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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทที่จัดท าขึ้นนี้                     
ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันรวมทั้ง รวบรวม
โครงการกิจกรรมตามภารกิจที่ก าหนดในอ านาจหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดในแต่ละพ้ืนที่ ตามบริบทของห้วงเวลาและนโยบาย 
 ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ตามที่เห็นสมควรกับการใช้งาน และควร                     
มีการทบทวนปรับปรุงข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 

 
 หน้า 
ทิศทางการปฏิบัติราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  
วิสัยทัศน์ (Vision)   
พันธกิจ (Mission)  
ภารกิจ (Missions)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  

ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
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วิสยัทัศน์ (Vision) 
มุ่งสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะ พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  2. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของท้องถิ่น  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีสมรรถนะ และสอดคล้องกับภารกิจ การบริการประชาชน  
  5. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะ ทันสมัย มีคุณธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนำท 



 

ภารกจิ (Missions) 
 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท า ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบ           
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ให้ค าปรึกษาแนะน า การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ 
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
 8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การพัฒนาองค์กรให้มสีมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ สถ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(ปี 2563) 

กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอ เ พี ย ง  แ ล ะ ห ลั กก า ร
พัฒนาของพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ ได้รับการ
ถ่ายทอดสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริม  
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น มี
บทบาทเด่นในการส่งเสริม 
สนับสนุนโครงการพัฒนา
ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นให้
เ ข้ มแข็ ง เกิ ดความยั่ ง ยื น 
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ใน
การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
และน า สู่ ก า รปฏิ บั ติ  ใ น
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
ชุมชน ประชาชนมีความ
ตื่นตัว และน าไปใช้ทั่วทั้ง
ท้องถิ่นไทย 

- ร้ อยละของอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
แห่งชาติเพื่อความเป็น
เลิศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บุคลากร 
มีศักยภาพ
และมีประ- 
สิทธิภาพใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ  
งาน 
 
อปท. 
มีศักยภาพ
และมีประ- 
สิทธิภาพใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ  
งาน 
 
 
 

1. เสริมสร้างความสมานฉันท์ และ
เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในกา รป กคร องร ะ บ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วม
เป็นก าลังหลักส าคัญ ของกระทรวง- 
มหาดไทยในระดับพื้นที่ในการระดม
พลังขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนของ
ท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อ
การแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
    
 

1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ งานให้แก่บุคลากรส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์   
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร 

30,000 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 



 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ สถ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(ปี 2563) 

กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประชาชน ได้ รั บบริ ก า ร
สาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง น าไปสู่การมี
คุณภาพ ชีวิ ตที่ ดี  ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในท้องถิ่น
ลดลง 

 
 

 

ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการบริการ 

สาธารณะขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

อปท.มีศักย –
ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
อปท.มีศักย –
ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 

อปท.มีศักย –
ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

 

สร้ า งกลไกมาตรการรองรับการ
ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมเสริมสร้างสวัสดิการ สังคม เสริม
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคมระดับพ้ืนท่ี 
 
 
 
พัฒนาการบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นผ่านการร่วมด าเนินการของ
เ อกชนหรื อหน่ วย ง านรั ฐ  ที่ เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
 
 
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดส่ง
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการศึกษา 
 
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน 
 
 

 ต.ค.62 – ก.ย. 63 
 
 
 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 
 
 
 

ต.ค.62 – ก.ย. 63 
 
 
 

 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนาท้องถิ่น 
 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนาท้องถิ่น 
 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนาท้องถิ่น 
 

 

รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ สถ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(ปี 2563) 

กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ
ที่ดีให้บริการประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และท าให้
คะแนนดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปช่ันของท้องถิ่น 
ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

- ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ไม่มีประเด็นการ
ทักท้วงจากปัญหาการ
จัดท ารายงานการเงิน 
 
 
 

 

อปท. 
มีศักยภาพ
และมีประ- 
สิทธิภาพ 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 

1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้างพลังการ
ขับเคลื่อนค่านิยม ต้านการทุจริตจาก
ฐานของการพัฒนาท้องถิ่นให้
ครอบคลมุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ 
 

1. โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน การ
บัญชี และการพสัดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 กลุ่มงาน
การเงินบัญชี

และการ
ตรวจสอบ 

2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 
การบริหารจัดการการเงิน 
การคลัง ให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการปฏิรูปประเทศ
และรัฐธรรมนญูจนมีขดี
ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได ้
 
 

- ร้อยละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ
ในการบริหาร
งบประมาณ การเงิน 
และการคลัง ให้พึ่งพา
ตัวเองได้มากขึ้น  
 
 

บุคลากร 
มีศักยภาพ
และมีประ- 
สิทธิภาพ 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
อปท. 

2. ปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ทันสมยั 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกดิความ
คุ้มค่า 
 
 
 
 

2. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดส่ง
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบรม
การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) การบันทึกบัญชี
และแนวทางการแก้ปญัหาการบันทึกบัญชใีน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) รวมถึงการน าขอ้มูลบันทึกใน
ระบบให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงาน
การเงินบัญชี

และการ
ตรวจสอบ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 



เป้าประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ สถ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(ปี 2563) 

กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

มีศักยภาพ
และมีประ- 
สิทธิภาพ 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นด้วยการป้องกันการทุจริตใน
การปกครองท้องถิ่น ท่ีมีมาตรฐาน  
สากล  หนุนเสรมิภาพลักษณ์องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ร่วมขับ 
เคลื่อนประเทศไทย ซื่อตรง โปร่งใส 
ให้เป็นท่ีประจักษ์ในระดับนานาชาต ิ
 

3. โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) 
 
 
 
 
4. โครงการจัดประชุมผู้บริหาร/ปลัด อปท.      
ในพื้นที ่
 

เม.ย.63 - มิ.ย.63 
 
 
 
 
 

 
ต.ค.63 – ก.ย.63 

 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 

เป้าประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ สถ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(ปี 2563) 

กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. บุคลากรของกรมส่งเสริม
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น มี
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  มี ค ว า ม
เ ช่ียวชาญในการส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจนเป็น
ที่ยอมรับและเช่ือมั่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังคม และภาคีทุกภาคส่วน 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบบรหิารงานบุคคล
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 
 
- ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาโครงสร้างและ
จัดอัตราก าลังในการ
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนญู
ใหม่และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อปท.มี
บุคลากรท่ีมี
ความสามารถ
ตรงสายงาน 
ท่ีปฏิบัติอย่าง
เพียงพอ 

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีธรรมาภิบาล และ พร้อมเปิดรับ
การตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่ท้องถิ่น
ยุคใหม่ 
 
2. ปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพ  มีความสมดุลกับ
การพัฒนาตามยุ ทธศาสตร์ ก รม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอย่าง
คุ้มค่าสูงสุด 

1. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. 
ก.ทจ. และ ก. อบจ.  
 
 
 
 
 
2. โครงการปรับปรุงอัตราก าลังของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

 ต.ค.62 – ก.ย.63 
 
 
 
 
 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

กลุ่มงาน
มาตรฐานการ
บริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

 

กลุ่มงาน
มาตรฐานการ
บริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 



 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
 

เป้าประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ สถ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(ปี 2563) 

กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้รับ
บริการให้ค าปรึกษา แนะน า
การประสาน และสนับสนุน
อย่างมีมาตรฐานและทัน
ความต้องการ 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีต่อการบริการ
ให้ ค าปรึ กษาแนะน า     
การประสานและสนับ- 
สนุน อย่างมีมาตรฐาน
มืออาชีพและทันความ
ต้องการ 

บุคลากร 
มีศักยภาพ 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 

บุคลากร 
มีศักยภาพ 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 

บุคลากร 
มีศักยภาพ 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 

บุคลากร 
มีศักยภาพ 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลใน
ทุ กภารกิ จของกรมส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น ให้ เป็น แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีขององค์กรธรรมาภิบาล
ระดับประเทศ และนานาชาติ 

1. โครงการให้ค าปรึกษา แนะน าการตรวจสอบ
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

2. โครงการติดตามตรวจสอบการรับเรื่อง
ร้องเรียน และขั้นตอนการส่งต่อ 
 
 
 

3. โครงการเร่งรัดการสอบสวนของ อปท. /  
การอุทธรณ์ค าสั่ง/การแก้ค าฟ้องให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 

4. โ คร งการ เ ร่ ง รั ดการท าความ เห็ นของ
คณะอนุกรรมการวินัย/อุทธรณ์/เรื่องร้องทุกข์
ของ อบต.และเทศบาล ให้เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ประกาศ ก.อบต.จ./ก.ทจ.ชัยนาทก าหนด 

 ต.ค.62 – ก.ย.63 
 
 
 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 
 
 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 
 
 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

กลุ่มงาน
กฎหมาย

ระเบียบและ
เรื่องร้องทุกข์ 

 

กลุ่มงาน
กฎหมาย

ระเบียบและ
เรื่องร้องทุกข์ 

 

กลุ่มงาน
กฎหมาย

ระเบียบและ
เรื่องร้องทุกข์ 

 

กลุ่มงาน
กฎหมาย

ระเบียบและ
เรื่องร้องทุกข์ 

 

รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
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