
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑     
การเสริมสราง   
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานราก 
เชือ่มโยงโอกาสจาก
ประชาคมอาเซียน 

๑.๒ เมือง/ชุมชน       
มีการพัฒนาเพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 
 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเมืองเพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมประสานและ            
ขอความรวมมือ อปท. ในการ
กอสรางและปรับปรุงระบบ
คมนาคมใหไดมาตรฐาน       
โดยสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด 

- รอยละของ อปท. ท่ีมีการ
กอสราง/ปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐาน/ระบบคมนาคมท่ี
เพ่ิมข้ึน                    
(พิจารณาจากโครงการ) 

 

๒๐ สน.สส. 

กิจกรรมประสานและขอความ
รวมมือ อบจ. เปนเจาภาพ
หลักในการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมแบบองครวม 

- รอยละของงบประมาณ 
อบจ. ท่ีจัดสรรในการพัฒนา
เสนทางคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน 

5 สน.สส. 

โครงการปรับปรุงคูมือและ
เพ่ิมเติมเน้ือหารายช่ือ
หนวยงาน/ตาํแหนงงาน/ปาย
เสนทางเปนภาษาอังกฤษ 

- แกไข/ปรับปรุงคูมือ
สําหรับ อปท. ใหเปน
ปจจุบัน 
- เพ่ิมเติมเน้ือหาและ
รายละเอียดในสวนท่ี
เก่ียวของ  
- จัดประชุมคณะทํางาน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือพิจารณา (ราง) คูมือฯ 
- จัดพิมพคูมือฯ และ
แจกจายให อปท. 

ระดับความสําเร็จของ       
การจัดทําคูมือภาษาอังกฤษ
แก อปท. 

2 สน.พส. (สวท.) 

โครงการอบรมการจัดการ           
โลจิสติกสสําหรับองคกร   
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- บรรยาย /สัมมนา  
- ศึกษาดูงานในประเทศ  
- ศึกษาดูงานตางประเทศ  
 
 

รอยละของผูท่ีผานการ
อบรมตามโครงการฯ 

80 สพบ. 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑     
การเสริมสราง   
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานราก 
เชือ่มโยงโอกาสจาก
ประชาคมอาเซียน 

๑.๒ เมือง/ชุมชน       
มีการพัฒนาเพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเมืองเพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทองถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพรอมสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)      
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- บรรยาย/ สัมมนา  
- ศึกษาดูงานในประเทศ  
- ศึกษาดูงานตางประเทศ 

รอยละของผูท่ีผานการ
อบรมตามโครงการฯ 

80 สพบ. 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียว
และเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน
สําหรับ อปท. 

- บรรยาย/ สัมมนา  
- ศึกษาดูงานในประเทศ  
- ศึกษาดูงานตางประเทศ 

รอยละของผูท่ีผานการ
อบรมตามโครงการฯ 

80 สพบ. 

๑.๓ ระบบบริการของ

หนวยงานกระทรวง 

มหาดไทยและ

ทองถ่ินสามารถ

รองรับการ

เจรญิเติบโตในแตละ

พ้ืนท่ี 

ระดับผลสัมฤทธ์ิของ

การใหบริการ

ประชาชน 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

- จัดทํารายละเอียด
โครงการฯ เสนอ
คณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ สถ.   
เพ่ือพิจารณา  
- กค. ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง เพ่ือปรับปรุง
โปรแกรมฯ 
- ดําเนินการปรับปรุง
โปรแกรมฯ แลวเสร็จ 

ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

5 สน.คท. 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
การเสริมสราง
ความสงบ
เรียบรอย     
ความพรอม
รับมือภัยพิบัติ
และความมั่นคง
ของประเทศ  

๒.๔ สังคมไทยมี
ความสงบเรียบรอย
และมีภูมคิุมกัน 
จากภยัยาเสพติด  
 
 
 
 

จํานวนจังหวัดท่ีได
ดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดในระดับ
พ้ืนท่ี 

โครงการรณรงคเพ่ือ
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

- จัดสรรงบประมาณ
ใหแกสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแหง 
- จัดสงบุคลากรเขา
อบรม 
- จัดสรรงบประมาณ
ใหกับสถานศึกษา
ดีเดน  
 

รอยละของสถานศึกษา 
ในสังกัด อปท. ท่ีไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือรณรงคการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด 

100 สน.กศ. 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
การเสริมสราง
ความสงบ
เรียบรอย     
ความพรอม
รับมือภัยพิบัติ
และความมั่นคง
ของประเทศ 

๒.๔ สังคมไทยมี
ความสงบ
เรียบรอยและมี
ภูมิคุมกัน 
จากภัยยาเสพตดิ  
 
 
 

จํานวนจังหวัดท่ีได
ดําเนินการปองกัน
แกไขปญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิของ อปท.  

- จัดสรรงบประมาณ 
 

จํานวนผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดท่ีเขารับการบําบัด
ฟนฟู 

108,950 สน.พส.(สผง.) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
การเสริมสราง
ศักยภาพชุมชน
และอัตลักษณ
อาเซียน  
  

๓.๑ ประชาชน  
มีความรู        
ความเขาใจใน  
อัตลักษณอาเซียน  

รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมายท่ี
ไดรับความรู
เก่ียวกับอัตลักษณ
อาเซียน 

โครงการพัฒนาและ

ทบทวนหลักสูตร

สถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือ

เตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

- ประชุมเพ่ือพิจารณา
กรอบโครงสราง
หลักสตูรการศึกษา
ทองถ่ินสูประชาคม
อาเซียน 
- ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิทยากร
แกนนําการจัดทํา
กรอบและรายละเอียด
หลักสตูรฯ 
- จัดพิมพหลักสตูรเพ่ือ
แจกจายให อปท. 

ระดับความสําเร็จของ
โครงการพัฒนาและ
ทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

5 สน.กศ. 

โครงการเตรยีมความ

พรอมและยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัด อปท. 

เพ่ือรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

- ระดับความสําเร็จของ
โครงการเตรยีมความ
พรอมและยกระดับ  
คุณภาพการศึกษาของ
สถาน ศึกษาสังกัด อปท. 
เพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

5 สน.กศ. 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
การเสริมสราง
ศักยภาพชุมชน
และอัตลักษณ
อาเซียน  
 

๓.๑ ประชาชน  
มีความรู        
ความเขาใจใน  
อัตลักษณอาเซียน 

รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมายท่ี
ไดรับความรู
เก่ียวกับอัตลักษณ
อาเซียน 

โครงการพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ 
  

- รอยละของผูท่ีเขารับการ
อบรมพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษและ     
ภาษาท่ี ๓ 

80 กจ. 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ 
OTOP สูตลาดอาเซียน 

- บรรยาย/ สัมมนา  
- ศึกษาดูงานในประเทศ  
- ศึกษาดูงานตางประเทศ 

รอยละของผูท่ีผานการ
อบรมตามโครงการฯ 

80 สพบ. 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร  
และระบบบริหาร
จัดการ  
  

๔.๑ บุคลากรมี
ความรูทักษะ 
และสมรรถนะท่ี
เหมาะสม
สอดคลองกับ
บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

รอยละของ
บุคลากร
กลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการฝกอบรมพัฒนา
นักบริหารระดับตน 
ระดับกลาง และระดับสูง 

- รอยละของผูเขารับการ
อบรมตามโครงการฯ 

80 กจ. 

โครงการพัฒนาขาราชการ
ในการเตรยีมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน  

- รอยละของผูเขารับการ
อบรมตามโครงการฯ 

80 กจ. 

โครงการเสรมิสราง
สมรรถนะ ความรูท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติงานของสาย
งานและตําแหนงตางๆ 
เพ่ือเตรียมความพรอมการ
เขาสูประชาคมอาเซียน  

- รอยละของบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีไดรับการ
พัฒนา ความรู ทักษะ
และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

80 กจ. 

โครงการพัฒนา
ขาราชการ/พนักงานผูมี
ศักยภาพหรือผลสัมฤทธ์ิสูง 
(รวมถึงการศึกษาดูงาน
หนวยงานท้ังภายใน 
ประเทศและตางประเทศ)  
 
 
 
 
 

- รอยละของผูเขารับการ
อบรมพัฒนาขาราชการ/
พนักงานผูมีศักยภาพสูง
หรือผลสัมฤทธ์ิสูง 

80 กจ. 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร  
และระบบบริหาร
จัดการ  
 

๔.๑ บุคลากรมี
ความรูทักษะ   
และสมรรถนะท่ี
เหมาะสม
สอดคลองกับ
บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

รอยละของ
บุคลากร
กลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการผูบริหารทองถ่ิน
กับประชาคมอาเซียน   

- บรรยาย /สัมมนา  
- ศึกษาดูงานในประเทศ  
- ศึกษาดูงานตางประเทศ  

รอยละของผูท่ีผานการ
อบรมตามโครงการฯ 

80 สพบ. 

โครงการจดัอบรมสัมมนา

การเตรียมความพรอมดาน

การปองกันควบคุมโรค

ขามแดนเพ่ือรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

จัดอบรมบุคลากรของ 
อปท. ท่ีมีพรมแดน
ติดตอกับประเทศ
เพ่ือนบาน จํานวน ๒ 
รุน รุนละ 3 วัน 
จํานวน 850 คน  

รอยละของผูเขาอบรม
ผานเกณฑประเมิน
ความรู  
 

80 สน.สส.  

การจัดตั้งศูนยขอมูล
อาเซียนเพ่ือการศึกษา  
และการพัฒนา 

- จัดมุมอาเซยีน 
- จัดซื้อหนังหนังสือท่ี
เก่ียวของกับอาเซียน 

รอยละความพึงพอใจ   
ในการใชบริการหองสมดุ 

5 สน.พส.(สวท.) 

๔.๒ ระบบงานของ
กระทรวงและ 
จังหวัด/         
กลุมจังหวัดมี  
ความเหมาะสม 
ทันสมัยรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

ระดับความสําเร็จ
ในการเตรยีมการ
พัฒนาระบบงาน   
ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
รองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุน ASEAN Unit 
ในระดับภมูิภาค  

สงเสริมและสนับสนุน 
ASEAN Unit ในระดับ
ภูมิภาค 

ระดับความสําเร็จของ
การสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ 
ASEAN Unit ในระดับ
ภูมิภาค 

๕ ทุกสํานัก/

กอง 

๔.๓ โครงสราง
และอัตรากําลังมี
ความเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
โครงสรางและ
อัตรากําลังของ
หนวยงาน 
 
 
 
 

การจัดทําขอมลู             
ผูประสานงานอาเซยีนของ
หนวยราชการในสังกัด สถ.  

- รอยละของจํานวน       
ผูประสานงานจากสํานัก/
กองตางๆ  

100 สน.พส.(สวท.) 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร  
และระบบบริหาร
จัดการ  
 

๔.๓ โครงสรางและ
อัตรากําลังมีความ
เหมาะสมกับ
ภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
                                                

ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
โครงสรางและ
อัตรากําลังของ
หนวยงาน 
 

การปรับปรุงโครงสรางและ
แบงงานภายในเพ่ือรองรับ
ภารกิจดานอาเซียน  
 

- ทบทวนโครงสราง 
ภารกิจดานอาเซียน
ของ สถ. 
- กําหนดหนวยงานท่ีมี
สวนไดสวนเสียในการ
ปรับปรุงโครงสราง 
- ประชุมหารือ
หนวยงานท่ีมีสวนได
สวนเสียในการปรับปรุง
โครงสรางและแบงงาน
ภายใน 
- จัดทํารางขอเสนอใน
การปรับปรุงโครงสราง 
- เสนอผูบริหารพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสราง 
ภารกิจและกรอบกําลัง
ของหนวยงานดาน
อาเซียน 

5 กจ. 

การขอเกลี่ยอัตรากําลัง,   
สรรหา ขาราชการ 
พนักงานเพ่ือรองรับภารกิจ
งานอาเซียน  

- จัดทํา (ราง) กรอบ
การเกลี่ยอัตรากําลัง
พนักงานราชการ 
- นําเสนอผูบริหาร
พิจารณา (ราง) กรอบ
อัตรากําลังพนักงาน
ราชการ 
- นําเสนอท่ีประชุม   
อ.ก.พ. สถ. เพ่ือพิจารณา 
- อ.ก.พ. สถ.           
ใหความเห็นชอบ 
- ดําเนินการสรรหา
พนักงานราชการ 
 
 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการขออัตรากําลัง 

5 กจ. 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร  
และระบบบริหาร
จัดการ  
 

๔.๔ กระทรวง  
มหาดไทยมี

โครงขาย

ฐานขอมูลอาเซียน

เพ่ือการพัฒนา 

 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดตั้งศูนย
ขอมูลอาเซียน 

โครงการจดัทํา            
“มุมอาเซียน” บนเว็บไซต 
สถ.  
 

- ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํา “มุมอาเซียน”     
บนเว็บไซต สถ.   

5 สน.พส. (สวท.)

ศส. 

โครงการจดัทําฐานขอมูล
ดานอาเซียนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- จัดทําแบบสอบถาม 
- จัดทําหนังสือขอ
ความรวมมือจังหวัด
เพ่ือแจกจาย
แบบสอบถามให อปท. 
และประสานติดตาม
ความคืบหนา  
- รบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามอยาง
เปนระบบ 
-ประมวลขอมูลและ
สรุปรายงานใน
ภาพรวม 
-นําเรียนคณะทํางานฯ
และเผยแพรบน
เว็บไซต สถ. 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําฐานขอมลู 
 

5 สน.พส. (สวท.) 

 

๔.๕ กระทรวง  
มหาดไทย

ปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 

ระดับความสําเร็จ
ของหนวยงานใน
สังกัด มท. ผาน  
การประเมิน      
ธรรมาภิบาลตาม
หลักเกณฑท่ี
กําหนด 

โครงการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ ของ อปท. 
 

- จัดทําและวิเคราะห
ขอมูลผลประเมิน
มาตรฐานฯ ในปท่ีผาน
มา  
- รับฟงความคิดเห็น
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือปรับปรุงแบบ
ประเมินมาตรฐานฯ  
- จัดทํารางและประชุม
พิจารณาแบบประเมินฯ 

รอยละของ อปท. ท่ีผาน
เกณฑการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

80 สน.มถ. 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชีวั้ดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร  
และระบบบริหาร
จัดการ  
 

๔.๕ กระทรวง  
มหาดไทย

ปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 

ระดับความสําเร็จ
ของหนวยงานใน
สังกัด มท. ผาน  
การประเมิน      
ธรรมาภิบาลตาม
หลักเกณฑท่ี
กําหนด 

โครงการอบรมสัมมนา
ผูบริหาร อปท. เพ่ือสงเสริม
ธรรมาภิบาลและเสรมิสราง
ประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

- เสนอโครงการขออนุมัติ
ผูบังคับบัญชา 
- มีหนังสือถึงจังหวัด 
เพ่ือแจงถึงผูบริหาร
ทองถ่ิน 
- ประสานวิทยากร ติดตอ
สถานท่ีอบรม บริหาร
จัดการหลักสตูร และ
จัดทําเอกสาร 
-. อบรมสัมมนาตาม
โครงการ 
- ตดิตามประเมินผลการ
สัมมนา 

รอยละของผูเขาอบรมตาม

กลุมเปาหมาย 

80 สน.มถ. 

โครงการจางท่ีปรึกษา
ดําเนินการศึกษาวิจัยและ
ปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการ
บริการสาธารณะของ อปท.  

- จํานวนมาตรฐาน        

การบริการสาธารณะของ 

อปท. 

1 สน.มถ. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕   
การสราง        
ความเชื่อมโยง
ระหวางกันใน
อาเซียน 

๕.๓ กระทรวง 
มหาดไทยมี        
การทบทวนปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

รอยละของการ
ปรับปรุง แกไข หรือ
หรือพัฒนากฎหมาย
และระเบียบท่ี
เก่ียวของเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือรับทราบสภาพปญหา
ระดมความเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ือรองรับ    
การเขาสูประชาคมอาเซียน 

- จัดประชุมหนวยงาน
และแตงตั้งคณะทํางาน 
- แบงกลุมเปาหมายและ
กําหนดวันประชุม 
- ดาํเนินการจัดประชุม๔. 
สรุปสภาพปญหาและ
ขอเสนอแนะ  
- นําผลสรุปการจัด
ประชุม เสนอคณะทํางาน
เพ่ือวิเคราะหสภาพ
ปญหา  
  
 

ระดับความสําเร็จของ
การระดมความเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
กฎหมายในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  

4 สน.กม. 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค/     
กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับเปาประสงค/

กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ 

คา     
เปาหมาย 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕   
การสราง        
ความเชื่อมโยง
ระหวางกันใน
อาเซียน 

๕.๓ มท. มีการ
ทบทวนปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

รอยละของการ
ปรับปรุง แกไข หรือ
หรือพัฒนากฎหมาย
และระเบียบท่ี
เก่ียวของเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน 

กิจกรรมการสํารวจ ตรวจสอบ 

และวิเคราะหบทบัญญตัิของ

กฎหมายในความรับผิดชอบ

ของ สถ. เพ่ือรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน      

- จัดประชุมหนวยงาน
และแตงตั้งผูรับผิดชอบ 
- สํารวจ ตรวจสอบ 
วิเคราะหบทบัญญัติ
กฎหมายในความ
รับผิดชอบ  
- ประชุมคณะทํางานและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- สรุปผลการตรวจสอบ 
และสภาพปญหา เสนอ
ผูบริหาร 
- ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบในความ
รับผิดชอบใหสอดคลอง
กับการเขาสูประชาคม
อาเซียน  
  

ระดับความสําเร็จของ       
การพัฒนากฎหมายใน    
ความรับผิดชอบของ สถ.   
เพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

4 สน.กม. 

 


