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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
ก 

 

 
  
 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย จัดทําข้ึนเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทาง  
การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และบริบทท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการสรุปข้อมูลพ้ืนฐาน
ของกระทรวงมหาดไทย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย นําไปสู่การกําหนดทิศทางของ
กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภทของงบประมาณ 
และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสําคัญในการกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐาน
การดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างม่ันคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืนต่อไป 

 
 

สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 
 
 
  

คํานํา 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
ข 

 

 
                                                                                                                     หน้า 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของกระทรวงมหาดไทย                                                               ๑ 
            ๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย                                                                  ๒ 

            ๑.๒ อํานาจหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ๓ 
ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย                                              ๗ 

            ๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis)                                                              ๘ 

            ๒.๒ การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อม (TOWS Matrix)                                                                 ๙ 

ส่วนท่ี ๓ ทิศทางของกระทรวงมหาดไทย                                           ๑๐ 

            ๓.๑ วิสัยทัศน์                                                                                               ๑๑ 

            ๓.๒ พันธกิจ                                                                                             ๑๑ 

            ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                  ๑๒ 

            ๓.๔ เป้าหมาย                                                                                               ๑๒ 

            ๓.๕ กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเชิงยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย                                                                  ๑๓ 

            ๓.๖ แผนท่ีความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์                                                                                  ๒๔ 

            ๓.๗ หว่งโซ่คุณค่า (Value Chain)                                                                                    ๓๐ 

ส่วนท่ี ๔ แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย                                                    ๓๑ 

            ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑                                                                              ๓๒ 

            ๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒                                                                              ๔๒ 

            ๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓                                                                              ๕๕ 

            ๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔                                                                             ๖๖ 

            ๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕                                                                             ๗๒ 

ส่วนท่ี ๕ การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงมหาดไทย                                            ๘๖ 

            ๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ                                                ๘๗ 

            ๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ                                                 ๘๘ 

คณะท่ีปรึกษาและคณะผู้จัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ของกระทรวงมหาดไทย  

๘๙ 

 

สารบญั 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ของกระทรวงมหาดไทย 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒ 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค   องค์การตลาด   องค์การจัดการน้ําเสีย       กรุงเทพมหานคร   เมืองพัทยา

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 

๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง            กรมที่ดิน     กรมการพัฒนาชุมชน 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓ 

 

 
 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 
สํานักงานรัฐมนตรี 
 
 
 
 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

 
 
กรมการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินงานราชการทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี และประสานนโยบายระหว่างกระทรวง 
 

• พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน 
• จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการท่ัวไปของกระทรวง 
• ดําเนินงานด้านการรักษาความม่ันคงภายใน 
• ดําเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความเป็นธรรม 
• ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 

• ดําเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
• ดําเนินงานด้านการอํานวยความเป็นธรรม 
• ดําเนินงานด้านการปกครองท้องท่ี 
• ดําเนินงานด้านการอาสารักษาดินแดน 
• ดําเนินงานด้านการทะเบียน 

มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกข์บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอํานวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ   
ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องท่ี การส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร 
ความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการท่ีสงักัดกระทรวงมหาดไทย 

๑.๒ อํานาจหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๔ 

 

กรมที่ดิน 
 
 
 
 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 

 
 

จัดทําแผนแม่บท วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยการ
กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

• ดําเนินงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุม     
การก่อสร้างอาคาร 

• สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนดและกํากับ
ดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบการต้ังถ่ินฐาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

• กําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง  
 

• ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
• ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน 
• ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา แนะนําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหาร
จัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 

• คุ้มครองสิทธิในท่ีดินของบุคคลและจัดการท่ีดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ  
• ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
• บริหารจัดการท่ีดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๕ 

 

การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
 
 
 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
การประปานครหลวง 
 
 

 
 
 
การประปาส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 

• ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย 
• ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า 
• พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
• พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมท้ังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า     
ให้เกิดความพึงพอใจ ท้ังด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ   
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

• สํารวจ จัดหาแหล่งน้ําดิบ และจัดให้ได้มาซ่ึงน้ําดิบเพ่ือใช้ในการประปา 
• ผลิต จัดส่ง และจําหน่ายน้ําประปาในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องท่ีดังกล่าว 
• ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและ

ประชาชน 
 

• สํารวจ จัดหาแหล่งน้ําดิบ และจัดให้ได้มาซ่ึงน้ําดิบ 
• ผลิต จัดส่ง และจําหน่ายน้ําประปาท่ัวประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ 
• ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา  
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องค์การตลาด 
 
 
 
 
องค์การจัดการนํ้าเสีย 
 
 

 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
เมืองพัทยา 
 
 

 
 

 
 

 

พัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพ่ือเป็นกลไกของรัฐบาลในการ
กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพ่ือประชาชน 

จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับการบําบัดน้ําเสียภายในเขตพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสียและการให้บริการหรือ
รับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสีย รวมท้ังบริหารหรือกิจการ
ต่อเนื่องท่ีเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

ดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องท่ีกฎหมายกําหนด 

ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องท่ีกฎหมายกําหนด 
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ส่วนท่ี ๒ 

การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม      

ของกระทรวงมหาดไทย 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness)  
� องค์กรมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายของรัฐบาลไปสู่การ

ปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมทั้งอํานวยการและสนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย/
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

� องค์กรมีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน แนวพระราชดําริและ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 

� องค์กรมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีกลไกและบุคลากรครอบคลุมทั่วประเทศทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชาองค์กร และมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

� องค์กรมีระบบการทํางานที่มีการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกันมีความเข้มแข็งเป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่าง ๆ 

� องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งประเทศ 

� องค์กรมีภารกิจที่หลากหลาย ขาดความชัดเจนในเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่บ่อยครั้งส่งผลให้องค์กรต้องปรับนโยบายและยุทธศาสตร์ ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการดําเนิน
นโยบาย 

� การบริหารงานส่วนภูมิภาคโดยยึดเขตการปกครอง ทําให้ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในลักษณะภารกิจข้ามพื้นที่ 

� ระบบฐานข้อมูลขององค์กรยังขาดความสมบูรณ์ ทําให้ไม่สามารถนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
องค์กรและการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โอกาส (Opportunity)  ภัยคุกคาม (Threat)  
� ยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติที่มีความชัดเจน เอื้อต่อการกําหนดทิศทางขององค์กรเพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติดังกล่าว 
� การให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาการดํารงชีวิตของประชาชนของรัฐบาล ทําให้องค์กรมี

บทบาทในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
� การให้ความสําคัญกับการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - based 

Approach) ของรัฐบาล เอื้อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

� การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และประเทศไทย ๔.๐ เอื้อต่อการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานองค์กรให้มีความทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

� สถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ เช่น สาธารณภัย โรคระบาด เป็นต้น ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และต่อความต่อเนื่องในการดําเนินงานขององค์กรเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

� นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้องค์กรต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis) 
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)  
� ธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
� พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
� พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
 

� เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
� สร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
� พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
� เสริมสร้างความสุขของชุมชน 
� พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 
 

กลยุทธ์เชิงปรับปรุง (WO)  กลยุทธ์เชิงเปลี่ยนแปลง (WT)  
� บูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
� ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน 
� พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร 
� เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

� พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืน 
� บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
� สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 
� สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร  
 
 
 

๒.๒ การวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อม (TOWS Matrix) 
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– ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ทิศทางของ

กระทรวงมหาดไทย        
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ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตไดอ้ย่างมั่นคงและสมดลุ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นิยามวิสัยทัศน์ 

รากฐานการดํารงชีวิต 
� ดูแลประชาชนทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 
� ลดความยากจน 
� ส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

พัฒนาสู่อนาคต 

� พัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(SDGs) 

� สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
� ส่งเสริมการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

มั่นคง 

� ม่ันคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ 
เป็นต้น 

� ม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
� ม่ันคงจากสาธารณภัย 

สมดุล 
� สมดุลระหว่างคนกับคน 
� สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ 
� สมดุลด้านส่ิงแวดล้อม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

� คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี ภายใต้เง่ือนไขการใช้ความรู้ควบคู่กับ        
การมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระทํา 

 
 
 

 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพ้ืนที ่

 

๓.๑ วิสัยทัศน์  

๓.๒ พันธกิจ 
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๑. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
๒. ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ชุมชนมคีวามสุข 
๔. สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนา  
๕. องค์กรมีการบริหารจดัการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
 
 

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

๓.๔ เป้าหมาย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

๑. การ
เสริมสร้าง     
ความสงบ
เรียบร้อย 
และความ
มั่นคง
ภายใน 

๑.๑ ธํารงรักษา
ไว้ซึ่ง
สถาบัน
หลักของ
ชาติ 

1.1.1 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่ 
ตามแนว
พระราชดําริ 
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง       
(ร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 

 

 

  

- 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 8๐ 

สํานักงานปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย 

ทุกหน่วยงาน 

๓.๕ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๔ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

 ๑.๒ เตรียมความ
พร้อมใน
การรับมือ
ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 

1.2.1 ร้อยละเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนักของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ที่มีมาตรการ 
ในการรักษา 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่าง   
มีมาตรฐาน  
(ร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 57 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 57 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 57 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 57 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 57 

กรมการ
ปกครอง 

สํานักงานปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย/ 
กรมที่ดิน/ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน/กรม
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น/ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

๑.๓ สร้าง 
ความพร้อม
ในการ
ป้องกัน 
และ
บรรเทา      
สาธารณภัย 

1.3.1 ร้อยละของอําเภอ
เป้าหมายที่ได้รับ
การสนับสนุนให้มี
ความพร้อม      
ในการป้องกัน 
และบรรเทา          
สาธารณภัย  
(ร้อยละ) 

 
 
 
 

ร้อยละ 25 
(154 
อําเภอ) 

ร้อยละ 50 
(308 
อําเภอ) 

ร้อยละ 75 
(456 
อําเภอ) 

ร้อยละ 100 
(615 
อําเภอ) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(615 
อําเภอ) 

กรมป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

สํานักงานปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย/

กรมการปกครอง/ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๕ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

๒. การพัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง และ
พื้นที่
เศรษฐกิจ 

๒.๑ พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง ให้
สอดคล้อง
กับ
ศักยภาพ
ของพื้นที่ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของพื้นที่
เป้าหมายได้รับ
การพัฒนาด้าน
กายภาพที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพื้นที่
ให้เป็นเมืองมี
คุณภาพน่าอยู่ 
(ระดับ) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ ๕ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

2.1.๒ ระยะทาง
สายไฟฟ้าใต้ดิน
เพิ่มขึ้น (สะสม)
(กิโลเมตร) 

- 
 

- 
 

- 
 

2 กิโลเมตร 
 

2 กิโลเมตร 
 

การไฟฟ้า 
นครหลวง 

- 

2.1.๓ ระดับความสําเร็จ
ในการก่อสร้าง
ระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าใต้ดิน
(ระดับ) 

 
 
 

ระดับ 2 
(5 วงจร-กม.) 

ระดับ 3 
(10 วงจร-

กม.) 

ระดับ 4 
(15 วงจร-

กม.) 

ระดับ 5 
(20 วงจร-

กม.) 

ระดับ ๕ 
(20 วงจร-

กม.) 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

- 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๖ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

 ๒.๒ พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ
เฉพาะให้มี
ขีดความ 
สามารถ  
ในการ
แข่งขัน 

2.2.1 ระดับความสําเร็จ    
ในการสนับสนุน    
การพัฒนาพื้นที่
พิเศษในภารกิจ
ของกระทรวง 
มหาดไทย (ระดับ) 

 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/ 

กรมการปกครอง/
กรมที่ดิน/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค/ 
การประปา 

ส่วนภูมิภาค/ 
เมืองพัทยา 

๒.๓ บูรณาการ
การบริหาร
จัดการเชิง
พื้นที่ 

2.3.1 ระดับความสําเร็จ    
ในการสนับสนุน 
การบริหาร 
งานจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ 
(ระดับ) 

 
 
 
 
 

ระดับ 2 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 5 ระดับ 5 สํานักงานปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย 

 

กรมการปกครอง/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/
กรมการพัฒนา

ชุมชน 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๗ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

๓. การ
เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน
และพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

๓.๑ พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

3.1.1 ครัวเรือนที่ยากจน
ที่ได้รับการจัด
ที่ดินมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
(ครัวเรือน) 

- 390 
ครัวเรือน 

860 
ครัวเรือน 

1,050 
ครัวเรือน 

2,300 
ครัวเรือน 

กรมที่ดิน กรมการปกครอง/ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

3.1.2 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับสวัสดิการ
ผ่านองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด      
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร/
เมืองพัทยา 

3.1.3 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับ 
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 25 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

เมืองพัทยา 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๘ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

 ๓.๒ เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน 

3.2.1 ดัชนีความสุข  
มวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
(Gross Village  
Happiness : 
GVH) เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

- - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
(8,780 
หมู่บ้าน) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
(8,780 
หมู่บ้าน) 

กรมการ
พัฒนาชุมชน 

กรมการปกครอง/ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๓.๓ พัฒนา
เศรษฐกิจ  
ฐานราก 

3.3.1 ร้อยละของ
ครัวเรือน
เป้าหมายใน
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
อาชีพและรายได้
สูงขึ้น (ร้อยละ) 

- - - ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
 
 
 

กรมการ
พัฒนาชุมชน 

กรมการปกครอง/ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

3.3.2 ระดับความสําเร็จ    
ในการขยายตลาด
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 
ของกระทรวง 
มหาดไทย (ระดับ) 

 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 - 5 ระดับ 5 องค์การตลาด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๙ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

๔. การเพิ่ม
ศักยภาพ
การพัฒนา
สภาพ 
แวดล้อม 
สู่อนาคต 

๔.๑ พัฒนา 
สภาพ 
แวดล้อม 
ให้มีความ
เหมาะสม
และเติบโต
อย่างยั่งยืน 

4.1.1 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 30 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 70 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร/ 
เมืองพัทยา 

๔.๒ บริหาร
จัดการที่ดิน
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

4.2.1 ประชาชนได้รับ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
และที่ดินของรัฐ  
มีการบริหาร
จัดการและ 
ใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างเหมาะสม 
(แปลง) 

 
 
 
 
 
 

10,000 
แปลง 

30,290 
แปลง 

30,330 
แปลง 

180  
แปลง 

70,800
แปลง 

กรมที่ดิน กรมการปกครอง/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๐ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

 ๔.๓ สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้ํา
ทั้งระบบ 

4.3.1 พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัย
พิบัติน้ําท่วมลดลง 
(ไร่) 

33,778 ไร ่ 33,778 ไร ่ 33,778 ไร ่ 33,778 ไร ่ 33,778ไร ่ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

กรมป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย/ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

4.3.2 จํานวนครัวเรือน 
ที่ได้รับบริการ
น้ําประปา  
(รายใหม่) 
(ครัวเรือน) 

 

65,708 
ครัวเรือน 

 

66,345 
ครัวเรือน 

 

66,572 
ครัวเรือน 

 

66,375 
ครัวเรือน 

 

265,000 
ครัวเรือน 

 

การประปา
นครหลวง/ 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

4.3.๓ ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมาย 
ที่ดําเนินการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบําบัด     
น้ําเสีย (ร้อยละ) 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 องค์การ
จัดการน้ําเสีย 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/

กรุงเทพ 
มหานคร/ 
เมืองพัทยา 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๑ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

๕. การวาง 
รากฐาน     
การพัฒนา
องค์กร
อย่างสมดุล 

 

๕.๑ ยกระดับ
คุณภาพ 
การ
ให้บริการ
ประชาชน 

5.1.1 ร้อยละความ   
ความสําเร็จ 
ของการ
ดําเนินงานของ 
ศูนย์ดํารงธรรม  
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 
41.67 

ร้อยละ  
55 

ร้อยละ 
68.33 

ร้อยละ 
84.33 

ร้อยละ 
84.33 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

ทุกหน่วยงาน 

5.1.2 ระดับคะแนน  
การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลประชาชน
ในระบบการ 
บูรณาการ
ฐานข้อมูล
ประชาชนและ 
การบริการ 
ภาครัฐ  
(Linkage 
Center)    
(ระดับ) 

 
 
 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กรมการ
ปกครอง 

- 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๒ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

 ๕.๒ พัฒนา
ประสิทธภิาพ
การบริหาร 
งานองค์กร 

5.2.1 ร้อยละ
ความสําเร็จของ
การส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 สํานักงานปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย 

 

กรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

๕.๓ สร้างความ
โปร่งใส   
ในการ
บริหารงาน
องค์กร  

5.3.1 ร้อยละของ
คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 
มหาดไทย     
(ร้อยละ) 

 
 
 

- - - ร้อยละ 86 ร้อยละ 86 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

ทุกหน่วยงาน 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๓ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖๓ - 
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
เม.ย. ๖๓ - 
มิ.ย. ๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
ก.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

รวมปี ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓) 

หลัก สนับสนุน 

 ๕.๔ เพิ่ม
ประสิทธภิาพ
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

5.4.1 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(Local 
Performance 
Assessment : 
LPA) (ร้อยละ) 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๔ กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

- 

๕.๔.๒ ร้อยละของ
เทศบาลและ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่นํา
แผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 
ได้ตามเกณฑ์  
ที่กําหนด  
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/

กรมการปกครอง/
กรมการพัฒนา

ชุมชน 

 

 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๔ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๑. ความมั่นคง 

๓. การเกษตร 

๔. อุตสาหกรรมและบริการ   
แห่งอนาคต 

๑๐. การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

๑๕. พลังทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒. การต่าง 
ประเทศ 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน 

๒๐. การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

๒๑. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

๒๒. กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

๕. การท่องเที่ยว 

๖. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

๗. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ       
โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒๓. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

๑๑. ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

๑๒. การพัฒนา    
การเรียนรู้ 

๑๓. การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

๑๔. ศักยภาพการกีฬา 

๑๖. เศรษฐกิจฐานราก 

๑๗. ความเสมอภาคและ
หลักประกนัทางสังคม 

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑๙. การบริหารจัดการน้ํา
ทั้งระบบ 

๒.๖ แผนที่ความเชื่อมโยง 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๕ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ด้าน 
กฎหมาย 

๔. ด้าน
กระบวนการ

ยุติธรรม 

๕. ด้าน
เศรษฐกิจ 

๖. ด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙. ด้าน
สังคม 

๗. ด้าน
สาธารณสุข 

๘. ด้าน
สื่อสารมวลชน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๐. ด้าน
พลังงาน 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

๒. ด้าน 
การ

บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. ด้าน
การเมือง 

๑๑. ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 

การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๖ 

 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน 

ได้อย่างยั่งยืน 

๔. การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

๕. การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

๖. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ         

การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย 

๙. การ
พัฒนา
ภาค 
เมือง 

และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๗. การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

และระบบ       
โลจิสติกส ์

๘. การ
พัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

๑๐. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

๒. การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. การเสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์ 

๑๑. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ของชาติจาก

ภัยทุจริต 
 

นโยบาย 
และแผน
ระดับชาติ 

ว่าด้วยความ
มั่นคง

แห่งชาติ 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑๙. การรักษา
ความมั่นคงด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. การข่าวกรองและ   
การประเมินสถานการณ์

ด้านความมั่นคง 
 

๓. การเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

๔. การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ 

๕. การพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ 

๖. การสร้างความ 
สามัคคีปรองดอง 

๗. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

๘. การบริหารจัดการ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

๙. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ 

๑๐. การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

๑๒. การรักษาความ
มั่นคงพื้นที่ชายแดน 

๑๓. การรักษาความ
มั่นคงทางทะเล 

 
๑๔. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

๑๕. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทาง  

ไซเบอร์ 

๑๖. การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ 

๑๗. การ
รักษาความ
มั่นคงทาง
พลังงาน 

๑๘. การ
รักษาความ
มั่นคงด้าน
อาหารและ

น้ํา 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๘ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การ
ทํานุบํารุง
ศาสนา 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔. การ
สร้าง

บทบาท
ของไทย
ในเวที
โลก 

๕. การ
พัฒนา

เศรษฐกิจ
และความ 
สามารถ 

ในการ
แข่งขัน
ของไทย 

๖. การ
พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ
และการ
กระจาย

ความเจริญ
สู่ภูมภิาค 

๙. การ
พัฒนา
ระบบ

สาธารณสขุ
และ

หลักประกัน
ทางสังคม 

๗. การ
พัฒนา
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
จาก    

ฐานราก 

๘. การปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรู้และ
การพัฒนา

ศักยภาพของ
คนไทยทุก
ช่วงวัย 

๑๐. การฟื้นฟู
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
การรกัษา

สิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่าง

ยั่งยืน 

นโยบาย
หลัก 

๒. การสร้าง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัย

ของประเทศ 
และความ
สงบสุขของ

ประเทศ 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ่รัฐสภา (นโยบายหลัก) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. การ
ปกป้อง
และ 
เชิดชู

สถาบัน
พระมหา
กษัตริย์ 

๑๒. การ
ป้องกันและ
ปราบปราม

การทุจริตและ
ประพฤติ 

มิชอบ และ
กระบวนการ

ยุติธรรม 

๑๑. การ
ปฏิรูปการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๙ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. 
มาตรการ
เศรษฐกิจ
เพื่อรองรับ
ความผัน
ผวนของ
เศรษฐกิจ

โลก 

๔. การให้
ความ

ช่วยเหลือ
เกษตรกร

และ
พัฒนา

นวัตกรรม 

๕. การ
ยกระดับ
ศักยภาพ

ของ
แรงงาน 
 

๖. การ
วาง 

รากฐาน
ระบบ

เศรษฐกิจ
ของ

ประเทศสู่
อนาคต 

 

๙. การแก้ไข
ปัญหา 

ยาเสพติด
และสร้าง

ความสงบสุข
ในพื้นที่
ชายแดน
ภาคใต้ 

๗. การ
เตรียม

คนไทยสู่
ศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

๘. การแก้ไข
ปัญหาทุจริต
และประพฤติ
มิชอบในวง
ราชการทั้ง

ฝ่ายการเมือง 
และฝ่าย
ราชการ
ประจํา 

๑๐. การ
พัฒนา

ระบบการ
ให้บริการ
ประชาชน 

นโยบาย
เร่งด่วน 

๒. การ
ปรับปรุง
ระบบ

สวัสดิการ
และ

พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ่รัฐสภา (นโยบายเร่งด่วน) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. การ
แก้ไข
ปัญหา 

ในการ
ดํารงชีวิต

ของ
ประชาชน 

๑๑. การ
จัดเตรียม
มาตรการ
รองรับ 

ภัยแล้ง
และ

อุทกภัย 

๑๒. การสนับสนุน
ให้มีการศึกษา  

การรับฟัง
ความเห็นของ
ประชาชน และ
การดําเนินการ

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๐ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

๓.๗ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
 

 

  
 
 

๑. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย         และ
ความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่       
เศรษฐกิจ 

 

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อม       
สู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กร              
อย่างสมดุล 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน 
 

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่ 
 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
๒. ภูมิภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๔. สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคณุภาพ 

เอื้อต่อการพฒันา 
๕. องคก์รมีการบริหารจัดการทีด่ี                            

และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
๓. ชุมชนมีความสุข 

พัน
ธกิ

จ 
ปร

ะเ
ด็น

ยุท
ธศ

าส
ตร์
 

เป
้าห

มา
ย 

1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตามแนวพระราชดํารแิละหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีมาตรฐาน 

3. ร้อยละของอําเภอเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. ระดับความสําเรจ็ของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้าน
กายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองมี
คุณภาพน่าอยู่ 

2. ระยะทางสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มขึ้น (สะสม) 
3. ระดับความสําเร็จในการก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน 
4. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษใน

ภารกจิของกระทรวงมหาดไทย 
5. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจงัหวัด/

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1. ครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการผ่านองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รบัการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
4. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village 

Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและรายได้

สูงขึ้น 
6. ระดับความสําเร็จในการขยายตลาดเครือข่ายความรว่มมือของ

กระทรวงมหาดไทย 

1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. ประชาชนได้รบักรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรฐัมีการบริหาร
จัดการละใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

3. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมลดลง 
4. จํานวนครัวเรอืนที่ได้รับบริการน้ําประปา  

(รายใหม่) 
5. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรงุ

ซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย 

1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม 
2. ระดับคะแนนการแลกเปลี่ยนข้อมูลประชาชนในระบบการบูรณาการ

ฐานข้อมูลประชาชนและการบรกิารภาครฐั (Linkage Center)  
3. ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจดัการภาครฐั 
4. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

5. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ 
(Local Performance Assessment : LPA)  

6. ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลที่นําแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ตัว
ชี้วั

ดเ
ชิง

ยุท
ธศ

าส
ตร์
 

กล
ยุท

ธ์ 

1. ธํารง    
รักษาไว้        

ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 

 

2. เตรียม 
   ความพร้อมในการรับมือ

ภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ 

3. สร้างความ    
 พร้อมในการ
ป้องกันและ   

บรรเทาสาธารณภัย 

1. พัฒนาภูมิภาค   
   เมือง ให้สอดคล้อง

กับศักยภาพ 
ของพื้นที่ 

2. พัฒนาพื้นที่ 
  เศรษฐกจิเฉพาะให้   
   มีขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 
 

3. บูรณาการ  
การบริหาร  

จัดการ          
เชิงพื้นที่ 

 

1. พัฒนา      
 คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
 

2. เสริมสร้าง
ความสุข            
ของชุมชน 

 

3. พัฒนา    
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 

 

1. พัฒนา 
  สภาพแวดล้อมให้มี 
 ความเหมาะสมและ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

2. บริหารจัดการ
ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์   

สูงสุด 
 

3. สนับสนุน      
การบริหาร       
จัดการน้ํา 
ทั้งระบบ 

 

1. ยกระดับ
คุณภาพ 

การให้บรกิาร
ประชาชน 

 

2. พัฒนา
ประสิทธิภาพ 

  การบริหารงาน
องค์กร 

 

3. สร้างความ  
 โปร่งใสในการ

บริหารงาน 
องค์กร 

 

4. เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 

• ขับเคลื่อน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก  
พระราชดําริ 
และหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

• สนับสนนุ
กิจกรรม
เพื่อเทิดทนู
สถาบันหลัก
ของชาติ 

 

• ส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ 

• เสริมสร้างการรักษา
ความมั่นคงภายใน 

• สนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

• สนับสนนุการแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

• สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

• ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย 

• ขับเคลื่อน
มาตรการลด 
ความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 

• พัฒนาระบบ 
การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

• เสริมสร้าง
แนวทางการ
ฟื้นฟูหลังเกิด  
สาธารณภัย 

หลัก : สป.  
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 

หลัก : ปค.  
สนับสนุน :  สป. ทด. พช. 
สถ. ยผ.  

หลัก : ปภ. 
สนับสนุน : สป. ปค. 
สถ. ยผ. 

• ขับเคลื่อน 
การดําเนินงาน
ด้านผังเมือง 

• ขับเคลื่อน 
การดําเนินงาน 
ด้านโยธาธิการ 

• ขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า 

• ขับเคลื่อน 
การพัฒนา 
ระบบประปา 

• สนับสนนุการ
พัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

• สนับสนนุการ
พัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

• สนับสนนุ 
การบริหารงาน 
เชิงพื้นที่ 

• สนับสนนุการ
บริหารจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

• ขับเคลื่อน 
การดําเนินงาน
เพื่อแก้ไข
ปัญหาและ
พัฒนาพื้นที ่

หลัก : ยผ.  
สนับสนุน : สป. กฟน. 
กฟภ. กปน. กปภ.  
 

หลัก : ยผ.  
สนับสนุน : สป. ปค. ทด. 
กฟภ. กปภ. เมืองพัทยา 

หลัก : สป. 
สนับสนุน : ปค. 
พช. สถ. ยผ. 

• ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน 
ที่ดนิทํากิน 

• พัฒนาการจัด
การศึกษา
ท้องถิ่น 

• พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

• สนับสนนุการ
ดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขใน 
ระดับท้องถิ่น 

 

• ส่งเสริม 
การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง 

• ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา 
ความยากจน 
ในครัวเรือน 

• พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 

• ส่งเสริม 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฐานราก  

• ส่งเสริมการ
พัฒนาตลาด 

 

หลัก : ทด. สถ.  
สนับสนุน : กทม. 
เมืองพัทยา 

หลัก : พช. 
สนับสนุน : ปค. สถ. 
 

หลัก : พช. 
สนับสนุน : ปค. 
สถ. อต. 

• ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชน 

• ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

• พัฒนาการ
ดําเนินงานด้าน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
และทีด่ินของ
รัฐ 

• พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านที่ดนิ 

 

• สนับสนนุ 
การบริหารจัดการ
น้ํา 
แบบบูรณาการ 

• พัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ํา
เสีย 

 

• พัฒนา
ระบบงาน   
ของศูนย์ 
ดํารงธรรม   
เชิงรุก 

• พัฒนาระบบ
การให้บริการ
ประชาชน 

 

• บูรณาการ
และแปลง
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ 
ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

• พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

• ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
ขององค์กร 

• ยกระดับ
ความ
โปร่งใสของ
องค์กรสู่
มาตรฐาน 
สากล 

 

• ยกระดับ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร 
งานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

• สนับสนนุการ
จัดบริการ
สาธารณะของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

หลัก : สถ. 
สนับสนุน : กทม. 
เมืองพัทยา 

หลัก : ทด. 
สนับสนุน : ปค. 
สถ. 

หลัก : ยผ. กปน. กปภ. อจน.  
สนับสนุน : ปภ. สถ. 
กทม. เมืองพัทยา 

หลัก : สป. 
สนับสนุน :        
ทุกหน่วยงาน   
 

หลัก : สป. 
สนับสนุน :      
ทุกหน่วยงาน 

หลัก : สป. 
สนับสนุน :      
ทุกหน่วยงาน 

หลัก : สถ. 
สนับสนุน : สป. ปค. 
พช. กทม. เมืองพัทยา 

แน
วท

าง
กา

รพั
ฒ

นา
 

หน่
วย

งา
น 

ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง วิส
ัยทั

ศน์
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 4 
แผนงาน/โครงการ 

ของกระทรวงมหาดไทย 
 



ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
2 1 1 5 5 3 ล๑

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
การพฒันาและแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

- - - ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

ตัวชี้วดัที่ ๒ - ระดับความส าเร็จของ
จังหวดัในการขยายผลการพฒันา
ตามแนวทางพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

- - - ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.4753 24.7872 9.4022 7.0719 42.7366

๑.๑ ธ ารง
รักษาไว้ซ่ึง
สถาบนัหลัก
ของชาติ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

1. โครงการขับเคลื่อนหลักการทรงงาน 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
- สนับสนุนค่าใช้จา่ยใหจ้งัหวัดด าเนินโครงการ
พัฒนาพืน้ที่ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
- สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมจติอาสาของ
จงัหวัดและส่วนกลาง
- สนับสนุนการด าเนินโครงการเพิม่พูนองค์ความรู้
เพือ่สนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพืน้ที่ตาม
แนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง
- สนับสนุนการด าเนินโครงการติดตามผลและ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานขยายผล          
การพัฒนาพืน้ที่ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพีย

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

(ส านักนโยบาย
และแผน)

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

กลยุทธ์

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
32



ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนงานก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน
แล้วเสร็จและเป็นไปตามพระราช
ประสงค์ ภายในเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนด

 6 แห่ง  6 แห่ง  6 แห่ง  6 แห่ง  6 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานได้
มาตรฐานตามหลักวชิาการ สวยงาม
 สมพระเกียรติ

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) - 2,230.1270 73.9680 73.9680             2,378.0630

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

3,000 คน 3,000 คน 3,150 คน - 9,150 คน

ตัวชี้วดัที่ ๒ - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ยินดีน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั น าความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การ
สร้างความรักสามัคคีและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.4257                   18.4452                 7.1579                   6.5072                   32.5360                 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนชุดปฏบิัติการ
ประจ าต าบลที่เข้ารับการอบรมการ
สร้างความปรองดอง

219 ชุด 219 ชุด 219 ชุด 220 ชุด 877 ชุด

งบประมาณ (ล้านบาท) 11.2500 11.2500 11.7812 11.7812                  46.0624

ล๒

31  - 5

2

2

2

5 6

1 1 1 5 6 ล๒

1

1. โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคี
และส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
กิจกรรม
- ส่งเสริมการปลูกฝังจติส านึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ
- จงัหวัดน าเยาวชนในพืน้ที่ 76 จงัหวัดทั่ว
ประเทศ จ านวน 9,150 คน โดยจดัการอบรม
กระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม เพือ่ 3 สร้าง ได้แก ่ 
(1) “ร่วมกนัคุย” แลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่ “สร้าง
สามัคคี” (2) “ร่วมกนัคิด” ระดมสมองเพือ่ 
“สร้างพลังแหง่ความสามัคคีปรองดอง” โดยการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และ (3) “ร่วมกนัท า” เพือ่ 
“สร้างสังคมปรองดอง” ผ่านการท ากจิกรรม
ร่วมกนัของเยาวชน และท ากจิกรรมจติอาสาเรา
ท าความดีด้วยหวัใจ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

(ส านักนโยบาย
และแผน)

1 1

ล๑1กรมโยธาธกิาร
และผังเมือง

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
ผ่านกลไกหมู่บา้น  
กิจกรรม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
กิจกรรม
- สนับสนุนกจิกรรมพิเศษหลวง

กรมการปกครอง

๑.๒ เตรียม
ความพร้อม
ในการรับมือ
ภยัคุกคาม
ทกุรูปแบบ

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - การด าเนินการรักษา
ความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(จ านวนคร้ัง)

375,000 คร้ัง 375,000 คร้ัง 375,000 คร้ัง 375,000 คร้ัง 1,500,000 คร้ัง

งบประมาณ (ล้านบาท) 800.0299 621.5595 639.3250 568.1509             2,629.0653

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5

ตัวชี้วดัที่ ๒ - ร้อยละของ 7,255 
ต าบล /50 เขต มีระบบนิเวศทาง
สังคม เพื่อการปูองกันยาเสพติด

- - - ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

งบประมาณ (ล้านบาท)                    2.7029                  11.1395                    4.6233                    4.0487                  22.5144

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปัญหา
ยาเสพติดลดลง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดได้รับการบ าบัดรักษาตามความ
เหมาะสมและสามารถกลับไปใช้
ชีวติอยูใ่นสังคมได้อย่างปกติสุข

 ร้อยละ 60  ร้อยละ 60  ร้อยละ 60  ร้อยละ 60  ร้อยละ 60

งบประมาณ (ล้านบาท) 37.5789 32.4756 33.2874 33.2873                136.6292

1  - 5 10

 - 5 10 ล๒,
ร๙

1

5 -

13

2

ล๒,
ร๙

11 1 ล๒

1

กรมการปกครอง3. ผลผลิตการรักษาความมั่นคงภายใน
กิจกรรม
- สนับสนุนภารกจิของกองอาสารักษาดินแดน
และกองก าลังประจ าถิ่น

4. โครงการสนับสนุนการปอ้งกัน 
ปราบปรามและบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพ
ติดกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- สนับสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพติดในระดับพืน้ที่

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

(ส านักนโยบาย
และแผน)

๕. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
กิจกรรม
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

กรมการปกครอง 3

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินมีความ
ปลอดภยัจากยาเสพติด

22,009 หมู่บ้าน - 878 หมู่บ้าน - 22,887 หมู่บ้าน

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละของหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 96.16   - ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

 งบประมาณ (ล้านบาท) 11.7666 - 15.0138  -                  26.7804

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนให้
ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

 150 แห่ง  150 แห่ง  150 แห่ง  150 แห่ง  600 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                135.6868                135.6868                135.6868                135.6869                542.7473

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์ปฏบิัติการอ าเภอ

37 อ าเภอ 37 อ าเภอ 37 อ าเภอ 37 อ าเภอ 37 อ าเภอ

งบประมาณ (ล้านบาท)                    9.2500                    9.2500                    9.2500                    9.2500                  37.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จัดต้ังแหล่งข่าวระดับ
หมู่บ้านในพื้นที่เปูาหมาย 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต้

64 ต าบล 64 ต าบล 64 ต าบล 64 ต าบล 256 ต าบล

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230                    6.4920

3

7

 - 5 101

7

ล๒,
ร๙

ล๒,
ร๙

1

1

1

1

ล๒,
ร๙

 -

ล๒,
ร๙

10

1 5

1 1  -3

5 -9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าว
กรองและบรูณาการฐานข้อมูลความ
มั่นคงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้        
 กิจกรรม
- ด าเนินงานด้านข่าวกรองเชิงรุก

กรมการปกครอง

5

3

กรมการปกครอง8. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภบิาล
กิจกรรม
- เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐและ
เจา้หน้าที่รัฐ

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้น
กองทนุแม่ของแผ่นดิน
 กิจกรรม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
- พฒันาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

กรมการพฒันา
ชุมชน

๗. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด
กิจกรรม
- สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ด าเนินการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

2

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน  เม.ย. ๖๓ - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละผลการทดสอบ
ตามมาตรฐานการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

 -  -  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3

งบประมาณ (ล้านบาท) - - 6.6515                    6.6515                  13.3030

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละของชุด
คุ้มครองต าบล (ชคต.) ในพื้นที่
จังหวดัชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินความเข้มแข็ง

 ร้อยละ 60  ร้อยละ 60  ร้อยละ 60  ร้อยละ 60  ร้อยละ 60

งบประมาณ (ล้านบาท) 18.6456 311.0841 30.2266 30.2266                390.1829

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวถิีชีวติอัตลักษณ์ 
ศาสนา และสังคมพหุวฒันธรรม
จังหวดัชายแดนภาคใต้

 -  1 กิจกรรม  1 กิจกรรม  1 กิจกรรม  3 กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท) - 0.3000 4.0415 4.0414                    8.3829

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ
การจัดระบบรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 1,969 หมู่บ้าน  1,969 หมู่บ้าน  1,969 หมู่บ้าน  1,969 หมู่บ้าน  1,969 หมู่บ้าน

งบประมาณ (ล้านบาท) 138.4345 163.5345 163.5345 118.3423                583.8458

ล๒,
ร๙

5 -

5 71

1

ล๒,
ร๙

1

5

7

 - ล๒,
ร๙

1

7

1 1

1

ล๒,
ร๙

7

3

 -

5กรมการปกครอง  -

113. โครงการต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยืนใน
จังหวัดชายแดนใต้ 
กิจกรรม
- ขับเคล่ือนการด าเนินงานต าบลมั่นคง

กรมการปกครอง11. โครงการรักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้                      
กิจกรรม
- รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและ
ยุติการกอ่เหตุความรุนแรง

10. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความ
จริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปญัหา
กิจกรรม
- สนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษาเพือ่
ความมั่นคง

3

3กรมการปกครอง

3

12. โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
กิจกรรม
- ส่งเสริมพหวุัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

กรมการปกครอง

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละประชาชนที่
ได้รับโฉนดที่ดินจากการเดินส ารวจ

- - -  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละประชาชนที่
ได้รับการออกโฉนดที่ดินมีความพงึ
พอใจในการให้ความเสมอภาคและ
ความรู้สึกมั่นคงในการถือครอง
โฉนดที่ดิน

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80

งบประมาณ (ล้านบาท)                  13.1578                  15.5129                  14.4871                    7.8765                  51.0343

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
2 1 1 - 5 7 ล2,

ร9
ตัวชี้วดัที่ ๑ -  จ านวนประชาชนใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปูาหมายได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

 2,643,035 คน  2,643,035 คน  2,643,035 คน  2,643,035 คน  2,643,035 คน

ตัวชี้วดัที่ 2 -  จ านวนข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธไิด้รับ
การจัดสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล
ตามสิทธิ

 700,070 คน  700,070 คน  700,070 คน  700,070 คน  700,070 คน

ตัวชี้วดัที่ 3 - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

 349 แห่ง  349 แห่ง  349 แห่ง  349 แห่ง  349 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ 4 - จ านวนบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือน เงินสวสัดิการ 
และสิทธปิระโยชน์อืน่ตามสิทธิ

 3,289 อัตรา  3,289 อัตรา  3,289 อัตรา  3,289 อัตรา  3,289 อัตรา

งบประมาณ (ล้านบาท)                264.3035                264.3035                264.3035                264.3035 1,057.2140            

 -3 711 ล๒,
ร๙

5

๑5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข
ปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- จดัสรรเงินอดุหนุนส าหรับชดเชยรายได้ใหก้บั
ประชาชนในพืน้ที่ 
- จดัสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใหก้บัข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมที่ดิน14. โครงการต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยืนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เดินส ารวจออก
โฉนดที่ดินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต)้ 
กิจกรรม 
- เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินเพือ่เสริมสร้างความ
มั่นคงในพืน้ที่ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้   
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนพื้นที่ชุมชนใน
จังหวดัชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความ
น่าอยู ่ปลอดภยั

 233 แห่ง  233 แห่ง  233 แห่ง  233 แห่ง  233 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - จ านวนความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ตอบสนอง 
(ร้อยละของความต้องการ)

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50

งบประมาณ (ล้านบาท) 257.1819 757.8722 483.5732 269.9994             1,768.6267

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแรงงานต่าง
ด้าว (บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย) มี
เอกสารแสดงตนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

 33,250 คน  33,250 คน  33,250 คน  33,250 คน  133,000 คน

งบประมาณ (ล้านบาท) 5.5903 1.6903 1.6902 1.6902                  10.6610

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนปฏบิัติการ
ตรวจตราเฝูาระวงัและปราบปราม
ในพื้นที่อ าเภอ

878 อ าเภอ 878 อ าเภอ 878 อ าเภอ 878 อ าเภอ 878 อ าเภอ

งบประมาณ (ล้านบาท) 10.1137 21.7057 9.8150 9.8150                  51.4494

ล4

ล๒,
ร๙

1 51 5

5 9

3

ล๔

2 1 1  -

 - 91 1

7

5

17.  โครงการขับเคลื่อนแผนงานปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ในบทบาท
ของฝ่ายปกครอง         
กิจกรรม
- ส ารวจ ปรับปรุง และก าหนดสถานะบคุคลที่ไม่
มีสัญชาติไทย

กรมการปกครอง

16. โครงการต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- พัฒนาในพืน้ที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้
- กอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที่
ฟาร์มตัวอย่างฯ
- กอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที่
จงัหวัดชายแดนภาคใต้

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

กรมการปกครอง18. โครงการขับเคลื่อนแผนงานปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ในบทบาท
ของฝ่ายปกครอง (เพ่ิมประสิทธิภาพการ
แก้ไขปญัหาการค้ามนุษย)์        
กิจกรรม
- ขับเคล่ือนแผนงานปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
การค้ามนุษย์ในบทบาทของฝุายปกครอง

2
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ความยาวของพื้นที่
ตล่ิงริมแม่น้ าชายแดนระหวา่ง
ประเทศและพื้นที่ชายฝ่ังทะเลได้รับ
การปูองกันการพงัทลาย

 42,324 เมตร  42,324 เมตร  42,324 เมตร  42,324 เมตร  42,324 เมตร

ตัวชี้วดัที่ ๒  - เขื่อนปูองกันตล่ิงที่
ก่อสร้างมีคุณภาพและได้รับ
มาตรฐานตามหลักวศิวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 919.4687 1,574.2345 1,059.0366 493.5316             4,046.2714

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ 1 - จ านวนความร่วมมือ
กับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในการจัดประชุม
ตามกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน/อาเซียน/นานาประเทศ

 1 กิจกรรม  1 กิจกรรม  1 กิจกรรม  1 กิจกรรม  4 กิจกรรม

ตัวชี้วดัที่ 2 - จ านวนผลลัพธก์าร
ประชุมตามกรอบความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน/อาเซียน/นานา
ประเทศ

- - - 15 จังหวดั 15 จังหวดั

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.1259 1.8883 0.7641 0.6943 3.4726

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ 1 - ประชาชนในพื้นที่
เส่ียงภยั มีการจัดต้ังเครือข่าย
เฝูาระวงัและมีทักษะความรู้พร้อม
รับมือกับสถานการณ์ภยัในพื้นที่

 ร้อยละ 40  ร้อยละ 60  ร้อยละ 70  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                  39.4647                185.1018                  25.2552                  17.2743                267.0960

๑.๓ สร้าง
ความพร้อม
ในการ
ปอ้งกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั

61. ผลผลิตมาตรการการปอ้งกันและ
เตือนภยัจากสาธารณภยั 
กิจกรรม 
- เตรียมความพร้อมในการปอูงกนัสาธารณภยัที่ใช้
โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง 

กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

1 1 1

61 1

 -2

5 12 ล๒

21 ล๔

5 4 ล๑๐,
ร๑๑

1610

2

20. โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
กิจกรรม
- สนับสนุนการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียน

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย
(กองการ

ต่างประเทศ)

19. โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่ง
เพ่ือปอ้งกันการสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ 
กิจกรรม
- กอ่สร้างเขื่อนปอูงกนัตล่ิงริมแม่น้ าตามชายแดน
ระหว่างประเทศ
- กอ่สร้างเขื่อนปอูงกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
1 1 1 6 5 4 ล๑๐,

ร๑๑
ตัวชี้วดัที่ 1 - ผู้ประสบสาธารณภยั
ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นมีความพงึพอใจ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                  11.8033                  37.6148                    3.4912                    3.3116                  56.2209

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ 1 - ประชาชนในพื้นที่
เส่ียงภยั ตระหนักถึงความปลอดภยั
และมีการปรับตัวเมื่อได้รับการแจ้ง
เตือน (อุทกภยั วาตภยั ภยัแล้ง 
อัคคีภยั)

 ร้อยละ 40  ร้อยละ 60  ร้อยละ 70  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                    9.8004                107.8353                170.8011                138.2888                426.7256

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ระดับความส าเร็จใน
การจัดต้ังเครือข่ายปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ให้ประชาชนพร้อม
รับมือกับสาธารณภยัในระดับพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น

 ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                  29.2870                154.9284                  59.7376                  12.4632                256.4162

6กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

๓. ผลผลิตการเตือนภยัพิบตัิ
กิจกรรม
- เผ้าระวังและแจง้เตือนภยั เช่น พัฒนาระบบ
เตือนภยั ฝึกอบรมใหค้วามรู้ เปน็ต้น 

4. ผลผลิตเพ่ิมศักยภาพการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการสาธารณภยัใหม้ี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
กิจกรรม
- วางแผนมาตรการ/บรูณาการระบบการฝึกซ้อม
แผนการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการเตือนภยัและการ
ปอูงกนัสาธารณภยั 
- พัฒนาบคุลากรและเครือข่าย
- ก าหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนน 
- ประสานงานและช่วยเหลือสงเคราะหผู้์ประสบภยั

กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

1

1 1 1 6

11

ล10,
ร11

5 4 ล๑๐,
ร๑๑

5 4

๒. ผลผลิตใหก้ารบรรเทา และฟ้ืนฟู 
บรูณะโครงสร้างพ้ืนฐานหลังภยัพิบตัิผ่าน
พ้นไปแล้ว
กิจกรรม
- ประสานและบริหารจดัการภยัพิบติัระหว่าง
ประเทศ 

กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละของจ านวน
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาธารณภยั มีความพร้อม
ในการปูองกันและฟื้นฟสูาธารณภยั

 -  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90

 งบประมาณ (ล้านบาท)                            -               2,070.0110             1,533.6760                423.0000             4,026.6870

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละโครงการจัดหา
อากาศยานปีกหมุน (Helicopter) 
เพิ่มประสิทธภิาพในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภยั จ านวน 4 ล า  
ด าเนินการแล้วเสร็จ

 ร้อยละ 25  ร้อยละ 35  ร้อยละ 45  ร้อยละ 45  ร้อยละ 45

งบประมาณ (ล้านบาท)                618.4971                  70.6191                372.4952                            -               1,061.6114

          3,347.6635           8,834.5802           5,144.6987           2,652.8853         19,979.8277รวม

5. โครงการจัดหาครุภณัฑ์เพ่ือการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กิจกรรม
- จดัหาครุภณัฑ์เพือ่การปอูงกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

1

ล๑๐,
ร๑๑

5 4

126. โครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยักับกองทพับกในการ
จัดหาอากาศยานปกีหมุน (Helicopter) 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปญัหาสา
ธารณภยั 
กิจกรรม
- จดัหาอากาศยานปกีหมุน (Helicopter) เพิม่
ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปญัหาสาธารณภยั

กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

6 ล๑๐,
ร๑๑

5 4

1 1 1 6

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนผังเมืองที่จัดท า  118 ผัง  118 ผัง  118 ผัง  118 ผัง  118 ผัง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผัง
เมือง

 102 แห่ง  102 แห่ง  102 แห่ง  102 แห่ง  102 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๓ - จ านวนพื้นที่ที่มีระบบ
ภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

 78 แห่ง  78 แห่ง  78 แห่ง  78 แห่ง  78 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๔ - พื้นที่เมือง/ชุมชนที่
ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มี
การประกาศบังคับใช้ และมีกรอบ
แนวทางในการพฒันาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 54.3513 959.8519 571.2188 471.7268 2,057.1488

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับ
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

 72 แห่ง  72 แห่ง  72 แห่ง  72 แห่ง  72 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับ
การออกแบบรายละเอียด

 18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๓ - จ านวนส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด

 353,500 ตัน  353,500 ตัน  353,500 ตัน  353,500 ตัน  353,500 ตัน

ตัวชี้วดัที่ ๔ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวศิวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 120.1920 716.1668 487.6799 209.3793 1,533.4180

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ล๖

2 6 5 9  - ล๖2

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ

22.1 พัฒนา
ภมูิภาค เมือง
ใหส้อดคล้อง
กับศักยภาพ
ของพ้ืนที่

1. โครงการวางและสนับสนุนด้านการผัง
เมือง
กิจกรรม
- วางและจัดท าผังเมือง
- สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง
- พฒันาระบบภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
เพื่อการผังเมือง

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตาม
ผังเมือง                        
กิจกรรม
- ก่อสร้างและพฒันาพื้นที่ตามผังเมือง
- ก าจัดวชัพชื

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

6 5 9  -

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

2

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 - ก.ย. 63
2 2 6 5 9  - ล๖

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับ
การพฒันาด้วยวธิกีารจัดรูปที่ดิน

 1,199 ไร่  1,199 ไร่  1,199 ไร่  1,199 ไร่  1,199 ไร่

ตัวชี้วดัที่ ๒ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดิน
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วศิวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 6.6896 103.2944 54.6846 23.4519 188.1205

แผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนงานที่
ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง

 118,000 คร้ัง  118,000 คร้ัง  118,000 คร้ัง  118,000 คร้ัง  118,000 คร้ัง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - จ านวนอาคารภาครัฐที่
ได้รับการก ากับดูแล และตรวจสอบ

 5,500 อาคาร  5,500 อาคาร  5,500 อาคาร  5,500 อาคาร  5,500 อาคาร

ตัวชี้วดัที่ ๓ - งานที่ให้บริการด้าน
ช่างมีความถูกต้องตามหลักวชิาการ
ด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

ตัวชี้วดัที่ ๔ - ข้อขัดแย้งและข้อ
พพิาทในการบังคับใช้กฎหมาย
อาคารลดลง

 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20

ตัวชี้วดัที่ ๕ - การเกิดอัคคีภยัใน
อาคารลดลง

 ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท) 28.6503 212.2127 97.7762 92.8433 431.4825

แผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่

 2 โครงการ  2 โครงการ  2 โครงการ  2 โครงการ  2 โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท) - 21.6000 9.2000 9.2000 40.0000

2

1

2

3. โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพ่ือ
พัฒนา 
กิจกรรม
- พฒันาพื้นที่ด้วยวธิกีารจัดรูปที่ดิน

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

4. ผลผลิตการใหบ้ริการด้านช่างและ
ก ากับดูแลอาคาร     
กิจกรรม
- บริการด้านช่าง
- ก ากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

5. กองทนุจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
กิจกรรม
- ขับเคล่ือนการด าเนินงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

 -

6  -5 9 ล๖

ล๖2 6 5 9

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ระยะทางในการ
เปล่ียนระบบไฟฟา้จากระบบ
สายอากาศเป็นสายใต้ดินเพิ่มขึ้น

 -  -  -  2 กิโลเมตร  2 กิโลเมตร

งบประมาณ (ล้านบาท) 1,231.8980 45.7220 1,038.2800 600.4870 2,916.3870

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - การน าสายไฟลงดิน  
 4 เมืองใหญ่ (นครราชสีมา พทัยา 
หาดใหญ่ และเชียงใหม)่

 ระดับ 2
(5 วงจร-กม.)

 ระดับ 3
(10 วงจร-กม.)

 ระดับ 4
(15 วงจร-กม.)

 ระดับ 5
(20 วงจร-กม.)

 ระดับ 5 
(20 วงจร-กม.)

งบประมาณ (ล้านบาท) 412.0000 187.0000 205.0000 288.0000 1,092.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ติดต้ังมิเตอร์แล้วเสร็จ  70,000 เคร่ือง  70,000 เคร่ือง  70,000 เคร่ือง  70,000 เคร่ือง  70,000 เคร่ือง

งบประมาณ (ล้านบาท) 123.5080 59.6650 226.9790 180.1640 590.3160

ล๕,
ล๖

8. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที่เมือง
พัทยา จ.ชลบรุี (คอพ.)
กิจกรรม
- ติดต้ังสมาร์ทมิเตอร์ 9,000 เคร่ือง
- ทดสอบ SAT Phase 1 Smart Meter จ านวน
 9,000 เคร่ือง
- ทดสอบ SAT Phase 2 Smart Meter จ านวน
 20,000 เคร่ือง
- ทดสอบการเชื่อมโยงของระบบแกไ้ขไฟฟ้า
อจัฉริยะ (MWMS) กบั OMS/SAP

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาค

6. แผนงานเปลี่ยนสายอากาศเปน็สายใต้
ดิน          
กิจกรรม
- ด าเนินแผนงานเปล่ียนระบบสายอากาศเปน็สาย
ใต้ดิน ป ี2551 - 2556
- ด าเนินแผนงานเปล่ียนระบบสายอากาศเปน็สาย
ใต้ดินรัชดาภเิษก
- ด าเนินแผนงานเปล่ียนระบบสายอากาศเปน็สาย
ใต้ดินเพือ่รองรับการเปน็มหานครแหง่อาเซียน

การไฟฟา้นคร
หลวง

7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมือง
ใหญ ่ระยะที่ 1  
กิจกรรม
- กอ่สร้างสถานีไฟฟ้า 4 แหง่
- กอ่สร้างสายส่ง 55.5 วงจร-กม.
- น าสายไฟลงดิน 119 วงจร-กม.
- ปรับปรุงสายไฟฟ้าเหนือดิน 459.744 วงจร-
กม.

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาค

 -  -2 7

2 7

5

5 2

5

7

 - ล๕

7 ล๕,
ล๖
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน

 ร้อยละ 36.63  ร้อยละ 70.23  ร้อยละ 94.58  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 2.9000 14.4000 23.1000 10.9000 51.3000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน

 ร้อยละ 10  สะสมร้อยละ 30  สะสมร้อยละ 60  สะสมร้อยละ 100  ร้อยละ 100

ตัวชี้วดัที่ 2 - ระยะทางวางท่อ  10 กิโลเมตร  20 กิโลเมตร  30 กิโลเมตร  40 กิโลเมตร  100 กิโลเมตร

งบประมาณ (ล้านบาท) 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 120.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงขยาย (เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ (โครงการผูกพนั
ต่อเนื่อง))

 4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) 6.2974 101.8525 133.0000 83.7944 324.9443

57

2

11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปา กลุ่มภาค
กิจกรรม
- กอ่สร้างปรับปรุงขยายภาคเหนือ
- กอ่สร้างปรับปรุงขยายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- กอ่สร้างปรับปรุงขยายภาคตะวันออก
- กอ่สร้างปรับปรุงขยายภาคใต้ชายแดน

การประปาส่วน
ภมูิภาค

5

3

5 2

10. แผนงานขยายการใหบ้ริการ
น้ าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง 
กิจกรรม
- ทบทวน คัดเลือกเส้นทาง และจดัท าแผนการ
วางท่อประปา โดยจดัล าดับความส าคัญเพือ่ให้
เกดิประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมจดัต้ังงบประมาณ
ประจ าปี
- ด าเนินการส ารวจออกแบบเส้นทางวางท่อ
ประปา และจดัท าเอกสารประกวดราคา/จดัหา
ผู้รับจา้งงานท่อประปา
- ด าเนินการกอ่สร้างวางท่อประปาตามเส้นทางที่
ส ารวจออกแบบและประกวดราคา

การประปานคร
หลวง

9. แผนงานปรับปรุงกิจการประปาแผน
หลักครั้งที่ 9 (โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ)์ 
(ก าหนดแล้วเสร็จป ี2567)
กิจกรรม
- ออกแบบกอ่สร้างขยายก าลังการผลิตน้ าที่
โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ ขนาด 800,000 ลบ.
ม. ต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
- ด าเนินงานจดัซ้ือและติดต้ังสถานีไฟฟ้าย่อย 
115 kV พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ที่โรงงานผลิตน้ า
มหาสวัสด์ิ

การประปานคร
หลวง

7 ล๕

7

ล๕,
ล๖

18

 -

7 5

7

18
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ล๕
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง

 -  2 แห่ง  2 แห่ง  2 แห่ง  2 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)  -                    9.0500                  10.0000                  20.3940                  39.4440

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
และอาคาร

 18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) 27.5822 106.9274 163.6090 229.7700 527.8886

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การปรับปรุงเส้นท่อ

 7 แห่ง  7 แห่ง  7 แห่ง  7 แห่ง  7 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) 11.1750 13.0000 67.6350 33.9100 125.7200

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า

 -  30 แห่ง  30 แห่ง  30 แห่ง  30 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)  -                  88.6259                  93.0000                270.9721                452.5980

13. โครงการปรับปรุงระบบประปา
อาคาร กลุ่มภาค
กิจกรรม
- กอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
- กอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาค
ตะวันออก)
- กอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาค
กลาง)
- กอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร 
(ภาคใต้)
- กอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร 
(ภาคใต้ชายแดน)

การประปาส่วน
ภมูิภาค

12. โครงการย้ายแนวทอ่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างกลุ่มภาค
กิจกรรม
- ย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง 
(ภาคใต้)
- ย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง 
(ภาคใต้ชายแดน)

การประปาส่วน
ภมูิภาค

3

14. โครงการปรับปรุงเส้นทอ่ กลุ่มภาค   
          
กิจกรรม
- กอ่สร้างปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคตะวันออก)
- กอ่สร้างปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคกลาง)
- กอ่สร้างปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคใต้)

การประปาส่วน
ภมูิภาค

15. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ า กลุ่ม
ภาค
กิจกรรม
- วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
- วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า (ภาคตะวันออก)
- วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า (ภาคกลาง)

การประปาส่วน
ภมูิภาค

7  - ล๕,
ล๖

3 5

5

3 2 6

2 6

5

2 6

3 7 ล๕,
ล๖

7 ล๕,
ล๖

7 ล๕,
ล๖
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 -
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับ
การให้บริการแก่ประชาชน

 10 แห่ง  10 แห่ง  10 แห่ง  10 แห่ง  10 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - ระดับความส าเร็จใน
การสนับสนุนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ในการให้บริการแก่นักลงทุน

 ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.2888                   2.5904                   1.6000                                              -   4.4792                   

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ระดับความส าเร็จใน
การเพิ่มประสิทธภิาพอ าเภอเพื่อ
รองรับการจัดต้ังเขตพฒันา
เศรษฐกิจพเิศษ

ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 5.2500 5.2500 38.9608 38.9607 88.4215

แผนการด าเนินงาน  เม.ย. ๖๓ - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละการรับรู้ของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพฒันา
พื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

 -  - ร้อยละ 35 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

งบประมาณ (ล้านบาท) - - 7.2000 6.2000 13.4000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการพฒันาในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพเิศษ

 18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง  18 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวศิวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 13.7998 158.8528 84.5500 39.3035 296.5061

๒.๒ พัฒนา
พ้ืนที่
เศรษฐกิจ
เฉพาะใหม้ี
ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2๓. โครงการพัฒนาประสิทธิ ภาพงาน
บริการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ 
EEC
กิจกรรม
- อ านวยการสนับสนุนการพฒันาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพเิศษ
(สร้างการรับรู้ของประชาชน)

กรมการปกครอง

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
(ส านักพฒันา

และส่งเสริมการ
บริหารราชการ

จังหวดั)

3

๔. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
กิจกรรม
- พัฒนาพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ
(พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน)

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม
- อ านวยการสนับสนุนการพัฒนาพืน้ที่เขต
เศรษฐกจิพิเศษ
(พัฒนาประสิทธิภาพอ าเภอ)

กรมการปกครอง

1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม
- สนับสนุนค่าใช้จา่ยในจงัหวัดเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ 
- สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการลงทุน การพัฒนาบคุลากร และ
ติดตามการด าเนินการในพืน้ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ

3

 -

 -

2

3

9 5

9

9

3 2

2 9 5

9 ล๖,
ร๖

9 ล๖,
ร๖

9  - ล๖,
ร๖

5

5

 -9 ล๖,
ร๖
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 9 5 9  - ล๖,

ร๖
ตัวชี้วดัที่ ๑ - พื้นที่ในเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออกได้รับการวางผัง
 ไม่น้อยกวา่

 10 ผัง  10 ผัง  10 ผัง  10 ผัง  10 ผัง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - จ านวนโครงการศึกษา
และออกแบบรายละเอียดเพื่อพฒันา
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

 4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๓ - จ านวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

 5 แห่ง  5 แห่ง  5 แห่ง  5 แห่ง  5 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๔ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวศิวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 77.4709 133.5675 126.0435 102.2462 439.3281

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - การก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายไฟฟา้แรงสูง

 10.66 วงจร-กิโลเมตร  2.45 วงจร-กิโลเมตร  34.5 วงจร-กิโลเมตร  34.5 วงจร-กิโลเมตร  82.11 วงจร-กิโลเมตร

ตัวชี้วดัที่ ๒ - การก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายไฟฟา้แรงต่ า

 16.8 วงจร-กิโลเมตร  -  18.67 วงจร-กิโลเมตร  18.67 วงจร-กิโลเมตร  54.14 วงจร-กิโลเมตร

ตัวชี้วดัที่ ๓ - ด าเนินการติดต้ังหม้อ
แปลงจ าหน่าย

 3,630 กิโลโวลต์แอมป์  50 กิโลโวลต์แอมป์  1,427 กิโลโวลต์แอมป์  1,427 กิโลโวลต์แอมป์  6,534 กิโลโวลต์แอมป์

งบประมาณ (ล้านบาท) 245.0000 100.0000 100.0000 100.0000 545.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงขยาย

 3 แห่ง  3 แห่ง  3 แห่ง  3 แห่ง  3 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) 117.7776 162.1720 20.0000 83.0000 382.9496

๖. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ ๒
กิจกรรม
 - กอ่สร้างระบบจ าหน่ายแรงสูง 22 - 33 kV
- กอ่สร้างสายส่ง ระดับแรงดัน 115 kV
- กอ่สร้างงานเพิม่หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง
- กอ่สร้างสถานีไฟฟ้า

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาค

การประปาส่วน
ภมูิภาค

๕. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
กิจกรรม
- พัฒนาพืน้ที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(วางผัง ศึกษาและออกแบบรายละเอยีดเพือ่
พัฒนาพืน้ที่ และพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน)

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา EEC
กิจกรรม
- กอ่สร้างปรับปรุงขยายเพือ่รองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

3 2

2 9 55

9 5 ล6, 
ร6

9

 - ล๖,
ร๖

9

 -
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง

 -  3 แห่ง  3 แห่ง  3 แห่ง  3 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) - 38.5000 20.0000 69.8700 128.3700

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
และอาคาร

 -  5 แห่ง  5 แห่ง  5 แห่ง  5 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) - 66.0000 59.0000 77.0000 202.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การปรับปรุงเส้นท่อ

 -  2 แห่ง  2 แห่ง  2 แห่ง  2 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)  -                  50.0000                  51.0000                  51.0680                152.0680

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า

 -  4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)  - 48.0000 44.0000 53.0000 145.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงขยาย

 4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง  4 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                    2.9549                  79.3231                  44.4897                  53.6290                180.3967

9 5 9  - ล๖,
ร๖

ล๖,
ร๖

53 2

3

การประปาส่วน
ภมูิภาค

การประปาส่วน
ภมูิภาค

8. โครงการย้ายแนวทอ่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง EEC
กิจกรรม
- ย้ายแนวท่อเพือ่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

9. โครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 
EEC
กิจกรรม
- กอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพือ่
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปา (เศรษฐกิจพิเศษ)
กิจกรรม
- กอ่สร้างปรับปรุงขยายเพือ่รองรับพืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษ

การประปาส่วน
ภมูิภาค

11. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ า EEC  
กิจกรรม
- วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าเพือ่รองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก

การประปาส่วน
ภมูิภาค

10. โครงการปรับปรุงเส้นทอ่ EEC 
กิจกรรม
- ปรับปรุงเส้นท่อเพือ่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

การประปาส่วน
ภมูิภาค

3 2

3 2

3 2

9 52

9

9 5

9 5 9  - ล๖,
ร๖

 - ล6, 
ร6

9

ล๖,
ร๖

 -

 -9

9
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จังหวดัและกลุ่ม
จังหวดัได้รับการสนับสนุนการ
บริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ 

 76 จังหวดั 
18 กลุ่มจังหวดั

 76 จังหวดั 
18 กลุ่มจังหวดั

 76 จังหวดั 
18 กลุ่มจังหวดั

 76 จังหวดั 
18 กลุ่มจังหวดั

 76 จังหวดั 
18 กลุ่มจังหวดั

ตัวชี้วดัที่ ๒ - ระดับความส าเร็จใน
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่
แบบบูรณาการ

 ระดับ 4  ระดับ 4  ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.7814                   4.3865                   2.1798                   1.5598                                      9.9075

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - เพิ่มช่องจ าหน่ายสินค้า
เกษตร

 ไม่น้อยกวา่ 150 แห่ง  ไม่น้อยกวา่ 150 แห่ง  ไม่น้อยกวา่ 150 แห่ง  ไม่น้อยกวา่ 150 แห่ง  ไม่น้อยกวา่ 150 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) 4.8628 4.8628 4.8628 4.8628 19.4512

๒.๓ บรูณา
การการ
บริหาร
จัดการเชิง
พ้ืนที่

1. โครงการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่
กิจกรรม
- แจง้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจดัท า
แผนพัฒนาจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด และ
แผนปฏบิติัราชการประจ าปขีองจงัหวัดตามที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนดใหจ้งัหวัดและกลุ่มจงัหวัดทราบ
- สนับสนุนข้อมูลใหก้บัจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด
เพือ่ใช้ในการจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุ่ม
จงัหวัดและจดัท าแผนปฏบิติัราชการประจ าปขีอง
จงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด
- สนับสนุนองค์ความรู้ใหก้บัจงัหวัดและกลุ่ม
จงัหวัดในการจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุ่ม
จงัหวัด และการจดัท าแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าปขีองจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด
- จงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดจดัส่งแผนพัฒนาจงัหวัด
และกลุ่มจงัหวัด และแผนปฏบิติัราชการประจ าปี
ของจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดภายในระยะเวลาและ
เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด
- ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจงัหวัด
และกลุ่มจงัหวัด แผนปฏบิติัราชการประจ าปขีอง
จงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด จากผลการเบกิจา่ย
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการ
จดัสรรงบประมาณ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
(ส านักพฒันา

และส่งเสริมการ
บริหารราชการ

จังหวดั)

2. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
กิจกรรม
- เพิม่ประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนา
ตลาดสินค้าการเกษตรโดยใหจ้งัหวัดจดัเตรียม
สถานที่ที่เปน็จดุจ าหน่ายและจดัมหกรรมสินค้า
เกษตรประจ าจงัหวัด)

กรมการปกครอง 5

20 2

2 2

62

 -

ล๑๑ -6

3 3 ล๕,
ร๔
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  เม.ย. ๖๓ - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - พฒันาระบบบริหาร
จัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคม
ลอย โคมไฟ โคมควนั หรือวตัถุอืน่
ใดที่คล้ายคลึงกันเพื่อความปลอดภยั
ในจราจรทางอากาศ (Bampen)

 -  -  - 1 ระบบ 1 ระบบ

งบประมาณ (ล้านบาท) - - 4.7220 2.5000 7.2220

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 7 5 9  - ล๕

ตัวชี้วดัที่ ๑ - รายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เป้าหมายเพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4

งบประมาณ (ล้านบาท)                    5.8500                    5.8500                    5.8500                    5.8500 23.4000                 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 5 5 9  - ล๕,

ร๓
ตัวชี้วดัที่ ๑ - รายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เป้าหมายเพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4

งบประมาณ (ล้านบาท) 5.6250                   5.6250                   5.6250                   5.6250                   22.5000                 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 4 15 9 9  - ล๗

ตัวชี้วดัที่ ๑ - มูลค่าการลงทุน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4

งบประมาณ (ล้านบาท)                  72.8897                  72.8897                  72.8897                  72.8897                291.5588

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ 
โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน
เพ่ือความปลอดภยัในจราจรทางอากาศ 
(Bampen) 
กิจกรรม
- พัฒนาระบบบริหารจดัการเพือ่ความปลอดภยั
ในการจราจรทางอากาศ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

4. โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานเมืองเปา้หมายและเมืองชายแดน
กิจกรรม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

5. โครงการยกระดับการทอ่งเที่ยว
คุณภาพกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ
กิจกรรม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

6. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เมืองส าคัญและเมืองน่าอยูภ่าคตะวันออก
กิจกรรม
- ส่งเสริมการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพืน้ที่
ภาคตะวันออก

53 2กรมการปกครอง 3 ล๕ -7
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 5 5 9  - ล๕,

ร๓
ตัวชี้วดัที่ ๑ - สัดส่วนรายได้ของ
ประชากรในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายเพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4

งบประมาณ (ล้านบาท)                  23.9235                  23.9236                  23.9236                  23.9236                  95.6943

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 5 18 6 4 19 ล๑๐

ตัวชี้วดั - สัดส่วนปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องและน า
กลับมาใช้ใหม่

 ร้อยละ 75  ร้อยละ 75  ร้อยละ 75  ร้อยละ 75  ร้อยละ 75

งบประมาณ (ล้านบาท)                  13.7367                  13.7367                  13.7367                  13.7367                  54.9468

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - มูลค่าการค้าชายแดน
ใต้เพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4

ตัวชี้วดัที่ ๒ - รายได้การท่องเที่ยว
ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น

 ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10

งบประมาณ (ล้านบาท)                  20.9197                  20.9197                  20.9198                  20.9198                  83.6790

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 5 5 9  - ล๕,

ร๓
ตัวชี้วดัที่ 1 - รายได้การท่องเที่ยว
ภาคใต้เพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10

งบประมาณ (ล้านบาท)                  18.0465                  18.0466                  18.0466                  18.0466                  72.1863

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 5 18 6 4 19 ล๑๐

ตัวชี้วดัที่ ๑ - รายได้การท่องเที่ยว
ภาคใต้เพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10

งบประมาณ (ล้านบาท)                    7.3095                    7.3096                    7.3096                    7.3096                  29.2383

11. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้บนพืน้ ฐานการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

7. โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารย
ธรรม 
กิจกรรม
- ส่งเสริมรายได้ของประชากรในพืน้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8. โครงการแก้ไขปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
- ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าจดั
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

3 2 5 5 9กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

9. โครงการยกระดับมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองในแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
กิจกรรม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ที่

10. โครงการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวบน
บกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับ
แหล่งทอ่งเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
กิจกรรม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 - ล๕,
ร๓
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 7 5 9  - ล๕

ตัวชี้วดัที่ ๑ -  มูลค่าการส่งเสริม
การลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4

งบประมาณ (ล้านบาท)                  28.5268                  28.5269                  28.5269                  28.5269                114.1075

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 5 5 9  - ล๕,

ร๓
ตัวชี้วดัที่ ๑ - รายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาคกลางเพิ่มมากขึ้น

 ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10

งบประมาณ (ล้านบาท)                    0.2500                    0.2500                    0.2500                    0.2500                    1.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 5 5 9  - ล๕,

ร๓
ตัวชี้วดัที่ ๑ - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป้าหมายด าเนินการเพื่อ
ขับเคล่ือนการพฒันาภาคกลาง

 ร้อยละ 3  ร้อยละ 3  ร้อยละ 3  ร้อยละ 3  ร้อยละ 3

งบประมาณ (ล้านบาท)                  10.3938                  10.3939                  10.3939                  10.3939                  41.5755

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 5 5 9  - ล๕,

ร๓
ตัวชี้วดัที่ ๑ - รายได้การท่องเที่ยว
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4

งบประมาณ (ล้านบาท)                    2.4801                    2.4801                    2.4802                    2.4802                    9.9206

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 5 5 3  - ล๕,

ร๓
ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวได้รับการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน

 21 แห่ง  21 แห่ง  21 แห่ง  21 แห่ง  21 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวศิวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 5.3055 240.7901 150.4500 39.7500 436.2956

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

12. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ
การเชื่อมโยงการค้าโลก
กิจกรรม
- ส่งเสริมการลงทุนในเขตพืน้ที่ระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคใต้

1๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กิจกรรม
- ส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

1๔. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
กิจกรรม
- ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปา้หมาย
ด าเนินการเพือ่ขับเคล่ือนการพัฒนาภาคกลาง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ทอ่งเที่ยวธรรมชาติ
กิจกรรม
- ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

16. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการ
ทอ่งเที่ยว
กิจกรรม
- กอ่สร้างและพัฒนาพืน้ที่เพือ่การท่องเที่ยว

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 2 6 5 9  - ล๖

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนภายใต้แผนงานบูรณาการ
พฒันาพื้นที่ระดับภาคได้รับการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
เมืองน่าอยู ่ปลอดภยัและรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 52 แห่ง  52 แห่ง  52 แห่ง  52 แห่ง  52 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ ๒ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวศิวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 68.8051 545.4745 336.1310 148.7306 1,099.1412

2,808.4919          4,519.0901          4,516.3041          3,636.6254          15,480.5115        

17. โครงการภายใต้แผนงานบรูณาการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค
กิจกรรม
- พัฒนาพืน้ที่ระดับภาค

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

รวม
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละของบคุลากร
เปา้หมายสังกัดกรมการปกครองที่
เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปญัหาการ
บกุรุกที่ดินของรัฐ

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.2450 1.2450 1.1205 1.1205                   4.7310

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จังหวดัสามารถคัด
กรองบคุคลเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ

1,600  ราย 4,800  ราย 4,800 ราย 4,800 ราย 16,000  ราย

ตัวชี้วดัที่ 2 - จังหวดัสามารถใช้
กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมาเปน็
แนวทางการคัดเลือกบคุคลเพือ่เข้า
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 ร้อยละ  100

งบประมาณ (ล้านบาท)                   0.1736                11.5271                   4.0134                   3.7479                19.4620

18 ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

2

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสขุของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการสนับสนุนแผนงานการ
จัดการปญัหาทีด่นิท ากินในหน้าทีฝ่่าย
ปกครอง
กิจกรรม
- พัฒนาประสิทธภิาพการจัดการปญัหาที่ดินท า
กินในหนา้ที่ฝ่ายปกครอง

กรมการปกครอง

กรมที่ดิน2. โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัดใน
การจัดทีด่นิท ากินใหช้มุชนตามนโยบาย
รฐับาล
กิจกรรม 
- สนบัสนนุ คทช.จังหวดัในการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

๓.๑ พัฒนา
คุณภาพ
ชวีิตของ
ประชาชน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

2 ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

1862 4 16

215 64

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ 1 - จ านวนหน่วยงานที่
น าข้อมูลผู้ครอบครองท าประโยชน์
ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติที่ได้จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ
หรือน าระวางแผนที่ที่จัดท าขึ้นไป
ใช้ในการบริหารจัดการ

3  หน่วยงาน 3  หน่วยงาน 3  หน่วยงาน 6 หน่วยงาน 15 หน่วยงาน

ตัวชี้วดัที่ 2 - หน่วยงานได้รับ
ข้อมูลผู้ครอบครองการท า
ประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัด
ที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแหง่ชาติที่มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90

งบประมาณ (ล้านบาท)                   0.4602                   0.4968                   0.4968                   0.4962                   1.9500

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนครัวเรือนที่
ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพือ่เข้า
ท าประโยชน์และอยู่อาศัย

- 390 ครัวเรือน 860 ครัวเรือน 1,050 ครัวเรือน 2,300  ครัวเรือน

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละของครัวเรือน
ที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

-  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                   0.3128                24.1950                36.1097                17.2741                77.8916

2 18

กรมที่ดิน4. โครงการทีด่นิของรฐัทีจ่ัดใหแ้ก่
ประชาชนทีย่ากจน
กิจกรรม 
- จัดที่ดินท ากินและที่อยูอ่าศัยใหก้ับประชาชน
ที่ยากจน  
- บริหารจัดการการใช้ประโยชนท์ี่ดินของรัฐ
เพื่อแก้ไขปญัหาความยากจน

3. โครงการจัดท าขอ้มลูทีด่นิเพ่ือการจัด
ทีด่นิตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแหง่ชาต ิ
(คทช.)
กิจกรรม 
- จัดท าข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ

กรมที่ดิน ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

2 4 15 6 2

2 4 15 6

18 ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 760,000 คน  760,000 คน  760,000 คน  760,000 คน 760,000 คน

ตัวชี้วดัที่ ๒ - ร้อยละของจ านวน
ผู้ปกครองมีความพงึพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)              570.9288              570.9288              570.9289              570.9289           2,283.7154

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ครู/ผู้ดูแลเด็กใน
โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการพฒันา

 6,887 แหง่  6,887 แหง่  6,887 แหง่  6,887 แหง่  6,887 แหง่

ตัวชี้วดัที่ 2 - ครู/ผู้ดูแลเด็กมีองค์
ความรู้ทักษะในการดูแลเด็ก
ปฐมวยัที่ถูกต้องสามารถจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน พฒันาสมวยั

 6,887 แหง่  6,887 แหง่  6,887 แหง่  6,887 แหง่  6,887 แหง่

งบประมาณ (ล้านบาท)                52.8577                52.8577                52.8577                52.8578              211.4309

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการ

 ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                   2.8888                   2.8888                   2.8888                   2.8889                11.5553

2 1  -6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
กิจกรรม
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

7. โครงการพัฒนาระบบครพ่ีูเลี้ยง
กิจกรรม
- พัฒนาระบบครูพี่เล้ียงองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่

3 12 9 1

12 9  -

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

3

5. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จัดการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
กิจกรรม
- สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ล๘,
ร๗

3 12 9

ล๘,
ร๗

ล๘,
ร๗

12 3

 -

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการ

 ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                   4.6111                   4.6112                   4.6112                   4.6112                18.4447

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ผู้สูงอายุทีมีอายุที่มี
สิทธรัิบเงินเบีย้ยังชีพ

8,934,393 คน 8,934,393 คน 8,934,393 คน 8,934,393 คน 8,934,393 คน

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุตรงตามก าหนดระยะเวลา

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)         17,301.3951         17,301.3951         17,301.3951         17,301.3951         69,205.5804

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนผู้พกิารหรือ
ทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพความพกิาร
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,933,363 คน 1,933,363 คน 1,933,363 คน 1,933,363 คน 1,933,363 คน

งบประมาณ (ล้านบาท)           4,402.8720           4,402.8720           4,402.8720           4,402.8720         17,611.4880

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ที่
ได้รับเงินสงเคราะห ์

89,466 คน 89,466 คน 89,466 คน 89,466 คน 89,466 คน

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละของจ านวน
ผู้ปว่ยเอดส์มีความพงึพอใจต่อการ
จ่ายเงินเบีย้ยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

งบประมาณ (ล้านบาท)              134.8920              134.8920              134.8920              134.8920              539.5680

9. โครงการสรา้งหลักประกันรายไดแ้ก่
ผู้สูงอายุ
กิจกรรม
- สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 - ร211. โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดกิารทางสังคมแก่ผู้ดอ้ยโอกาสทาง
สังคม
กิจกรรม
- สนบัสนนุการจัดสวสัดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

10. โครงการสนับสนุนการเสรมิสรา้ง
สวัสดกิารทางสังคมใหแ้ก่ผู้พิการหรอื
ทพุพลภาพ
กิจกรรม
- สนบัสนนุการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคม
ใหแ้ก่ผู้พิการหรือทพุพลภาพ

8. โครงการเพ่ิมศักยภาพครใูหม้ี
สมรรถนะของครยูุคใหม่
กิจกรรม
- เพิ่มศักยภาพครูใหม้ีสมรรถนะของครูยุคใหม่

2

3 123 1  -

17 92 4 2  -

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

2 4 17 9 2  - ร2

ร๒

ล๘,
ร๗

9

4 17 9 2

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
58



ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละความส าเร็จ
ของรายการที่กรุงเทพมหานคร
ด าเนินการจัดบริการสาธารณะ

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

ตัวชี้วดัที่ ๒ - จ านวนรายการที่
กรุงเทพมหานครด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะ

 31 รายการ  37 รายการ  37 รายการ  37 รายการ  37 รายการ

งบประมาณ (ล้านบาท) 6,100.2473 7,288.9980 5,974.5491 5,106.0147         24,469.8091

แผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น ภายในป ี
2565

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

ตัวชี้วดัที่ ๒ - ร้อยละการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล
เพิม่ขึ้น ภายในป ี2565

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

งบประมาณ (ล้านบาท) 256.7136 793.1143 452.0094 413.6984           1,915.5357

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ 1 - หมู่บา้นได้รับการ
พฒันาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

 150 หมู่บา้น 8,780 หมู่บา้น 8,780 หมู่บา้น 8,780 หมู่บา้น 8,780 หมู่บา้น

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละของหมู่บา้น
ได้รับการพฒันาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงและมี
ความสุขมวลรวมเพิม่ขึ้น

 ร้อยละ 2 ร้อยละ 77 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

งบประมาณ (ล้านบาท)                   4.0420              300.2446              246.9957                19.3955              570.6778

๓.๒ 
เสรมิสรา้ง
ความสุข
ของชมุชน

กรุงเทพ
มหานคร

1. โครงการพัฒนาหมูบ่า้นเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรม 
- พัฒนาหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียง

13. ผลผลิตการจัดบรกิารสาธารณะ
กิจกรรม
- จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- จัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- จัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม

เมืองพทัยา

12. ผลผลิตการจัดบรกิารสาธารณะ
กิจกรรม
- จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- จัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- จัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม

กรมการพฒันา
ชุมชน

๒,
๕,
๖,
๗,
๙

๑,
๒,
๔,
๕,
๖,
๗

๑๐,
๑๘

ล๒,
 ล๕,
 ล๘,
 ล๙,
 ล๑
๐,
 ล๑
๑,

ร๒, 
ร๗, 
ร๙, 
ร๑๑

๑๐,
๑๘

ล๒,
 ล๕,
 ล๘,
 ล๙,
 ล๑
๐,
 ล๑
๑,

ร๒, 
ร๗, 
ร๙, 
ร๑๑

2,5 ล๗ -

๑, 
๗, 
๑๒,
 ๑๓,
 ๑๕,
 ๑๗,
 ๑๙,
 ๒๐

๒,
๕,
๖,
๗,
๙

2

92 1,4 ๑,
15

๑,
๒,
๓,
๔,
๕,
๖

2 ๑,
๒,
๓,
๔,
๕,
๖

๑, 
๕, 
๗, 
๑๒,
 ๑๓,
 ๑๕,
 ๑๗,
 ๑๙,
 ๒๐

๑,
๒,
๔,
๕,
๖,
๗
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 6๓ - มี.ค. 63

ตัวชี้วดัที่ 1 - ครัวเรือนผู้มีรายได้
น้อยได้รับการพฒันาอาชีพ

  - 7,500 คน   -   - 7,500 คน

ตัวชี้วดัที่ 2 - ครัวเรือนผู้มีรายได้
น้อยมีรายได้เพิม่ขึ้น

  -  -   - 4,500 คน 4,500 คน

 งบประมาณ (ล้านบาท)   -                46.8221   -   -                46.8221

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ครัวเรือนที่มีข้อมูล 
จปฐ.

  -   -   -  12,900,000 
ครัวเรือน

 12,900,000 
ครัวเรือน

งบประมาณ (ล้านบาท)                   0.9553              341.0557                   5.3995                   3.3960              350.8065

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ต าบลที่มีการ
บรูณาการแผนชุมชนต าบล

  -     4,734 ต าบล  1,450 ต าบล  6,766 ต าบล  6,766 ต าบล

ตัวชี้วดัที่ ๒ - ร้อยละของต าบลที่มี
การบรูณาการแผนชุมชนต าบล
สร้างสัมมาชีพและน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ชุมชน

  -     ร้อยละ 49  ร้อยละ 36  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85

ตัวชี้วดัที่ 3 - จ านวนประชาชนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

 6,340 คน  154,720 คน  158,940 คน  320,000 คน  320,000 คน

ตัวชี้วดัที่ 4 - ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบ
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ

 ร้อยละ 1.99  ร้อยละ 48.35  ร้อยละ 49.66  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85

งบประมาณ (ล้านบาท) 15.4518 380.4082 331.6046 0.3600 727.8246             

๓.๓ พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก

15 9

4 15 9

๑,4 ๑,
15

3กรมการพฒันา
ชุมชน

2. โครงการพัฒนาอาชพีและรายไดข้อง
คนยากจน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
กิจกรรม
- พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน

2. โครงการสรา้งความมัน่คงดา้นอาชพี
และรายได ้ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
- บรูณาการแผนชุมชนต าบล
- สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ผลผลิตเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ของชมุชนในการบรหิารจัดการขอ้มลู
เพ่ือการพัฒนาชมุชน
กิจกรรม
- บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชนข์้อมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

กรมการพฒันา
ชุมชน

กรมการพฒันา
ชุมชน

2 9

1

๒,5 ล๗

2 ล๗ - 

 - ล๗,
ร๑

2

 -

4
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  เม.ย. 63 - ก.ย. 63
2

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนผู้น าได้รับ
การพฒันาศักยภาพ

  -   -  - 20,000 คน 20,000 คน

ตัวชี้วดัที่ 2 - ผู้น าที่เข้าร่วม
โครงการสามารถขับเคล่ือนงาน
ของต าบล/หมู่บา้นได้ตามภารกิจ

  -   -  - 15,000 คน 15,000 คน

 งบประมาณ (ล้านบาท)   -   - 42.9677 2.0720 45.0397               

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
3 4 16 9 2  - ล๗

ตัวชี้วดัที่ 1 - ประชาชน
กลุ่มเปา้หมายเข้าถึงแหล่งทุน

  -   -   - 158,000 คน 158,000 คน

ตัวชี้วดัที่ 2 - กองทุนชุมชนมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

  -   -   - 7,200 กองทุน 7,200 กองทุน

 งบประมาณ (ล้านบาท) 5.8684 53.0340 61.7367 5.7609 126.4000             

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวตัวถิีได้รับการพฒันา
ศักยภาพเพือ่รองรับการท่องเที่ยว

 100 ชุมชน  300 ชุมชน  300 ชุมชน  300 ชุมชน 300 ชุมชน

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.9000 19.2600 23.4855 3.9924 48.6379

กรมการพฒันา
ชุมชน

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บรหิารกองทนุเพ่ือเกษตรกรและแหล่ง
สินเชือ่ภาครฐัเพ่ือการเขา้ถึงแหล่งทนุ
กิจกรรม
- พัฒนากลไกการขับเคล่ือนกองทนุชุมชน  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทนุชุมชนสู่ธรร
มาภบิาล  
- พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกองทนุชุมชน

๑,4 ๑,
15

9

5. โครงการชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP 
นวัตวิถี
กิจกรรม 
- พัฒนาศักยภาพชุมชนทอ่งเที่ยว OTOP นวตั
วถิี ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้
  1) สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนทอ่งเที่ยว 
OTOP นวตัวถิี
  2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
  3) การส่ือสารและประชาสัมพันธส่์งเสริม
การตลาดชุมชนทอ่งเที่ยว

กรมการพฒันา
ชุมชน

3. โครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
- จัดท าหลักสูตรและเตรียมความพร้อมบคุลากร
- พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน หลักสูตร "ผู้น า
การพัฒนา (Startup Leader)"
- พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน หลักสูตร "ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง (Smart Leader)"

กรมการพฒันา
ชุมชน

2,5 ล๗ -

2 ล๗ -543 16
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 63 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
 OTOP มีศักยภาพการบริหาร
จัดการ เปน็นักการค้าที่เข้มแข็ง

- 1,750 ราย/กลุ่ม 76 ศูนย์ 
2,050 ราย/กลุ่ม

 - 76 ศูนย์
3,800 ราย/กลุ่ม

งบประมาณ (ล้านบาท) - 7.6321 8.2567  - 15.8888

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนผลิตภณัฑ์ 
OTOP ได้รับการพฒันาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์

1,520 ผลิตภณัฑ์  -  - 2,325 ผลิตภณัฑ์ 3,845 ผลิตภณัฑ์

งบประมาณ (ล้านบาท) 72.6433  -  - 89.3400 161.9833

3 4 166. โครงการส่งเสรมิการพัฒนา
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชมุชนในการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ OTOP
กิจกรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วสิาหกิจ
ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ 
OTOP 
- ส่งเสริมและสนบัสนนุศูนย์บริการเศรษฐกิจ
ฐานรากส่งเสริมและสนบัสนนุศูนย์บริการ
เศรษฐกิจฐานราก

กรมการพฒันา
ชุมชน

37. โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์สินค้าชมุชน
กิจกรรม
- พัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (Quadrant D) ใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน  
- พัฒนายกระดับผลิตภณัฑ์ ๑ - ๓ ดาว 
- พัฒนาผลิตภณัฑ์ Premium

กรมการพฒันา
ชุมชน

ล๗

2 ล๗ -

2  -

5

4 16 5

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
OTOP

 ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

งบประมาณ (ล้านบาท) 95.1110 34.5270  - 2.4000 132.0380

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพฒันาการ
ยกระดับผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง

 -  - 150 ราย/กลุ่ม  - 150 ราย/กลุ่ม

งบประมาณ (ล้านบาท) 2.7350 3.4665 2.2715 0.5000 8.9730

กรมการพฒันา
ชุมชน

8. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาชอ่งทาง
การตลาด
กิจกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ประกอบด้วย 10 กิจกรรม
ย่อย ดังนี้
  ๑) จัดแสดงและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ OTOP
สานสัมพันธส์องแผ่นดิน  
  ๒) การจัดงาน OTOP City 2019 
  ๓) การจัดงาน OTOP Midyear 2020
  ๔) การจัดงานศิลปาชีพ ประทปีไทย OTOP 
ก้าวไกลด้วยพระบารมี
  ๕) การจัดงาน OTOP ภมูิภาค  
  ๖) ตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ได้  
  ๗) การจัดงาน OTOP To The Town  
  ๘) OTOP To The Tourist  And  Festival 
  ๙) การจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน YOUNG
 OTOP 2020
  ๑๐) OTOP รักษ์ส่ิงแวดล้อม

9. โครงการส่งเสรมิการผลิตผ้าไหมและ
ผ้าพ้ืนเมอืงภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(จ.หนองบวัล าภ)ู
กิจกรรม
- พัฒนาศักยภาพวชิชาลัยผ้าทอเมืองลุ่มภ ู 
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภณัฑ์
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายในพื้นที่จังหวดั
หนองบวัล าภ ู 
- ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

กรมการพฒันา
ชุมชน

3 2 ล๗ -54 16

3 4 16 5 9  - ล๗

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ผู้ประกอบการได้รับ
การพฒันา

 -  - - 150 กลุ่ม 150 กลุ่ม

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.3602 4.8236 0.4084 6.5922 13.1844

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 63 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ได้รับการพฒันา

  -  8 เครือข่าย  8 เครือข่าย 8 เครือข่าย 8 เครือข่าย

งบประมาณ (ล้านบาท)   - 6.3994 5.4800 3.9600 15.8394

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 63 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - เครือข่ายเกษตร
ปลอดภยัได้รับการพฒันา

  -  9 เครือข่าย  9 เครือข่าย 9 เครือข่าย 9 เครือข่าย

งบประมาณ (ล้านบาท)  - 6.3765 6.4344 4.6107 17.4216

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 63 - มิ.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ได้รับการพฒันาใหม้ีคุณภาพ

 -  - 100 ผลิตภณัฑ์  - 100 ผลิตภณัฑ์

งบประมาณ (ล้านบาท)  - 12.3040 3.5000  - 15.8040

3 2

16 5 9

9

11. โครงการส่งเสรมิเกษตรอินทรยี์ 
กิจกรรม 
- ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ ภาคเหนอืตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ

กรมการพฒันา
ชุมชน

กรมการพฒันา
ชุมชน

12. โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั 
กิจกรรม 
- ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือยข่ายเกษตร
ปลอดภยัภาคเหนอืตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ

กรมการพฒันา
ชุมชน

10. โครงการยกระดบัผ้าทอ
อีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
กิจกรรม 
- ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์กลุ่มแปรรูปผ้า
ฝ้ายผ้าขาวม้าไทยสู่สากล 
(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื)

 -

 -

3

4 ล๗

5

 -2 3 5

ล5, 
ร4

313. โครงการส่งเสรมิความรู้ภมูปิญัญา 
(OTOP Academy) ของดอ่ีาวไทย 
(ภาคใต)้
กิจกรรม
- พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
- ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการตลาด 
- พัฒนาส่ือทศันปูกรณ์และส่ือประชาสัมพันธ์

กรมการพฒันา
ชุมชน

 -9

ล5, 
ร4

3 4 16 5 ล๗

3 9
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส
แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 63 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวตัวถิีได้รับการพฒันา
ศักยภาพและส่งเสริมธรุกิจท่องเที่ยว

  -  22 ชุมชน  22 ชุมชน  22 ชุมชน 22 ชุมชน

งบประมาณ (ล้านบาท)  - 0.7772 2.2000 6.0228 9.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - กลไกประชารัฐได้รับ
การพฒันาศักยภาพสามารถ
ขับเคล่ือนงานได้

 76 จังหวดั  76 จังหวดั  76 จังหวดั 76 จังหวดั 76 จังหวดั

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละจากการ
จ าหน่ายสินค้าของชุมชนเพิม่ขึ้น

  -   -   - ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

งบประมาณ (ล้านบาท) 2.4778 0.9390 1.2466 0.6312 5.2946

       29,032.1428        31,808.0917        29,680.7319        28,161.8314      118,682.7978

9  - ล5

 -3 4 16 9 2 ล7กรมการพฒันา
ชุมชน

2 5 5

รวม

15. โครงการส่งเสรมิการพัฒนากลไก
และโครงสรา้งดดูซับมลูค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายไดก้ลับสู่
ทอ้งถ่ิน
กิจกรรม 
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อ
สังคม

3กรมการพฒันา
ชุมชน

14.  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน 
กิจกรรม 
- พัฒนาและส่งเสริมธรุกิจทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
ด้วยกลไกประชารัฐ (ภาคใต้)

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ขยะมูลฝอยชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

11.20 ตันต่อปี 11.20 ตันต่อปี 11.20 ตันต่อปี 11.20 ตันต่อปี 11.20 ตันต่อปี

ตัวชี้วดัที่ ๒ - บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

 21,000 คน  21,000 คน  21,000 คน  21,000 คน 21,000 คน

ตัวชี้วดัที่ ๓ - ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนเข้าสู่ระบบการก าจัดที่
ปลายทางลดลง

 ร้อยละ 9  ร้อยละ 9  ร้อยละ 9  ร้อยละ 9 ร้อยละ 9

งบประมาณ (ล้านบาท)                    2.1358                    2.1358                    2.1358                    2.1358                    8.5432

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ประชาชนที่ได้รับ
กรรมสิทธิใ์นที่ดินที่ได้รับการพฒันา
รูปแปลงที่ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

- ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

ตัวชี้วดัที่ 2 - ประชาชนมีความพงึ
พอใจกับความเชื่อมั่นในมาตรฐาน
ความถูกต้องของโฉนดที่ดิน

- - - ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                  26.6055                  83.3203                  71.2614                  20.1207                201.3079

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

6 4 19 ล๕,
ล๑๐

19

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส

ล๑๐

18

๔.2 บริหาร
จัดการที่ดิน
ใหเ้กิด
ประโยชน์
สูงสุด

1. ผลผลิตโฉนดที่ดินที่ได้รับการพัฒนา
รูปแปลงที่ดิน
ใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรม
- เดินส ารวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและออก
โฉนดที่ดินใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกนั
- จดัท าและใหบ้ริการระวางแผนที่ส าหรับการออก
โฉนดที่ดิน

กรมที่ดิน 1 5

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน
กิจกรรม
- ส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

3 5

18

๔.1 พัฒนา
สภาพ
แวดล้อมให้
มีความ
เหมาะสม
และเติบโต
อย่างยัง่ยืน

 - 4

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสูอ่นาคต 
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนที่ดินของรัฐมี
แนวเขตที่ชัดเจน

5,400  แปลง 6,300 แปลง 6,300 แปลง 7,000 แปลง 25,000 แปลง

ตัวชี้วดัที่ 2 - แนวเขตที่ดินของรัฐมี
ความถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน
สามารถน าไปใช้ในการใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม

-   ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80   ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80   ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80   ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80

งบประมาณ (ล้านบาท)                    2.1581                  12.3794                    7.0188                    5.5671                  27.1234

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
2 5 18 2 4 19 ล๑๐

ตัวชี้วดัที่ ๑ จ านวนส านักงานที่ดินที่
รังวดัโดยวธิแีผนที่ชั้นหนึ่งด้วย
ระบบดาวเทียม

13  ส านักงาน/
1 จังหวดั

15 ส านักงาน/
2 จังหวดั

12 ส านักงาน/
2 จังหวดั

11 ส านักงาน/
3 จังหวดั

51 ส านักงาน/
8 จังหวดั

ตัวชี้วดัที่ 2 - โฉนดที่ดินของ
ประชาชนมีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มี
ความถูกต้องตามหลักวชิาการแผนที่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)                    0.7642                  38.4564                168.2052                  36.9827                244.4085

แผนการด าเนินงาน
 ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนหน่วยงานที่
น าเข้าข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดท า
เป็นฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
จัดการ

1  หน่วยงาน 3  หน่วยงาน 3  หน่วยงาน 3  หน่วยงาน 10  หน่วยงาน

ตัวชี้วดัที่ 2 - ฐานข้อมูลและแนว
เขตทางสาธารณประโยชน์ มีความ
ครบถ้วนและถูกต้อง

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                    0.3420                    0.4620                    0.3480                    0.3480                    1.5000

2. ผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหาร
จัดการ  
กิจกรรม
- น าเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบ
ดิจทิัล 
- รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดิน ของรัฐ

1

4 19184. โครงการจัดท าฐานข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1 : 
4,000 
กิจกรรม 
- จดัท าฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ 
มาตราส่วน 1 : 4,000 

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรังวัด
ที่ดินด้วยระบบดาวเทยีม
กิจกรรม 
- เพิม่ประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบ
ดาวเทียม

กรมที่ดิน

5

4

2

19

 -

ล101,25 18

ล๑๐
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน
 ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนข้อมูลระวาง
แผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐาน

64   ระวาง 72  ระวาง 60  ระวาง 60  ระวาง 256  ระวาง

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละข้อมูลระวาง
แผนที่รูปแปลงที่มีความถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)                    0.3150                    0.5712                    0.3366                    0.3072                    1.5300

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการพฒันาแหล่งกัก
เก็บน้ า

 447 แห่ง  447 แห่ง  447 แห่ง  447 แห่ง  447 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ 2 - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค

 1,197 แห่ง  1,197 แห่ง  1,197 แห่ง  1,197 แห่ง  1,197 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ 3 - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการพฒันาแหล่งน้ า
ตามที่ราษฎรถวายฎกีา

 100 แห่ง  100 แห่ง  100 แห่ง  100 แห่ง  100 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)             1,514.1440             1,514.1440             1,514.1441             1,514.1441             6,056.5762

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - พื้นที่ได้รับการป้องกัน
และลดผลกระทบจากปัญหา
อุทกภยัและน้ าท่วม

33,778 ไร่ 33,778 ไร่ 33,778 ไร่ 33,778 ไร่ 33,778 ไร่

ตัวชี้วดัที่ ๒ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกัน
อุทกภยัและน้ าท่วมมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามหลักวศิวกรรม

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 515.0423 1,315.8336 780.4425 779.2829 3,390.6013

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

2. โครงการปอ้งกันน้ าทว่มพ้ืนที่ชุมชน 
กิจกรรม
- ศึกษาออกแบบและกอ่สร้างระบบปอ้งกนัน้ า
ท่วมพืน้ที่ชุมชน

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

2 5

6 4 18

๔.3 
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้ าทั้ง
ระบบ

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบรูณาการ
กิจกรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการน้ าอย่าง
บรูณาการใหก้บัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและ
แผนที่รูปแปลงที่ดินใหเ้ปน็ระบบ
มาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรม 
- พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ใหเ้ปน็ระบบมาตรฐานเดียวกนั

กรมที่ดิน

3

5 18

5 19

19

2

ล๑๐,
ร๑๑

18

 - 4 19 ล๑๐

6 4

ล๑๐,
ร๑๑
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ความยาวของพื้นที่
ตล่ิงริมแม่น้ าภายในประเทศที่ได้รับ
การป้องกัน

115,748 เมตร 115,748 เมตร 115,748 เมตร 115,748 เมตร 115,748 เมตร

ตัวชี้วดัที่ ๒ - เขื่อนป้องกันตล่ิงที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและ
ได้รับมาตรฐานตามหลักวศิวกรรม

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 920.7397 3,002.1450 2,117.6678 1,155.4401 7,195.9926

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ 1 - ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน

 ร้อยละ 13  ร้อยละ 42  ร้อยละ 71  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

ตัวชี้วดัที่ 2 - จ านวนผู้ใช้น้ าติดต้ัง
ประปาใหม่

 15,708 ราย  16,345 ราย  16,572 ราย  16,375 ราย  65,000 ราย

งบประมาณ (ล้านบาท) 56.8000 54.6000 53.9000 51.3000 216.6000

กรมโยธา
ธกิารและผังเมือง

3. โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่งริม
แม่น้ าภายในประเทศ
กิจกรรม
- กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิงริมแม่น้ าภายในประเทศ

5 54. แผนงานการติดตั้งประปาใหม่
กิจกรรม
- ประชุมวางแผนงานติดต้ังประปาใหม่ เพือ่ศึกษา
ปจัจยัที่ส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมายของโครงการ
- จดัท าแนวทางปฏบิติัในการติดต้ังประปาใหม่ 
(กรณีติดต้ังภายใน 24 ชั่วโมง)
- ควบคุมและติดตามผลการติดต้ังประปาใหม่เปน็
ประจ าทุกเดือน
- ประเมินและวิเคราะหส์าเหตุที่ท าใหก้ารติดต้ัง
ประปาใหม่ไม่เปน็ไปตามแผนงานที่วางไว้ พร้อม
ทั้งปรับปรุงแนวทางปฏบิติัในการติดต้ังประปาใหม่
- วางแผนปรับปรุงกระบวนการติดต้ังประปาใหม่
และถ่ายทอดแผนงานไปสู่การปฏบิติั

การประปานคร
หลวง

6

3 5 19 6 4 18 ล๑๐,
ร๑๑

ล๑๐,
ร๑๑

1819 4
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ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงขยาย

9 แห่ง 9 แห่ง 9 แห่ง 9 แห่ง 9 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) 112.6509 305.0110 131.1292 50.0000 598.7911

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลังการรับโอน

4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) 23.8220 12.9256 10.5672 1.6332 48.9480

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 63 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบท่อจ่ายน้ า

 - 23 แห่ง 23 แห่ง 23 แห่ง 23 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) - 54.9100 44.0000 92.7850 191.6950

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 63 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า

 - 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)  - 27.9610 15.0000 43.3650 86.3260

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 63 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - จ านวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างพฒันาและปรับปรุง
แหล่งน้ า

 - 11 แห่ง 11 แห่ง 11 แห่ง 11 แห่ง

ตัวชี้วดัที่ 2 - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการเพิ่มปริมาณแหล่ง
น้ าส ารองเพิ่มขึ้น

 - 
11.36 ล้าน ลบ.ม. 11.36 ล้าน ลบ.ม. 11.36 ล้าน ลบ.ม. 11.36 ล้าน ลบ.ม.

งบประมาณ (ล้านบาท)  - 44.6120 38.0000 107.9690 190.5810

3

6 4

5

5

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา
กิจกรรม
- กอ่สร้างปรับปรุงขยาย

การประปาส่วน
ภมูิภาค

19

การประปาส่วน
ภมูิภาค

7. โครงการปรับปรุงเส้นทอ่
กิจกรรม
- ปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพระบบท่อจา่ยน้ า

6. โครงการปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลังการรับโอน
กิจกรรม
- กอ่สร้างและปรับปรุงกจิการประปาภายหลังการ
รับโอน

การประปาส่วน
ภมูิภาค

3 19

3 45 19 68. โครงการวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน้ า
กิจกรรม
- วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า

การประปาส่วน
ภมูิภาค

ล5, ล
10

 -

การประปาส่วน
ภมูิภาค

9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า
กิจกรรม
- กอ่สร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า

ล5, ล
10

3 5 19 6 4  -

 -

4

ล5, ล
10

 - ล๕, 
ล๑๐

ล๕, 
ล๑๐

 -

3 5

19 4

6

6

แผนปฏบิติัราชการรายป ี(พ.ศ. 2563) ของกระทรวงมหาดไทย
70



ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 63)

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 63)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ค่าเปา้หมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ ๑ - ปริมาณน้ าเสียที่ได้รับ
การบ าบัดมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ า
เสียชุมชน

 20,571,537 
ลูกบาศก์เมตร

 20,390,733 
ลูกบาศก์เมตร

 20,406,740 
ลูกบาศก์เมตร

 20,630,990 
ลูกบาศก์เมตร

82,000,000 
ลูกบาศก์เมตร

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายที่ อจน. เข้าบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 43 แห่ง

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวชี้วดัที่ 3 - ร้อยละของน้ าเสีย
หลังการบ าบัดได้คุณภาพตาม
มาตรฐานน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ า
เสียชุมชนที่ก าหนด

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท) 43.3672 28.5501 72.5051 279.5734 423.9958

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วดัที่ 1 - ปริมาณน้ าเสียที่ผ่าน
การบ าบัดสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์

10,285,769 
ลูกบาศก์เมตร

10,195,367 
ลูกบาศก์เมตร

10,203,370 
ลูกบาศก์เมตร

10,315,494
ลูกบาศก์เมตร

41,000,000
ลูกบาศก์เมตร

ตัวชี้วดัที่ 2 - ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายที่องค์การจัดการน้ าเสีย
เข้าด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน
 5 แห่ง

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)                  43.3671                  28.5500                  72.5159                151.3424                295.7754

          3,262.2538           6,526.5674           5,099.1776           4,292.2966         19,180.2954

10. ผลผลิตการจัดการน้ าเสีย
กิจกรรม
- กอ่สร้างและบริหารจดัการคุณภาพน้ า
- เพิม่ประสิทธิภาพระบบบ าบดัน้ าเสีย ระบบท่อ
รวบรวมน้ า และ/หรือกอ่สร้างศูนย์บริหารจดัการ
คุณภาพน้ า
- จดัท าแผนปฏบิติัการด้านการจดัการน้ าเสีย
ชุมชนระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) และ
แผนบริหารจดัการระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 105 แหง่)

องค์การจัดการน้ า
เสีย

11. โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและบริหาร
จัดการคุณภาพน้ า
กิจกรรม
- น าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบดัและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
การบ าบดัแล้วร่วมกบัภาคีเครือข่าย
- ปรับปรุงฟืน้ฟูและบริหารจดัการระบบบ าบดัน้ า
เสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

องค์การจัดการน้ า
เสีย

5 18

5 18

รวม

ล101

3 ล1018

6 4 18

46
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่1 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนจากการรับบริการ
ศูนยด์ ารงธรรม

ร้อยละ 83.3 ร้อยละ 83.3 ร้อยละ 83.3 ร้อยละ 83.3 ร้อยละ 83.3

งบประมาณ (ล้านบาท) 17.4171                42.3496                23.8570                59.7022                143.3259

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการทีจ่งัหวัดได้ด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชนในพืน้ที่/การด าเนิน
ตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกบั
โครงการทีไ่ด้รับอนุมติัใน
ปีงบประมาณ

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่๒ - จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/
และด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้บรรลุวัตถปุระสงค์ และ
ทันเวลาทีก่ าหนด

 38 โครงการ 40 โครงการ 37 โครงการ 37 โครงการ 152 โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท) 2.5640                  141.2760              54.5600                49.6000                248.0000              

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอยา่งสมดลุ

๕.๑ 
ยกระดบั
คุณภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
(ส านักพัฒนา

และส่งเสริมการ
บริหารราชการ

จงัหวัด)

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

2

2 ล๑๑,
ร๑๐

6 ล๑๑,
ร๑๐

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

1. การสนับสนุนและอ านวยการศูนย์
ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- สนับสนุนค่าเช่ารถตู้ของศูนยด์ ารงธรรมจังหวดั
- สนับสนุนการปรับปรุงด ารงธรรมจังหวดั
- สนับสนุนการติดต้ังกล้อง CCTV ของศูนยด์ ารง
ธรรมจังหวดั

20

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

20 2 6  -

26  -ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
(ศูนยด์ ารงธรรม

กระทรวง
มหาดไทย)

2. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ
เดอืดร้อนเร่งดว่นของประชาชนในระดบั
พ้ืนที/่นโยบายส าคัญของรัฐบาล
กิจกรรม
- สนับสนุนการด าเนินการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวดัและ
นโยบายรัฐบาล

6
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ร้อยละของการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ/
อ านวยความเป็นธรรม/ปัญหาความ
เดือดร้อนใหย้ติุ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

งบประมาณ (ล้านบาท) 36.5387 67.8013 28.5600 28.5600 161.4600

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมการใช้บัตร
ประจ าตัวประชาชนเอนกประสงค์ 
(Smard Card) ของประชาชนใน
การรับบริการจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 789.9194 91.2208 82.5636 78.4337 1,042.1375

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - จ านวนคร้ังของ
หมูบ่้านต้นแบบประชาธิปไตย 
75,032 หมูบ่้าน จดักจิกรรม
ส่งเสริมวิถชีีวิตแบบประชาธิปไตย
ในหมูบ่้านเดือนละ 1 คร้ัง

225,096 คร้ัง 225,096 คร้ัง 225,096 คร้ัง 225,096 คร้ัง 900,384 คร้ัง

งบประมาณ (ล้านบาท)               446.0770               656.3210               424.6800               401.5090            1,928.5870

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ปริมาณการออก
หนังสือผ่านแดน

450,000 ฉบับ 450,000 ฉบับ 450,000 ฉบับ 650,000 ฉบับ 2,000,000 ฉบับ

งบประมาณ (ล้านบาท) 11.9100 9.7022 15.6050 1.1724 38.3896

 -

5. ผลผลติเสริมสร้างสมรรถนะของ
อ าเภอในการบริการและแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อนของประชาชน
กิจกรรม
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของอ าเภอ

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

6 ล๑๑,
ร๑๐

6 ล๑๑,
ร๑๐

1

2 6 20 2 6  - ล๑๑,
ร๑๐

20

2

6. โครงการบริการจดัการออกบัตรผ่าน
แดนเพ่ืออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ
กิจกรรม
- อ านวยการการออกหนังสือผ่านแดนแบบ
อเิล็กทรอนิกส์

กรมการปกครอง 2

6

6

4. ผลผลติการพัฒนาการให้บริการ
ทะเบียน บัตรประจ าตวัประชาชนและ
ขอ้มูลสารสนเทศ
กิจกรรม
- พัฒนาการให้บริการทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ

20

20

1

6 ล๑๑,
ร๑๐

 -

 -

2

3. โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ
กิจกรรม
- สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงของ
อ าเภอ

กรมการปกครอง 6
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - จ านวนประชาชนที่
ได้รับบริการ

1.923 ล้านราย 1.923 ล้านราย 1.923 ล้านราย 1.921 ล้านราย 7.6900 ล้านราย

ตัวชี้วัดที ่2 - ประชาชนมคีวาม
เชื่อมัน่ต่องานบริการของกรมทีดิ่น

- - -  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท) 88.2661 527.9855 161.1685 20.8576 798.2777

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - จ านวนประชาชนผู้
ขอรังวัดได้รับการรังวัดส านักงาน
ทีดิ่น  เร็วขึน้

725  ราย 1,575 ราย 1,575 ราย 1,325 ราย 5,200 ราย

ตัวชี้วัดที ่2 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่
ได้รับตามโครงการมคีวามพึงพอใจ

 ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                           -   0.3288 1.0948 1.0948 2.5184

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - จ านวนประชาชนที่
ใช้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- - - ไมน่้อยกว่า 
6,000,000  ราย

ไมน่้อยกว่า 
6,000,000  ราย

ตัวชี้วัดที ่2 - ประชาชนมคีวามพึง
พอใจต่องานบริการของกรมทีดิ่น

- - - ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                           -   673.0721                           -                             -   673.0721

 - ล๑๑,
ร๑๐

 -

 -

6

ล๑๑,
ร๑๐

กรมทีดิ่น

8. โครงการสง่ชา่งรังวดัเฉพาะกิจไปชว่ย
เร่งรัดงานรังวดัของส านักงานทีด่นิ
กิจกรรม 
- เร่งรัดงานรังวดัของส านักงานที่ดิน

กรมทีดิ่น 6 ล๑๑,
ร๑๐

6กรมทีดิ่น 6

1

6 2

22

2

7. ผลผลติงานดา้นทะเบียนและรังวดั
ทีด่นิทีใ่ห้บริการแก่ประชาชน
กิจกรรม
- เพิ่มประสิทธภิาพระบบการดูแลหลักฐานทาง
ทะเบียนที่ดิน
- บริการด้านทะเบียนที่ดินในส านักงาน
- บริการด้านรังวดัที่ดินในส านักงาน

20

20

201

6

9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทีด่นิ 
ระยะที ่2 
กิจกรรม
- ขยายระบบสารสนเทศท่ีดินเพื่อการบริการ
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - จ านวนขอ้มลูรูป
แปลงทีดิ่นทีใ่หบ้ริการ

- - ไมน่้อยกว่า 33 ล้าน
แปลง

ไมน่้อยกว่า 33 ล้าน
แปลง

ไมน่้อยกว่า 33 ล้าน
แปลง

ตัวชี้วัดที ่2 - ประชาชนมชี่องทาง
การเขา้ถงึการใหบ้ริการขอ้มลูรูป
แปลงทีดิ่น

- - ไมน่้อยกว่า 4 ช่องทาง ไมน่้อยกว่า 4 ช่องทาง ไมน่้อยกว่า 4 ช่องทาง

ตัวชี้วัดที ่3 - ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการมชี่องทางการ
ใหบ้ริการขอ้มลูด้านทีดิ่น

- - ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                           -                             -   35.0000 15.0000 50.0000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ผู้รับจา้งสามารถส่ง
มอบงานได้ตามก าหนด

ส่งมอบงานงวดที ่1 
(พ.ย. 62)

ส่งมอบงานงวดที ่2 
(ก.พ. 63)

ส่งมอบงานงวดที ่3 
(ม.ิย. 63)

ส่งมอบงานงวดที ่4 
(ต.ค. 63)

 ส่งมอบงาน 4 งวดงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.2803 1.4013 1.6816 2.2422 5.6054

6  - ล๑๑,
ร๑๐

6 ล๑๑,
ร๑๐

 -6

2

11. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ลกูค้าผ่าน Internetแบบครบวงจร "PEA
 Smart Plus"
กิจกรรม
- จ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
PEA Smart Plus ระยะท่ี 2 ระยะเวลา
ด าเนินการ 12 เดือน (28 พ.ย. 62 - 28 ต.ค.
 63)

205 2

20 210. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบ
ให้บริการค้นหาต าแหน่งรูปแปลงทีด่นิ
ดว้ยระบบภมูิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
(LandsMaps)
กิจกรรม 
- เพิ่มประสิทธภิาพระบบให้บริการค้นหา
ต าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ทางอนิเทอร์เน็ต (LandsMaps)

กรมทีดิ่น

การไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค

6
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63
1 6 20 2 6  - ล๑๑

ตัวชี้วัดที ่1 - จ านวนนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ ขอ้เสนอแนะของ
กระทรวงมหาดไทย

 3 เร่ือง  3 เร่ือง  1 เร่ือง  14 เร่ือง  21 เร่ือง

ตัวชี้วัดที ่2 - ระดับความส าเร็จใน
การขบัเคล่ือนนโยบาย ยทุธศาสตร์
 ขอ้เสนอแนะของ
กระทรวงมหาดไทย

- - -  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่3 - ร้อยละโครงการที่
ได้รับการจดัสรรงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีสอดค้องกบัความ
ต้องการของประชาชน แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติและ
แผนภาค

  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที ่4 - ระดับความส าเร็จการ
บูรณาการภารกจิในการท างาน
ร่วมกนัของหน่วยงานในการ
ตอบสนองพืน้ที่

 ระดับ 4  ระดับ 4  ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 5

ตัวชี้วัดที ่5 - ร้อยละเฉล่ีย
ความส าเร็จในการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่6 - ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนปฏบิัติราชการของ
หน่วยงาน

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

1. ผลผลติสว่นราชการมีการบริหาร
จดัการทีม่ีประสทิธิภาพ
กิจกรรม
- เสริมสร้างการบริหาร
จัดการเชิงยทุธศาสตร์
- สนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระบบงาน
และจัดการความรู้
- อ านวยความเป็นธรรมและเสริมสร้างราชการ
ใสสะอาด
- อ านวยการและประสานงานรัฐมนตรี
- ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่
- การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อ
กฎหมาย
- พัฒนาประสิทธภิาพและประสานงานการข่าว
กรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน
- อ านวยการและประสานงานนโยบายกจิการ
ต่างประเทศ กจิการชายแดน และผู้อพยพ
- อ านวยการและประสานงานภาครัฐ
- สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป
- สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
- พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น

๕.๒ พัฒนา
ประสทิธิภาพ
การ
บริหารงาน
องค์กร

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

ตัวชี้วัดที ่7 - ร้อยละของหน่วยงาน
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมาย (ประเมนิผล
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ)

ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 20 

ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 40 

ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดที ่8 - ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมนิผลประจ า
กระทรวงมหาดไทย

 ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 5

ตัวชี้วัดที ่9 - จ านวนคร้ังในการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  

35 คร้ัง 40 คร้ัง 40 คร้ัง 35 คร้ัง  150 คร้ัง

ตัวชี้วัดที ่10 - ร้อยละ
ขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยทีไ่ด้รับการ
ตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่11 - จ านวนการรายงาน
ผลการตรวจสอบด้านการเงิน การ
บัญชี และการปฏบิัติตามกฏ
ระเบียบ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
 และด้านการด าเนินงานของ
หน่วยงาน

3 รายงาน 2 รายงาน 2 รายงาน 3 รายงาน 10 รายงาน

ตัวชี้วัดที ่12 - ร้อยละผลส าเร็จ
ของหน่วยงานทีด่ าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายใน

ร้อยละ 2๐ ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่13 - จ านวนรายงานผล
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
 การปฏบิัติตามกฎระเบียบ ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และด้านการ
ด าเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

5 รายงาน 7 รายงาน 7 รายงาน 7 รายงาน 26 รายงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงมหาดไทย
77



ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

ตัวชี้วัดที ่14 - จ านวนหน่วยรับ
ตรวจทีไ่ด้รับการใหข้อ้เสนอแนะ
เบือ้งต้น เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัติได้
ถกูต้องตามระเบียบ และลดการ
ร่ัวไหลของระบบราชการ

5 หน่วยรับตรวจ 7 หน่วยรับตรวจ 7 หน่วยรับตรวจ 7 หน่วยรับตรวจ 26 หน่วยรับตรวจ

ตัวชี้วัดที ่15 - จ านวนคร้ังในการ
ตรวจติดตามการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 8 คร้ัง

ตัวชี้วัดที ่16 - ร้อยละของ
หน่วยงานขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ได้บรรลุเป้าหมาย

 ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 20

 ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 40

 ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 60

 ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

   ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่17 - จ านวนเร่ืองทีใ่ห้
ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ

45 เร่ือง 55 เร่ือง 45 เร่ือง 55 เร่ือง 200 เร่ือง

ตัวชี้วัดที ่18 - จ านวนขา่วสารที่
สมาชิกเครือขา่ยประชาชนด้านการ
ขา่วส่งใหท้างราชการและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้

1,541 ข่าว 2,077 ข่าว 1,541 ข่าว 1,541 ข่าว 6,700 ข่าว

ตัวชี้วัดที ่19 - จ านวนคร้ังในการ
เขา้ร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
 และจ านวนคร้ังในการออกติดตาม
พืน้ทีพ่ักพิงชั่วคราว ส าหรับผู้หนีภยั
การสู้รบจากเมยีนมา

8 คร้ัง 9 คร้ัง 10 คร้ัง 9 คร้ัง 36 คร้ัง

ตัวชี้วัดที ่20 - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับบริการด้านอ านวยการและ
ประสานงานภาครัฐ

153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที ่21 - ร้อยละความส าเร็จ
ของการใช้จา่ยเงินงบประมาณรวม
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง (PO) ตามแผนการใช้
จา่ย

ร้อยละ 28 ร้อยละ 58 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

ตัวชี้วัดที ่22 - ร้อยละของงาน
สนับสนุนการปฏบิัติราชการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทีส่ามารถ
จดัท าได้ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด

 ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  ร้อยละ 90 

ตัวชี้วัดที ่23 - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการบริการระบบส่ือสารและ
สารสนเทศขอ้มลูภาพ เสียงทีม่ี
ประสิทธิภาพสูงขึน้

128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที ่24 - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 - 300 แหง่ 600 แหง่ - 900 แหง่

ตัวชี้วัดที ่25 - ร้อยละของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ทีม่คีวามพึงพอใจทีไ่ด้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

- - ร้อยละ 90 - ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที ่26 - จ านวนรายงาน
ประจ าปีของ ก.ถ. และส านักงาน 
ก.ถ.

- - - 4,000 เล่ม 4,000 เล่ม

งบประมาณ (ล้านบาท)                 70.2669               487.8120               184.9913               131.8993               874.9695

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่1 - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลในระดับพืน้ที่

- - - 40,000 คน 40,000 คน

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.1412                  2.2087                  0.8914                  0.8103                                    4.0516

62 2ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักนโยบาย
และแผน)

2. การสนับสนุนการขบัเคลือ่นงาน
นโยบาย
สูก่ารปฏบิัตใินพ้ืนที่
กิจกรรม
- สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลตาม
แนวทางประชารัฐ

6 ล๑๑20  -

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ร้อยละความส าเร็จใน
การด าเนินงานกอ่สร้างศูนย์
ราชการกระทรวงมหาดไทย

- - ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15

ตัวชี้วัดที ่๒ - ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานกอ่สร้างศูนย์
ราชการกระทรวงมหาดไทย

- - ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                           -   900.3959                                        -   300.1319                         1,200.5278

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่1 - ร้อยละการเบิกจา่ย
งบลงทุน

ร้อยละ 8 ร้อยละ 40 ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที ่2 - ร้อยละของการ
เบิกจา่ยงบลงทุน   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที ่3 - จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม

36 คน 104 คน 6 คน 6 คน 152 คน

ตัวชี้วัดที ่4 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้รับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่5 - ร้อยละความส าเร็จใน
การพัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐ

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท) 186.6823              525.5014              483.6857              523.3566              1,719.2260           

6

6  -

4. การสนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ
กิจกรรม
- สนับสนุนการกอ่สร้างศูนยร์าชการจังหวดั
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวดั
- สนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างของ
ส านักงานจังหวดั
- สนับสนุนการจัดหาระบบโทรศัพท์เพื่อการ
ส่ือสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนการจัดซ้ือวสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาของ
ข้าราชการ
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
- สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐสู่ PMQA 4.0

ส านักงานปลัด
กระทรวง

มหาดไทย      
(กองคลัง/

ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การส่ือสาร/
สถาบันด ารง

ราชานุภาพ/    
กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร)

3. โครงการก่อสร้างศูนยร์าชการ
กระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- กอ่สร้างศูนยร์าชการกระทรวงมหาดไทย

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักนโยบาย
และแผน)

6

2

 -2

20  - ล๑๑2 6

20 ล๑๑

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่1 - จ านวนขอ้พิพาททาง
แพ่งและทางอาญาทีป่ระชาชนเขา้
สู่กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
ของอ าเภอ

1,800 ขอ้พิพาท 1,800 ขอ้พิพาท 1,800 ขอ้พิพาท 2,600 ขอ้พิพาท 8,000 ขอ้พิพาท

งบประมาณ (ล้านบาท) 2.6718 1.0309  -  - 3.7027

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ร้อยละการจดัท า
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ
สนับสนุนการบูรณาการและการ
ขบัเคล่ือนนโยบายในระดับอ าเภอ
และท้องทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95

งบประมาณ (ล้านบาท) 711.4114 915.9430 925.8388 702.4399 3,255.6331

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ร้อยละความส าเร็จใน
การปฏบิัติงานทีก่ าหนด ไมน่้อยกว่า

- - - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่2 - ระดับความส าเร็จของ
งานทีส่นับสนุนการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
และการบริการประชาชน

- - - ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                           -                   35.9042               211.5515               165.4506               412.9063

6 ล๑๑ -

 -6๓,4 ล๑๒5. โครงการสนับสนุนการด าเนินการตาม
กฎหมายในหน้าทีข่องฝ่ายปกครองเพ่ือ
การปฏริูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยตุธิรรม
กิจกรรม
- ฝึกอบรมปฏิบัติงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ทางแพ่งและทางอาญา

กรมการปกครอง 2 6

 - ล๑๑

22

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสทิธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม
- ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียน
ที่ดิน 
- ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
บริการประชาชน
- พัฒนาประสิทธภิาพการบริการประชาชนใน 5
 จังหวดัชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ 5 จังหวดั ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553ได้แก ่จังหวดั
ปัตตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา)   
- สนับสนุนการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
ราชการ

กรมทีดิ่น

6 20

2

6. โครงการสนับสนุนการ บูรณาการงาน
ในพ้ืนทีเ่พ่ือพัฒนาประสทิธิภาพการ
บริหารราชการ
กิจกรรม
- สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงของ
อ าเภอ

กรมการปกครอง 2

6

2 6

20 2

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงมหาดไทย
81



ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่1 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีดี่ใน
ระดับจงัหวัด

800 คน 1,000 คน 1,000 คน - 2,800 คน

ตัวชี้วัดที ่2 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีดี่
ของกระทรวงมหาดไทย

 200 คน  200 คน  200 คน  -  600 คน

งบประมาณ (ล้านบาท) 2.8968                  21.9297                9.4170                  8.5609                  42.8044

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - จ านวนบุคลากร
ผู้เขา้ร่วมโครงการแต่ละจงัหวัด

- - -  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที ่2 - จ านวนบุคลากร
ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ

- - -  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                           -                     1.0058                   1.0058                           -                     2.0116

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - ร้อยละของคะแนน
การประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของหน่วยงาน

 - - ร้อยละ 86 ร้อยละ 86 ร้อยละ 86

งบประมาณ (บาท)   -   - 8.7758 0.3167 9.0925

6 11 ล๑๒,
ร๘

11

6 ล๑๒,
ร๘

11

ล๑๒,
ร๘

11

2. โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมทีด่นิ
กิจกรรม 
- เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกรมที่ดิน ในการ
ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตส านึกสู่การเป็น
ข้าราชการที่ดี

กรมทีดิ่น

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ศูนยป์ฏบิัติการ
ต่อต้านการทุจริต

กระทรวง
มหาดไทย)

21

3. โครงการพัฒนาชมุชนใสสะอาด
กิจกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
- เสริมสร้างความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ
สร้างความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

กรมการพัฒนา
ชุมชน

๕.๓ สร้าง
ความโปร่งใส
ในการ
บริหารงาน
องค์กร

6 21 11

1. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- สนับสนุนการปลูกจิตส านึก 
จริยธรรมและคุณธรรมให้กบับุคลากรภาครัฐ 
องค์กรภาคประชาชนในระดับจังหวดั
- สนับสนุนการขับเคล่ือนการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของ
กระทรวงมหาดไทย

2 6

2

116 213 6
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - คะแนน ITA หรือ
อนัดับของรัฐวิสาหกจิ

- - - มากกว่า 90 คะแนน 
หรืออยูใ่น 8 อนัดับแรก

ของรัฐวิสาหกจิ

มากกว่า 90 คะแนน 
หรืออยูใ่น 8 อนัดับแรก

ของรัฐวิสาหกจิ

งบประมาณ (ล้านบาท)  -  -  -  -  - 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่1 - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติงาน

7,850 แหง่ 7,850 แหง่ 7,850 แหง่ 7,850 แหง่ 7,850 แหง่

ตัวชี้วัดที ่2 - จ านวนเร่ืองทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน

ไมน่้อยกว่า 5 เร่ือง ไมน่้อยกว่า 5 เร่ือง ไมน่้อยกว่า 5 เร่ือง ไมน่้อยกว่า 5 เร่ือง ไมน่้อยกว่า 5 เร่ือง

งบประมาณ (ล้านบาท)                   9.0146                   9.0146                   9.0147                   9.0147                 36.0586

 - ล๑๑

6 ล๑๒,
ร๘

11การประปานคร
หลวง

21 115 64. แผนงานยกระดบัธรรมาภบิาลใน
ระดบัแนวหน้าของประเทศดว้ย
มาตรฐานสากล
กิจกรรม
- เผยแพร่ประชาสัมพันธค์วามรู้เกีย่วกบั ITA แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปน.
- ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาใน
การประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช. ก าหนด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

1. โครงการยกระดบัประสทิธิภาพการ
บริหารราชการท้องถ่ิน
กิจกรรม
- ยกระดับประสิทธภิาพการบริหารราชการ
ท้องถิ่น

2 6 20 2 6๕.๔ เพ่ิม
ประสทิธิภาพ
องค์กร
ปกครอง
สว่นท้องถ่ิน
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ไตรมาสที ่1 
(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค. - มี.ค. 63)

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏริปู

แผน
12

แผน
มัน่คง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

แผนการด าเนินงาน/
ตวัชีว้ดั/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยทุธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่1 - หน่วยงานสังกดั   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ได้ร้อยละ 100

7,850 แหง่ 7,850 แหง่ 7,850 แหง่ 7,850 แหง่ 7,850 แหง่

ตัวชี้วัดที ่2 - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มคีวามพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ การแนะน า    
ใหค้ าปรึกษาในการปฏบิัติงานของ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)               184.0848               184.0848               184.0848               184.0848               736.3392

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ตัวชี้วัดที ่๑ - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ได้รับเงินอดุหนุนเพือ่
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกจิถา่ยโอน

7,774 แหง่ 7,774 แหง่ 7,774 แหง่ 7,774 แหง่ 7,774 แหง่

งบประมาณ (ล้านบาท)          38,709.4745          38,709.4746          38,709.4746          38,709.4746        154,837.8983

        41,269.6169         44,005.7642         41,557.5019         41,393.7122       168,226.5952

20 2 6

รวม

 - ล๑๑2. ผลผลติสง่เสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน
กิจกรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

20 2 6  - ล๑๑2 6กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

3. ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
กิจกรรม
- จัดสรรเงินอดุหนุนให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1 6
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ค าอธิบาย
แทนประเภทของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบาย ดังนี้

• ประเภทของงบประมาณ • ยุทธศาสตรช์าต ิ6 ดา้น
1 งบพื้นฐาน      3 งบบรูณาการ 5 งบอื่น ๆ 1 ด้านความมั่นคง 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
2 งบยุทธศาสตร์      4 งบกลาง 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

• แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ๒๓ แผน • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ10 ยุทธศาสตร ์
1 ความมั่นคง 9  เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2 การต่างประเทศ 1๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหล่ือมล้าในสังคม 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3 การเกษตร 1๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๑๙ การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
4 อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 1๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 2๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 4 การเติบโตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
5 การทอ่งเที่ยว 1๓ การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ดี 2๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน
6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1๔ ศักยภาพการกีฬา 2๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย
7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั ๑๕ พลังทางสังคม 2๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๑๖ เศรษฐกิจฐานราก

• แผนการปฏริปูประเทศ 11 ดา้น • นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ19 แผน
1 ด้านการเมือง 7 ด้านสาธารณสุข 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 8 ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 9 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
3 ด้านกฎหมาย 9 ด้านสังคม 10 การปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด 18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้้า
4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 10 ด้านพลังงาน 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภยัทจุริต
5 ด้านเศรษฐกิจ 11 ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 4 การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแหง่ชาติ 12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 การพัฒนาศักยภาพการปอ้งกันประเทศ 13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล

6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 14 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภยัคุกคามข้ามชาติ
7 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงทางไซเบอร์

• นโยบายของคณะรฐัมนตรทีี่แถลงตอ่รฐัสภา 
นโยบายหลัก 12 ดา้น นโยบายเรง่ดว่น 12 เรือ่ง
ล๑ การปกปอ้งและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ร๑ การแก้ไขปญัหาในการด้ารงชีวิตของประชาชน 

ล๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภยัของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ร๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ล๓ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร๓ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ล๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทโีลก ร๔ การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ล๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ร๕ การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

ล๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภมูิภาค ร๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

ล๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ร๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ล๘ การปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทกุช่วงวัย ร๘ การแก้ไขปญัหาทจุริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ้า

ล๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ร๙ การแก้ไขปญัหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ล๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ร๑๐ การพัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชน

ล๑๑ การปฏรูิปการบริหารจัดการภาครัฐ ร๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภยัแล้งและอุทกภยั


ล๑๒ การปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
 ร๑๒ การสนับสนุนใหม้ีการศึกษา การรับฟังความเหน็ของประชาชน และการด้าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
   และขนาดย่อมยุคใหม่

3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบนัหลักของชาติ ภายใต้
   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

      ส่ิงแวดล้อม
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ส่วนท่ี ๕ 
การขับเคลื่อน 

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ
กระทรวงมหาดไทย 

    



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
๘๗ 

 

 

กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ในรูปแบบท่ีสําคัญ ได้แก่ 
๑.๑ การถ่ายทอดโดยตรงไปยังบุคคลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น 
๑.๒ การถ่ายทอดผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 

หนังสือเวียน สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระบบกระจายเสียง เป็นต้น 
๑.๓ การถ่ายทอดผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือเป็นเครื่องมือนําไปสู่

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
๒. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการผ่านการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ และการดําเนินงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
๒.๑ การจัดทําแผน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๒.๒ การจัดทํางบประมาณ ได้แก่ การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี และการจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
๒.๓ การดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การนําแผนปฏิบัติราชการไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 
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๘๘ 

 

                               
กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
๑. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังใช้ในการติดตาม
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การแก้ไข การปรับปรุง และการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๒. การเช่ือมโยงและสนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยเฉพาะระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ท้ังในส่วนของข้อมูลผลการดําเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และแนวทางแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการดําเนินงาน 

๓. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
การปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุก ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและพร้อมปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานหากมีปัญหาเกิดข้ึน รวมท้ังใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการให้รางวัล
ตอบแทน ตลอดจนใช้ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยดําเนินการ
เม่ือมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
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๘๙ 

 

 
 

 
 
คณะที่ปรึกษา 

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความม่ันคงภายใน 
นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
นายพรพจน์  เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
นายสมคิด  จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร 
นายทรงกลด  สว่างวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ช่วยราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมท่ีดิน 
นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
นายชยพล  ธิติศักด์ิ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายมณฑล  สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 
นายสมพงษ์  ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายปริญญา  ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
นายกฤษฎา  ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ประธานคณะกรรมการองค์การตลาด ทําการแทน  

ผู้อํานวยการองค์การตลาด 
นายชีระ  วงศบูรณะ ผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย 
นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
นายชนัฐพงศ์  ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา 

 
 
 
 
 
 

คณะท่ีปรึกษาและคณะผู้จัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกระทรวงมหาดไทย 
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คณะผู้จัดทํา 

นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายกกชัย  ฉายรัศมีกุล ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง 
นายวรวุฒิ  หลายพูนสวัสด์ิ ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรมท่ีดิน 
นายดํารงค์  มากระจัน ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
นางจิระพันธ์  บุญพระธรรม ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
นางสาวชัชดาพร  บุญพีระณัช ผู้อํานวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
นางสาวมรกต  กันทะมา ผู้อํานวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง 
นายพินิจ  มุตตาวรงค์ ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายจิรานุวัฒน์  ณรงค์ ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง 
นางชุติมน  ประมูลมาก ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การประปาส่วนภูมิภาค 
นายธนดิษฐ์  พวงเข็มขาว หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ องค์การตลาด 
นางสาวศิริวัณ  ลิมป์รุ่งรัตนา หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รักษาการแทน 
 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร องค์การจัดการน้ําเสีย 
นายซีรอซันคาร  ปาทาน ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
นายสุทธิศักด์ิ  เจริญเรืองทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา 
นางจริยา  ชุมพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
 สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายเอกพงษ์  ศิริพันธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม  
 สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายเอกลักษณ์  อุปริรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นายณัฐพล  เพชรฉกรรจ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพัชรา  ผ่องใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นายศิริศักด์ิ  วงศ์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางลักษิตา  สุวัฒน์กิตติวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวศิริพร  มูลละ พนักงานพิมพ์ ส ๔ 
นายธนภูมิ  ใบทอง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาววันวิสาข์  นราสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สายรุ้ง  จูด้วง เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย 
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