสตร มท.)     

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓) 
การสงเสริม       
อัตลักษณอาเซียน
และอนุรักษไวซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

บุคลากร สถ./ อปท. 
และประชาชน 
มีความรูความเขาใจ
ในอัตลักษณ 
อาเซียนและคงไวซ่ึง 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

สงเสริมการเรียนรู         
อัตลักษณอาเซียนและ
การอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม      
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหกับบุคลากร 
สถ./ อปท. และประชาชน 
 

โครงการพัฒนาและทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือ
เตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการพัฒนา
และทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

5 สน.กศ. 

โครงการเตรียมความพรอมและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. เพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการเตรียม
ความพรอมและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด 
อปท. เพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน 
 
 

5 สน.กศ. 



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓) 
การสงเสริม       
อัตลักษณอาเซียน
และอนุรักษไวซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

บุคลากร สถ./ อปท. 
และประชาชน 
มีความรูความเขาใจ
ในอัตลักษณ 
อาเซียนและคงไวซ่ึง 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

สงเสริมการเรียนรู         
อัตลักษณอาเซียนและ
การอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม      
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหกับบุคลากร 
สถ./ อปท. และประชาชน 
 

โครงการพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ 
  

รอยละของผูท่ีเขารับ
การอบรมพัฒนา
ทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี ๓ 

80 กจ. 

โครงการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑ 
OTOP สูตลาดอาเซียน 

 

รอยละของผูท่ีผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ 
 

80 สพบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔) การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษส่ิงแวดลอมสูการเติบโตท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน  

ความเช่ือมโยง    

- สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พันธกิจ) 
- เสริมสรางความสงบเรียบรอย ความพรอมรับมือภัยพิบัติและความม่ันคงของประเทศ (ยุทธศาสตร มท.)     

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 4) 
การสงเสริมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมสูการ
เติบโตท่ีมีคุณภาพ
และยั่งยืน  
 

เมือง/ชุมชนมี
สภาพแวดลอมท่ีดี
และยั่งยืน  

 

สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการขยะชุมชน  

กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน 
อปท. คัดแยกขยะและรวมกลุม
เพ่ือจัดการขยะชุมชน  
 

จํานวนจังหวัดท่ี 
อปท. มีการรวมกลุม
ในการจัดการขยะ 
อยางนอย ๑ กลุม  

 

42 สน.สส. 

สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 

กิจกรรมสงเสริมใหชุมชน
รวมกับ อปท. บํารุงรักษาและ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
 

รอยละของเทศบาล  
ท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวไม
นอยกวา ๕ ตรม./คน  
 

75 สน.สส. 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕) การสงเสริมศักยภาพและความสงบเรียบรอยของชุมชน 

ความเช่ือมโยง    

- “เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีภายใตหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน” (วิสัยทัศน) 

- เสริมสรางความสงบเรียบรอย ความพรอมรับมือภัยพิบัติและความม่ันคงของประเทศ (ยุทธศาสตร มท.)    

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕) 
การสงเสริม
ศักยภาพและ  
ความสงบเรียบรอย
ของชุมชน 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

สงเสริมและสนับสนุน 
อปท. ในการใหบริการ
สาธารณสุขข้ันมูลฐาน  

 

โครงการจัดอบรมสมัมนา      
การเตรียมความพรอมดานการ
ปองกันควบคุมโรคขามแดน  
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

รอยละของผูเขาอบรม
ผานเกณฑประเมินความรู  
 

๘0 สน.สส. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานการคุมครองผูบริโภค/
อาหารปลอดภัยแนวพรมแดน 
 

รอยละของผูเขาอบรม
ผานเกณฑประเมินความรู  
 

๘0 สน.สส. 

กิจกรรมสนับสนุนบริการ     
ดานสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน
ใหแกชุมชนทองถ่ิน  
 

รอยละของจํานวน อปท. 
ท่ีไดรับการสนับสนุน
งบประมาณดาน 
สาธารณสุขมูลฐาน  
 
 
 
 
 
 

100 สน.สส. 



๑๓ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

สํานัก/กอง  
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕) 
การสงเสริม
ศักยภาพและ  
ความสงบเรียบรอย
ของชุมชน 
 

สังคมไทยมีความสงบ
เรียบรอยและมี
ภูมิคุมกัน 
จากภัยยาเสพติด 

มีมาตรการรองรับการ
แพรระบาดของยาเสพ
ติดอันเปนผลจากการ
เคลื่อนยายแรงงาน 
 
 

โครงการรณรงคเพ่ือปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

รอยละของสถาน 
ศึกษาในสังกัด อปท.      
ท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือรณรงค
การปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด 

100 สน.กศ. 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของ อปท.  
 

จํานวนผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดท่ีเขารับการ
บําบัดฟนฟู 

408,817 (สน.พส. สผง.) 
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