แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ยุทธศาสตรที่ ๑) การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และไดมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ความเชื่อมโยง
- “เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน” (วิสัยทัศน)
- ใหคําแนะนําปรึกษา ประสาน และสนับสนุนการบริหารจัดการและการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล (พันธกิจ)
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหตอบสนองความตองการของประชาชน (ยุทธศาสตร สถ.)
- เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร สถ.)
- เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงโอกาสจากประชาคมอาเซียน (ยุทธศาสตร มท.)
- สรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ยุทธศาสตร มท.)
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๑
การสงเสริมการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบคมนาคมทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุม และ
ไดมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว

เมือง/ชุมชนมี
การพัฒนาเพื่อ
รองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

พัฒนาศักยภาพ อปท. ใน
การกอสรางและปรับปรุง
ระบบคมนาคม/โครงสราง
พื้นฐานใหไดมาตรฐานโดย
สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด

กิจกรรมประสานและ
ขอความรวมมือ อปท.
ในการกอสรางและปรับปรุง
ระบบคมนาคมใหไดมาตรฐาน
โดยสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

ตัวชี้วัด
รอยละของ อปท.
ที่มีการกอสราง/
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน/ระบบ
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น
(พิจารณาจาก
โครงการ)

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
๔๐
สน.สส.

๒

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๑
การสงเสริมการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบคมนาคมทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุม และ
ไดมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว

เมือง/ชุมชน มี
การพัฒนาเพื่อ
รองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงระบบ
คมนาคม

กิจกรรมประสานและ
ขอความรวมมือ อบจ. เปน
เจาภาพหลักในการพัฒนา
เสนทางคมนาคมแบบองครวม

สงเสริมและสนับสนุนให
อปท. จัดทําปายหนวยงาน/
ปายเสนทางสองภาษาใหมี
ความชัดเจน

โครงการปรับปรุงคูมือและ
เพิ่มเติมเนื้อหารายชื่อ
หนวยงาน/ตําแหนงงาน/ปาย
เสนทางเปนภาษาอังกฤษ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ทักษะและสมรรถนะในการ
รับมือกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสงเสริมการ
ทองเที่ยว

โครงการอบรมการจัดการ
โลจิสติกสสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถิ่นเพื่อเตรียม
ความพรอมสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาการทองเที่ยว
และเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
รอยละของ
งบประมาณ อบจ.
ที่จัดสรรในการ
พัฒนาเสนทาง
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําคูมือ
ภาษาอังกฤษแก
อปท.

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
10
สน.สส.

5

สน.พส.(สวท.)

รอยละของผูที่ผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ
รอยละของผูที่ผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ

80

สพบ.

80

สพบ.

รอยละของผูที่ผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ

80

สพบ.

๓

ยุทธศาสตรที่ ๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยง
- “ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง” (คานิยม)
- พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ (พันธกิจ)
- นํานวัตกรรมมาใชและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (พันธกิจ)
- สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พันธกิจ)
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร สถ.)
- เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร สถ.)
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร มท.)
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๒)
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง

ระบบงานของ
สถ. และ อปท.
มีความเหมาะสม
ทันสมัยเพื่อ
รองรับการเขา
สูประชาคม
อาเซียน

จัดสรรงบประมาณเปน
การเฉพาะสําหรับการเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน

การจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ
เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนโดยจําแนก
เปนงบบริหารของ สถ.

จํานวนงบประมาณ
สถ. ในการดําเนินงาน
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
(หนวย: ลานบาท)
ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ

พัฒนาและสงเสริมการบริหาร การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
จัดการ สถ. และ อปท.
เตรียมความพรอมเขาสู
แบบองครวมโดยสอดคลอง ประชาคมอาเซียน
กับยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของ มท.

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
15 สน.พส. (สผง.)

5

สน.พส.(สวท.)

๔

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๒)
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง

ระบบงานของ
สถ. และ อปท.
มีความเหมาะสม
ทันสมัยเพื่อ
รองรับการเขา
สูประชาคม
อาเซียน

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

การจัดทําแนวทางดําเนินการ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แนวทางการเตรียม
ความพรอมฯ

พัฒนาโครงขายฐานขอมูล
ดานอาเซียน

การจัดทํา “มุมอาเซียน”
บนเว็บไซต สถ.

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
“มุมอาเซียน”
บนเว็บไซต สถ.

5

สน.พส.(สวท.)
ศส.

การจัดทําฐานขอมูลดาน
อาเซียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
ฐานขอมูลฯ

5

สน.พส.(สวท.)

ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
ระบบโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

5

สน.คท.

พัฒนาโครงขายฐานขอมูลโดย โครงการปรับปรุงระบบ
สงเสริมให อปท. นํา
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ทะเบียนทรัพยสิน
ประยุกตใชในการจัดเก็บ
ขอมูล/รายได

ตัวชี้วัด

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
5
สน.พส.(สวท.)

๕

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๒)
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง

ระบบงานของ
สถ. และ อปท.
มีความเหมาะสม
ทันสมัยเพื่อ
รองรับการเขา
สูประชาคม
อาเซียน

ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อ
รองรับการเขารับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรับทราบสภาพปญหา
ระดมความเห็นและขอเสนอแนะ
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

สรางกลไกการประสานงาน
(Focal point) เพื่อสราง
ความเปนเอกภาพในการ
กําหนด ประสานและ
นํานโยบายไปปฏิบัติ
ตลอดจนติดตามประเมินผล
งานดานอาเซียน

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
ของการระดม
ความเห็นและ
ขอเสนอแนะเพื่อ
พัฒนากฎหมายใน
การเขาสูประชาคม
อาเซียน
กิจกรรมการสํารวจ ตรวจสอบ ระดับความสําเร็จ
และวิเคราะหบทบัญญัติของ
ของการพัฒนา
กฎหมายในความรับผิดชอบของ กฎหมายใน
สถ. เพื่อรองรับการเขาสู
ความรับผิดชอบของ
ประชาคมอาเซียน
สถ. เพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน
กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน ระดับความสําเร็จ
ASEAN Unit ในระดับภูมิภาค ของการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของ ASEAN Unit
ในระดับภูมิภาค

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
5
สน.กม.

5

สน.กม.

5

ทุกสํานัก/
กอง

๖

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๒)
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง

บุคลากรมีความรู
ทักษะและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ภารกิจงานและพรอมรับ
กับการเปนประชาคม
อาเซียน

โครงการจัดพิมพโปสเตอร
เผยแพรขอมูลการเตรียม
ความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพรอมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มี
พรมแดนติดตอกับประเทศ
เพื่อนบานในการเขาสูประชาคม
อาเซียน
โครงการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอังกฤษแกขาราชการใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการฝกอบรมพัฒนานัก
บริหารระดับตน ระดับกลาง
และระดับสูง

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการจัดพิมพ
โปสเตอรฯ

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
5
สน.พส.(สวท.)

รอยละของผูที่เขารับ
การอบรมตาม
กลุมเปาหมาย

80

สน.พส.(สวท.)

รอยละของผูที่เขารับ
การอบรมตาม
กลุมเปาหมาย
รอยละของผูที่เขารับ
การอบรมตาม
กลุมเปาหมาย

80

กจ.

80

กจ.

โครงการพัฒนาขาราชการในการ รอยละของผูที่เขารับ
เตรียมความพรอมสูประชาคม การอบรมตาม
อาเซียน
กลุม เปาหมาย

80

กจ.

๗

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๒)
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง

บุคลากรมีความรู
ทักษะและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ภารกิจงานและพรอมรับ
กับการเปนประชาคม
อาเซียน

โครงการเสริมสรางสมรรถนะ
ความรูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของสายงานและ
ตําแหนงตางๆ เพื่อเตรียมความ
พรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียน
โครงการพัฒนาขาราชการ/
พนักงานผูมีศักยภาพหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูง (รวมถึงการศึกษา
ดูงานหนวยงานทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ)
โครงการฝกอบรมสรางความ
ตระหนักรูในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
(วิทยากร ครู ก. อาเซียน)
โครงการผูบริหารทองถิ่นกับ
ประชาคมอาเซียน

รอยละของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่ไดรับ
การพัฒนา ความรู
ทักษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

การจัดตั้งศูนยขอมูลอาเซียน
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
80
กจ.

รอยละของผูเขารับ
การอบรมพัฒนา
ขาราชการ/พนักงาน
ผูมีศักยภาพสูงหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูง
รอยละของผูที่ผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ

80

กจ.

80

สพบ.

รอยละของผูที่ผาน
การอบรมตาม
โครงการฯ
รอยละความพึงพอใจ
ในการใชบริการ
หองสมุด

80

สพบ.

5

สน.พส.(สวท.)

๘

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ ๒)
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
และองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง

โครงสรางและ
อัตรากําลังมีความ
เหมาะสมกับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ปรับปรุงโครงสรางใหมี
ความสอดคลอง
เหมาะสมกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การปรับปรุงโครงสรางและแบง ระดับความสําเร็จใน
งานภายในเพื่อรองรับภารกิจ การปรับปรุงโครงสราง
ดานอาเซียน
ภารกิจและกรอบกําลัง
ของหนวยงานดาน
อาเซียน
การจัดทําขอมูลผูประสานงาน รอยละของจํานวน
อาเซียนของหนวยราชการใน ผูป ระสานงานจาก
สังกัด สถ.
สํานัก/กองตางๆ
การขอเกลี่ยอัตรากําลัง, สรรหา ระดับความสําเร็จ
ขาราชการ พนักงาน เพื่อ
ของการดําเนินการ
รองรับภารกิจงานอาเซียน
ขออัตรากําลัง
สถ./อปท. ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบธรรมาภิบาล โครงการอบรมสัมมนาผูบริหาร รอยละของผูเขาอบรม
โดยยึดหลักธรรมาภิ ในการบริหารงานของ
อปท. เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาล ตามกลุมเปาหมาย
สถ./ อปท.
บาลและสามารถ
และเสริมสรางประสิทธิภาพ
จัดบริการสาธารณะ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ไดอยางมี
โครงการจางที่ปรึกษา
จํานวนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ
ดําเนินการศึกษาวิจัยและ
การบริการสาธารณะ
ปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการ ของ อปท.
บริการสาธารณะของ อปท.
โครงการประเมินมาตรฐานการ
รอยละของ อปท.
ปฏิบัติราชการ ของ อปท.
ที่ผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
5
กจ.

100

สน.พส.(สวท.)

5

กจ.

80

สน.มถ.

1

สน.มถ.

80

สน.มถ.

๙

ยุทธศาสตรที่ ๓) การสงเสริมอัตลักษณอาเซียนและอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
ความเชื่อมโยง
- สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พันธกิจ)
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนและอัตลักษณอาเซียน (ยุทธศาสตร มท.)
- การสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ยุทธศาสตร มท.)
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๓)
การสงเสริม
อัตลักษณอาเซียน
และอนุรักษไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

บุคลากร สถ./ อปท.
และประชาชน
มีความรูความเขาใจ
ในอัตลักษณ
อาเซียนและคงไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

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

โครงการพัฒนาและทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
โครงการเตรียมความพรอมและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการพัฒนา
และทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
ระดับความสําเร็จ
ของโครงการเตรียม
ความพรอมและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด
อปท. เพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
5
สน.กศ.

5

สน.กศ.

๑๐

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๓)
การสงเสริม
อัตลักษณอาเซียน
และอนุรักษไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

บุคลากร สถ./ อปท.
และประชาชน
มีความรูความเขาใจ
ในอัตลักษณ
อาเซียนและคงไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
รอยละของผูที่เขารับ
โครงการพัฒนาทักษะดาน
สงเสริมการเรียนรู
80
กจ.
การอบรมพัฒนา
อัตลักษณอาเซียนและ ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
ทักษะดาน
การอนุรักษ
ภาษาอังกฤษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
และภาษาที่ ๓
ทองถิ่นใหกับบุคลากร
โครงการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑ รอยละของผูที่ผาน
80
สพบ.
สถ./ อปท. และประชาชน OTOP สูตลาดอาเซียน
การอบรมตาม
โครงการฯ

๑๑

ยุทธศาสตรที่ ๔) การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมสูการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ความเชื่อมโยง
- สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พันธกิจ)
- เสริมสรางความสงบเรียบรอย ความพรอมรับมือภัยพิบัติและความมั่นคงของประเทศ (ยุทธศาสตร มท.)
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 4) เมือง/ชุมชนมี
การสงเสริมการ
สภาพแวดลอมที่ดี
บริหารจัดการ
และยัง่ ยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมสูการ
เติบโตที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน

กลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการขยะชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน จํานวนจังหวัดที่
อปท. คัดแยกขยะและรวมกลุม อปท. มีการรวมกลุม
เพื่อจัดการขยะชุมชน
ในการจัดการขยะ
อยางนอย ๑ กลุม

สงเสริมการมีสวนรวม กิจกรรมสงเสริมใหชุมชน
ของชุมชนในการ
รวมกับ อปท. บํารุงรักษาและ
บํารุงรักษา
เพิ่มพืน้ ที่สีเขียวในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

รอยละของเทศบาล
ที่มีพื้นที่สีเขียวไม
นอยกวา ๕ ตรม./คน

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
42
สน.สส.

75

สน.สส.

๑๒

ยุทธศาสตรที่ ๕) การสงเสริมศักยภาพและความสงบเรียบรอยของชุมชน
ความเชื่อมโยง
- “เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน” (วิสัยทัศน)
- เสริมสรางความสงบเรียบรอย ความพรอมรับมือภัยพิบัติและความมั่นคงของประเทศ (ยุทธศาสตร มท.)
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๕) ประชาชนมีคุณภาพ
การสงเสริม
ชีวิตที่ดี
ศักยภาพและ
ความสงบเรียบรอย
ของชุมชน

กลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุน
อปท. ในการใหบริการ
สาธารณสุขขั้นมูลฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
๘0
สน.สส.

โครงการจัดอบรมสัมมนา
การเตรียมความพรอมดานการ
ปองกันควบคุมโรคขามแดน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานการคุมครองผูบริโภค/
อาหารปลอดภัยแนวพรมแดน

รอยละของผูเขาอบรม
ผานเกณฑประเมินความรู

รอยละของผูเขาอบรม
ผานเกณฑประเมินความรู

๘0

สน.สส.

กิจกรรมสนับสนุนบริการ
ดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ใหแกชุมชนทองถิ่น

รอยละของจํานวน อปท.
ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณดาน
สาธารณสุขมูลฐาน

100

สน.สส.

๑๓

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๕)
การสงเสริม
ศักยภาพและ
ความสงบเรียบรอย
ของชุมชน

สังคมไทยมีความสงบ
เรียบรอยและมี
ภูมิคุมกัน
จากภัยยาเสพติด

กลยุทธ
มีมาตรการรองรับการ
แพรระบาดของยาเสพ
ติดอันเปนผลจากการ
เคลื่อนยายแรงงาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการรณรงคเพื่อปองกัน รอยละของสถาน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ศึกษาในสังกัด อปท.
ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อรณรงค
การปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด
โครงการปองกันและแกไข จํานวนผูเสพ/ผูติดยา
ปญหายาเสพติดของ อปท. เสพติดที่เขารับการ
บําบัดฟนฟู

คา
สํานัก/กอง
เปาหมาย ที่รบั ผิดชอบ
100
สน.กศ.

408,817

(สน.พส. สผง.)

