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แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ก 

 

 
  
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จัดทําข้ึนเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทาง 
การดําเนินงานท่ีชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนด้านความม่ันคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ท่ีแถลงต่อรัฐสภา และบริบทท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ได้มีการสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของ
กระทรวงมหาดไทย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ท้ังสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายใน นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดแผนงาน/โครงการซ่ึงแสดงให้เห็นถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 
ประเภทของงบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ 
โดยได้ระบุแผนงาน/โครงการครอบคลุมย้อนหลังต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ซ่ึงประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จึงมีความสําคัญในฐานะเป็นกลไกสําคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย (Function) และงานในระดับพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิต
และพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างม่ันคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 

 
 

สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 
 
 

คํานํา 
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ข 

 

 
                                                                                                                     หน้า 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของกระทรวงมหาดไทย                                                               ๑ 
            ๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย                                                                  ๒ 

            ๑.๒ อํานาจหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ๓ 
ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย                                              ๗ 

            ๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก                                                              ๘ 

            ๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน                                                                ๑๐ 

ส่วนท่ี ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย                                          ๑๒ 

            ๓.๑ วิสัยทัศน์                                                                                               ๑๓ 

            ๓.๒ พันธกิจ                                                                                             ๑๓ 

            ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                  ๑๔ 

            ๓.๔ เป้าหมาย                                                                                               ๑๔ 

            ๓.๕ กลยุทธ์และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์                                                                  ๑๕ 

            ๓.๖ แผนท่ีความเชือ่มโยง                                                                                  ๒๑ 

            ๓.๗ แผนท่ียุทธศาสตร์                                                                                    ๒๗ 

ส่วนท่ี ๔ แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย                                                    ๒๘ 

            ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑                                                                              ๒๙ 

            ๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒                                                                              ๕๔ 

            ๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓                                                                              ๘๔ 

            ๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔                                                                             ๑๑๔ 

            ๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕                                                                             ๑๓๖ 

ส่วนท่ี ๕ การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย                                            ๑๖๒ 

            ๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ                                                ๑๖๓ 

            ๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ                                                 ๑๖๔ 

คณะท่ีปรึกษาและคณะผู้จัดทําแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)      ๑๖๕ 
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ของกระทรวงมหาดไทย 
 



 

 

 
 การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
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นครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค   องค์การตลาด   องค์การจัดการน้ําเสีย

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 

 

สํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง            กรมที่ดิน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

องค์การจัดการน้ําเสีย       กรุงเทพมหานคร   เมืองพัทยา

สํานักงานรัฐมนตรี 

    กรมการพัฒนาชุมชน 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
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 
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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 
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การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
 
 
 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
การประปานครหลวง 
 
 

 
 
 
การประปาส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 

• ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย 
• ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า 
• พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
• พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมท้ังรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

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 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม      
ของกระทรวงมหาดไทย 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
แนวพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ต่าง ๆ ถือเป็นต้นแบบความสําเร็จ เพ่ือเรียนรู้และ
นํามาประยุกต์เป็นแนวทางการดําเนินงานขององค์กร 

T1 ระบบการเมืองภายในประเทศ/การเลือกตั้งใน
ระดับต่าง ๆ มีผลต่อการดําเนินงานในเชิงนโยบาย
ขององค์กร 

O2 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติท่ีมีความชัดเจน เอ้ือต่อการ
กําหนดทิศทาง/แนวทางการดําเนินงานขององค์กร 
และสร้างโอกาสให้เกิดการบูรณาการข้ามองค์กรเพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์/แผนดังกล่าว 

T2 ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง
ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนระดับชาติ และ
นโยบายท่ีกําหนดไว้ 

O3 แนวคิด/ฐานข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (SDGs) การจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) สถานการณ์ความเสี่ยง
ของโลก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น 
เอ้ือต่อการนํามาใช้ในการกําหนดทิศทางและพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร 

T3 การเกิดภัยและความรุนแรงในปัจจุบันที่มีความ
ซับซ้อนมากข้ึน เช่น การก่อการร้ายรูปแบบใหม่ 
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซํ้า ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นต้น ทําให้องค์กรต้องปรับทิศทางการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

O4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา ทําให้
องค์กรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จ เช่น นโยบายการสร้าง
ความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสงบสุขของประเทศ นโยบายการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานราก เป็นต้น 

T4 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากการเป็นประชาคม
อาเซียน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว ปัญหาการค้ามนุษย์ การแข่งขันด้านสินค้า 
เป็นต้น ทําให้องค์กรต้องเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหา
ไปสู่ระดับภูมิภาค 

O5 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี
โดยใช้กลไกมหาดไทย ส่งผลให้องค์กรได้รับมอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนภารกิจสําคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การดําเนินงานของ
ศูนย์ดํารงธรรม การบริหารจัดการสาธารณภัย การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาน้ําเสีย เป็นต้น 

T5 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว 
เช่น ปัญหาการพัฒนาไม่เหมาะสมกับอัตลักษณ์
ของพ้ืนท่ี ปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่ (Zoning) 
ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ําเสีย เป็นต้น ทําให้
องค์กรต้องวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็น
ดังกล่าว 

O6 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน เกิดความโปร่งใส และ

T6 การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ทําให้
องค์กรต้องขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมบทบาท
ความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในระดับพ้ืนท่ี 

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยประชาชน
ลงมือทํา รัฐบาลสนับสนุน และเอกชนร่วมขับเคลื่อน 

O7 รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเพื่อรองรับการ
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เอ้ือต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร/การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
รวมท้ังสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

T7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และ
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีมีแนวโน้มความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การบริหารจัดการสาธารณภัย
มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึน 

O8 กฎหมายได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีตามภารกิจของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น 

T8 การบูรณาการความร่วมมือ/แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความ
เชื่อมโยงและมองปัญหาแบบแยกส่วน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

O9 ศักยภาพท่ีโดดเด่นของพ้ืนท่ี เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธุรกิจ/
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ถือเป็นทุนทางสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญไปสู่พ้ืนท่ี 

T9 ข้อจํากัดด้านกฎหมายและระเบียบเป็นอุปสรรค
ต่อการดําเนินงานและการบูรณาการในระดับ
พ้ืนท่ี 
 
 

O10 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ถือเป็น
โอกาสให้องค์กรปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและแนวทาง 
การดําเนินงานไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

T10 แนวทางตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง 
บุคลากร และการบริหารราชการขององค์กร 

O11 การเป็นประชาคมอาเซียนและการย้ายฐานเศรษฐกิจ
โลกมาสู่อาเซียน ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาในระดับ
พ้ืนท่ี รวมท้ังช่วยเพ่ิมบทบาทขององค์กรไปสู่ระดับ
ภูมิภาคมากข้ึน ตลอดจนเอ้ือให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 

O12 ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงาน
ขององค์กรท่ีเพ่ิมมากข้ึน เช่น การให้บริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และทันสมัย การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ท่ีหลากหลาย เป็นต้น ทําให้องค์กรต้องปรับปรุง
การดําเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ดังกล่าว 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 องค์กรมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี เช่น การดําเนินงานของ
ศูนย์ดํารงธรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การจัดท่ีดินทํากินให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

W1 องค์กรมีภารกิจมาก หลากหลาย ซํ้าซ้อน และ   
ยังไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา ทรัพยากร 
หรือความต้องการของพ้ืนท่ี รวมท้ังยังมีโครงสร้าง
ไม่เอ้ือต่อการบูรณาการงานและรองรับการแข่งขัน
กับภายนอกในอนาคต 

S2 องค์กรมีกลไกการดําเนินงานครอบคลุมและเชื่อมโยง
ในทุกระดับท่ัวประเทศ ตั้งแต่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
อําเภอ ท้องถ่ิน ตําบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้
ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
และความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 

W2 องค์กรยังคงดําเนินงานในรูปแบบเอกสาร ขาดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากบริบทภายนอก 

S3 องค์กรมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอเป็น
แกนกลางในการบูรณาการทุกภาคส่วน (Area Manager) 
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี 

W3 การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับ
พ้ืนท่ี ต้ังแต่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตําบล และหมู่บ้าน/
ชุมชน ยังขาดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
ร่วมกัน 

S4 องค์กรมีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยยึดถือ
ค่านิยมองค์กร “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” และการน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
และแนวพระราชดําริมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนท่ี 

W4 การบริหารงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังเน้น
การพัฒนาแยกส่วนภายในขอบเขตของตนเอง 
ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและการพัฒนา
ร่วมกันในลักษณะข้ามกระทรวงและข้ามพ้ืนท่ี 

S5 องค์กรมีฐานข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับใช้ในการพัฒนา
ประเทศ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูล
ท่ีดิน ฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย ฐานข้อมูลแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฐานข้อมูลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูล
ความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) เป็นต้น 

W5 การบริหารงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร      
มีลักษณะแยกส่วนและขาดการบูรณาการระบบ
พ้ืนฐานร่วมกัน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

S6 องค์กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมท่ัวประเทศ
มาใช้ เช่น ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference 
System) แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น 

W6 ระบบฐานข้อมูลขององค์กรยังขาดการบูรณาการ 
การสร้างความเชื่อมโยง การพัฒนารูปแบบและ
มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

S7 องค์กรมีบุคลากรและเครือข่ายมวลชนสนับสนุน 
การดําเนินงานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สมาชิกกองอาสารักษา

W7 ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งระหว่าง
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิด

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๑ 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
อาสาพัฒนา (อสพ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เป็นต้น 

การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

S8 บุคลากรขององค์กรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเป็น
มืออาชีพ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้การสั่งสม
ประสบการณ์มาอย่างยาวนาน  

W8 การบริหารอัตรากําลังคนขององค์กรยังไม่สมดุลกับ
การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
รวมท้ังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารโครงการขนาดใหญ่ 

W9 องค์กรขาดการฝึกอบรมทักษะ สมรรถนะ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนาระบบงาน รวมทั้งขาดการ
สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 

W10 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งประสบปัญหา
ในการบริหารจัดการอันเนื่องจากการเติบโตของเมือง 
เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ําเสีย ปัญหาอาชญากรรม 
เป็นต้น 
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– ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนท่ี ๓ 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย        

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
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ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิ

 

รากฐานการดํารงชีวิต

พัฒนาสู่อนาคต 

มั่นคง 

สมดุล 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน
๒. เสริมสร้างความ
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่

 

๓.๑ วิสัยทัศน์  

๓.๒ พันธกิจ 
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ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตไดอ้ย่างมั่นคงและสมดลุ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นิยามวิสัยทัศน์ 

รากฐานการดํารงชีวิต 
� ดูแลประชาชนทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
� ลดความยากจน 
� ส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 

� พัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(SDGs) 

� สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
� ส่งเสริมการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
� ม่ันคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ 
เป็นต้น 

� ม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
� ม่ันคงจากสาธารณภัย 
� สมดุลระหว่างคนกับคน 
� สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ 
� สมดุลด้านส่ิงแวดล้อม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
� คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุ

ภูมิคุ้มกันท่ีดี ภายใต้เง่ือนไขการใช้ความรู้ควบคู่กับ
การมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระทํา

รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพ้ืนที ่

ตและพัฒนาสู่อนาคตไดอ้ย่างมั่นคงและสมดลุ 
 

ดูแลประชาชนทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ส่งเสริมการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ม่ันคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ 

ม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภายใต้เง่ือนไขการใช้ความรู้ควบคู่กับ        

การมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระทํา 

รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน 
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๑. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
๒. ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. ชุมชนมีความสุข
๔. สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนา 
๕. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

 
 
 
 
 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

๓.๔ เป้าหมาย 
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สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ชุมชนมีความสุข 
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนา  
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

๑. การ
เสริมสร้าง     
ความสงบ
เรียบร้อย 
และความ
ม่ันคง
ภายใน 

1. สังคมมี
ความสงบ
เรียบร้อย
และ
ปลอดภัย 

๓.๕ กลยุทธ์และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 

๑.๑ ธํารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบัน
หลักของชาติ 

1.1.1 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย     
ท่ีได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหา 
ในระดับพ้ืนท่ีตาม
แนวพระราชดําริ
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ร้อยละ) 

สํานักงาน
ปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

๑.๒ เตรียมความ
พร้อมใน
การรับมือ
ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 

1.2.1 ร้อยละเฉลี่ย    
ถ่วงน้ําหนักของ
หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมี
มาตรการในการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
อย่างมีมาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

กรมการ
ปกครอง

๑.๓ สร้างความ
พร้อม     
ในการ
ป้องกัน 
และบรรเทา      
สาธารณภัย 

1.3.1 ร้อยละของอําเภอ
เป้าหมายท่ีได้รับ   
การสนับสนุนให้มี
ความพร้อมในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ร้อยละ) 

 
 
 
 

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก สนับสนุน 

สํานักงาน
ปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย 

ทุกหน่วยงาน 

กรมการ
ปกครอง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/
กรมการ
พัฒนาชุมชน/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน/ 
กรมท่ีดิน/ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

กรมการ
ปกครอง/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๖ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก สนับสนุน 

๒. การ
พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง และ
พ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

2. ภูมิภาค 
เมือง และ
พ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ  
มีขีดความ 
สามารถใน 
การแข่งขัน 

๒.๑ พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง      
ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี 

2.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ด้านกายภาพ      
ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพ้ืนท่ี
ให้เป็นเมือง        
มีคุณภาพน่าอยู่ 
(ระดับ) 

กรม 
โยธาธิการ
และผังเมือง 

- 

2.1.๒ ระยะทาง
สายไฟฟ้าใต้ดิน
เพ่ิมข้ึน (สะสม) 
(กิโลเมตร) 

การไฟฟ้า
นครหลวง 

- 

2.1.๓ ระดับความสําเร็จ
ในการก่อสร้าง
ระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าใต้ดิน 
(ระดับ) 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

- 

๒.๒ พัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ
เฉพาะ    
ให้มีขีด
ความ 
สามารถ  
ในการ
แข่งขัน 

2.2.1 ระดับความสําเร็จ    
ในการสนับสนุน    
การพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษในภารกิจ
ของกระทรวง 
มหาดไทย (ระดับ) 

 

กรม 
โยธาธิการ
และผังเมือง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/ 
กรมการ
ปกครอง/ 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/ 
การประปา
ส่วนภูมิภาค/ 
เมืองพัทยา 

๒.๓ บูรณาการ
การบริหาร
จัดการ   
เชิงพ้ืนท่ี 

2.3.1 ระดับความสําเร็จ  
ในการสนับสนุน
การบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 
(ระดับ) 

 
 

สํานักงาน
ปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย 

- 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๗ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก สนับสนุน 

๓. การ
เสริมสร้าง
ความสุข
ของ
ชุมชน
และ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

3. ชุมชนมี
ความสุข 

๓.๑ พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

3.1.1 ครัวเรือนท่ียากจน
ท่ีได้รับการจัดท่ีดิน
มีคุณภาพชีวิต     
ท่ีดีข้ึน (ครัวเรือน) 

กรมท่ีดิน กรมการ
ปกครอง/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

3.1.2 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย     
ท่ีได้รับสวัสดิการ
ผ่านองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด (ร้อยละ) 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน                      

กรุงเทพ 
มหานคร/
เมืองพัทยา 

3.1.3 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา (ร้อยละ) 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

กรุงเทพ 
มหานคร/
เมืองพัทยา 

๓.๒ เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน 

3.2.1 ดัชนีความสุขมวล
รวมของหมู่บ้าน/
ชุมชน (Gross 
Village  
Happiness : GVH) 
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

กรมการ
พัฒนาชุมชน 

กรมการ
ปกครอง/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

๓.๓ พัฒนา
เศรษฐกิจ  
ฐานราก 

3.3.1 ร้อยละของ
ครัวเรือนเป้าหมาย
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
มีอาชีพและรายได้
สูงข้ึน (ร้อยละ) 

กรมการ
พัฒนาชุมชน 

กรมการ
ปกครอง/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

3.3.2 ระดับความสําเร็จ
ในการขยายตลาด
เครือข่าย      
ความร่วมมือ   
ของกระทรวง 
มหาดไทย (ระดับ) 

องค์การ
ตลาด 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๘ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก สนับสนุน 

๔. การเพ่ิม
ศักยภาพ
การ
พัฒนา
สภาพ 
แวดล้อม
สู่อนาคต 

๔. สภาพ 
แวดล้อม  
ในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพ 
เอ้ือต่อ  
การพัฒนา 

๔.๑ พัฒนาสภาพ 
แวดล้อม  
ให้มีความ
เหมาะสม
และเติบโต
อย่างยั่งยืน 

4.1.1 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ    
(ร้อยละ) 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

กรุงเทพ 
มหานคร/ 
เมืองพัทยา 

๔.๒ บริหาร
จัดการท่ีดิน
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

4.2.1 ประชาชนได้รับ
กรรมสิทธิ์ท่ีดินและ
ท่ีดินของรัฐมีการ
บริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม 
(แปลง) 

กรมท่ีดิน - 

๔.๓ สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้ํา
ท้ังระบบ 

4.3.1 พ้ืนท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจาก  
ภัยพิบัติน้ําท่วม
ลดลง (ไร่) 

กรม 
โยธาธิการ
และ 
ผังเมือง 

กรมป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

4.3.2 จํานวนครัวเรือน  
ท่ีได้รับบริการ
น้ําประปา      
(รายใหม่) 
(ครัวเรือน) 

การประปา
นครหลวง/ 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

4.3.๓ ร้อยละของพ้ืนท่ี
เป้าหมายท่ี
ดําเนินการก่อสร้าง
และปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
บําบัดน้ําเสีย   
(ร้อยละ) 

 
 
 
 

องค์การ
จัดการ    
น้ําเสีย 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน/
กรุงเทพ 
มหานคร/ 
เมืองพัทยา 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๙ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก สนับสนุน 

๕. การวาง 
รากฐาน     
การ
พัฒนา
องค์กร
อย่าง
สมดุล 

 

๕. องค์กรมีการ
บริหาร
จัดการท่ีดี 
และองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
เข้มแข็ง 

 

๕.๑ ยกระดับ
คุณภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน 

5.1.1 ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ประชาชนจาก  
การรับบริการ  
ศูนย์ดํารงธรรม 
(ร้อยละ) 

ศูนย์    
ดํารงธรรม
กระทรวง 
มหาดไทย 

ทุกหน่วยงาน 

5.1.2 ระดับคะแนนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ประชาชนในระบบ
การบูรณาการ
ฐานข้อมูล
ประชาชนและ  
การบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) 
(ระดับ) 

กรมการ
ปกครอง 

- 

๕.๒ พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร 
งานองค์กร 

5.2.1 ร้อยละเฉลี่ยของ
ความสําเร็จในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการของ
กระทรวง 
มหาดไทย      
(ร้อยละ) 

สํานักงาน
ปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย 

กรมในสังกัด
กระทรวง 
มหาดไทย 

๕.๓ สร้างความ
โปร่งใส   
ในการ
บริหารงาน
องค์กร  

5.3.1 ร้อยละของคะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส     
ในการดําเนินงาน 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย      
(ร้อยละ) 

 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน  
การทุจริต
กระทรวง 
มหาดไทย 

ทุกหน่วยงาน 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๐ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก สนับสนุน 

๕.๔ เพ่ิม      
ประสิทธิภาพ
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

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

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

เมืองพัทยา 

๕.๔.๒ ร้อยละของ
เทศบาลและ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีนํา
แผนชุมชนสู่    
การพัฒนาท้องถ่ิน    
ได้ตามเกณฑ์      
ท่ีกําหนด (ร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/
กรมการ
ปกครอง/
กรมการ
พัฒนาชุมชน 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖ แผนที่ความเชื่อมโยง 
 

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 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

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 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๒ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๓ 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๕ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๖ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

 

ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

๑.๑ ธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๑.๒ เตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทุกรูปแบบ 
๑.๓ สร้างความพร้อมในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

๒.๑ พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ 

๒.๒ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มี          
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๓ บูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และ
ความมั่นคงภายใน 

๒. เสริมสร้างความ

๓.๗ แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

๑. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย 

๒. ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

I. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัประโยชน์    
 จากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตาม        
 แนวพระราชดําริและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง    
 (ร้อยละ)  

II. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีมาตรการ  
 ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 อย่างมีมาตรฐาน (ร้อยละ)  

III. ร้อยละของอําเภอเป้าหมายที่ได้รบัการสนับสนุน   
 ให้มีความพร้อมในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย      
 (ร้อยละ)  

I. ระดับความสําเรจ็ของพื้นทีเ่ป้าหมายได้รบัการพัฒนา
 ด้านกายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ใหเ้ป็น
 เมืองมีคุณภาพน่าอยู่ (ระดับ)  

II. ระยะทางสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มขึ้น (สะสม) (กิโลเมตร)
III. ระดับความสําเรจ็ในการกอ่สร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน

 (ระดับ)  
IV. ระดับความสําเรจ็ในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

 ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย (ระดับ) 
V. ระดับความสําเรจ็ในการสนับสนุนการบริหารงานจงัหวัด

 กลุ่มจงัหวัดแบบบรูณาการ (ระดับ) 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๗ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

 

เป้าหมาย 
 
 

กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 
ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 

พัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่ ๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๔.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม
และเติบโตอย่างยั่งยืน 

๔.๒ บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔.๓ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

 

พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับ

ษฐกิจเฉพาะให้มี          

บูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชนและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

๓.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.๒ เสริมสร้างความสุขของชุมชน 
๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 

 
 

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๔. สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพ
เอื้อต่อการพัฒนา

๓. ชุมชนมีความสุข 

ระดับความสําเรจ็ของพื้นทีเ่ป้าหมายได้รบัการพัฒนา       
ด้านกายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ใหเ้ป็น 

) 
ความสําเรจ็ในการกอ่สร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน  

ารสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

ระดับความสําเรจ็ในการสนับสนุนการบริหารงานจงัหวัด/    

I. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะ
 มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 

II. ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรัฐมีการบรหิาร
 จัดการและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (แปลง

III. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมลดลง 
IV. จํานวนครัวเรือนที่ได้รบับริการน้ําประปา (รายใหม่
V. ร้อยละของพื้นทีเ่ป้าหมายที่ดําเนินการกอ่สร้างและปรับปรงุ

 ซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย (ร้อยละ) 

I. ครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รบัการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ครัวเรอืน)  
II. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัสวัสดิการผ่านองค์กรปกครอง   

 ส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ) 
III. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาประสทิธิภาพ 

 ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา (ร้อยละ) 
IV. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village  Happiness :  

 GVH) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)  
V. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมูบ่้าน/ชุมชนมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น  

 (ร้อยละ) 
VI. ระดับความสําเรจ็ในการขยายตลาดเครือข่ายความร่วมมือของ 

 กระทรวงมหาดไทย (ระดับ) 
 
 
 

ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สู่อนาคต 

พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม

บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 

๕. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กร           
อย่างสมดุล 

๕.๑ ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน 
๕.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร 
๕.๓ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร  
๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการ
ในระดับพื้นที่ 

การพัฒนาเมืองและโครงสร้าง

สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพ 
เอื้อต่อการพัฒนา 

๕. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี              
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะ 

ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรัฐมีการบรหิาร 
แปลง)  

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมลดลง (ไร่) 
รายใหม)่ (ครัวเรอืน) 

เนินการกอ่สร้างและปรับปรงุ 

I. ร้อยละร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการ        
 ศูนย์ดํารงธรรม (ร้อยละ) 

II. ระดับคะแนนการแลกเปลี่ยนข้อมลูประชาชนในระบบการบูรณาการ 
 ฐานข้อมูลประชาชนและการบรกิารภาครัฐ (Linkage Center) (ระดับ) 

III. ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
 ราชการของกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ) 

IV. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
 ในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment :  
 ITA) ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ) 

V. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 ประสทิธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) (ร้อยละ) 

VI. ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลที่นําแผนชุมชน 
 สู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ทีก่ําหนด (รอ้ยละ) 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

ส่วนท่ี ๔ 
แผนงาน/โครงการ 

ของกระทรวงมหาดไทย 



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ป ี61 - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
พระราชด าริได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - ระดับความส าเร็จในการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏบิติัจนเปน็วิถี
ชีวิต

ระดับ 5

ป ี62 - ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ระดับความส าเร็จในการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏบิติัจนเปน็วิถี
ชีวิต

ระดับ 5

ป ี63 - ร้อยละของประชาชนหรือ
กลุ่มเปาูหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคล่ือนการขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 5

ป ี64 - ร้อยละของประชาชนหรือ
กลุ่มเปาูหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 85

ป ี64 - ระดับความส าเร็จของ
จังหวัดในการขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 5

ป ี65 - ร้อยละของประชาชนหรือ
กลุ่มเปาูหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี65 - ระดับความส าเร็จของ
จังหวัดในการขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 5

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 

       60.3190

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

การเสรมิสรา้งความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคงภายใน

5 ล๑1 1 ๕       72.0500         309.5875 3       42.7366

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน

1. โครงการ
ขับเคล่ือนการ
พัฒนาพื้นที่ตาม
แนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
นโยบาย
และแผน)

๑.๑ ธ ารง
รักษาไว้ซ่ึง
สถาบนัหลัก
ของชาติ

       68.2500

ค่าเป้าหมาย

2

ตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

       66.2319

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
29



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี61 - จ านวนงานก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน
แล้วเสร็จ และเปน็ไปตามพระราช
ประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนด

6 แหง่

ป ี61 - งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานได้
มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
 สมพระเกียรติ

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนงานก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน
แล้วเสร็จ และเปน็ไปตามพระราช
ประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนด

6 แหง่

ป ี62 - งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานได้
มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
 สมพระเกียรติ

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนงานก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน
แล้วเสร็จ และเปน็ไปตามพระราช
ประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนด

6 แหง่

ป ี63 - งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานได้
มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
 สมพระเกียรติ

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนงานก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน
แล้วเสร็จ และเปน็ไปตามพระราช
ประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนด

6 แหง่

ป ี64 - งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานได้
มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
 สมพระเกียรติ

ร้อยละ 100

2. โครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

  2,500.0000    11,654.5620 2 ล๑  1,999.6700   2,276.8290   2,378.0630   2,500.0000 1 1  - 5 3

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
30



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี65 - จ านวนงานก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน
แล้วเสร็จ และเปน็ไปตามพระราช
ประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนด

6 แหง่

ป ี65 - งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานได้
มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
 สมพระเกียรติ

ร้อยละ 100

ป ี62 - บคุลากรทางการศึกษา
สังกัด อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา

800 คน

ป ี64 - บคุลากรทางการศึกษา
สังกัด อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา

800 คน

ป ี65 - บคุลากรทางการศึกษา
สังกัด อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา

800 คน

ป ี61 - จ านวนประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

9,120 คน

ป ี62 - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรักความสามัคคี 
และความปรองดอง

9,125 คน

ป ี62 - ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีจิตส านึกรักสามัคคี
และเกิดความปรองดองมากขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

9,150 คน

35 ล๑1  -1         4.50753. โครงการ
ขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

         4.6000          4.6000           13.7075                 -   

2

2                 -   

๑.๒ เตรียม
ความพร้อม
ในการรับมือ
ภยัคุกคามทกุ
รูปแบบ

1. โครงการปลูกฝัง
จิตส านึกรักสามัคคี
และส่งเสริมความ
ปรองดองของคนใน
ชาติ

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
นโยบาย
และแผน)

       35.0000 1 1 1 5 6 ล๒       35.0000        32.5360        35.0000        35.0000         172.5360

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี63 - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินดี
น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ใชีวิตประ
จ าวัน น าความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้างความ
รักสามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันทใ์นสังคม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ปลูกฝังส านึกรักสามัคคี และ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ไม่น้อยกว่า 
9,200 คน

ป ี6๔ - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินดี
น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ใชีวิตประ
จ าวัน และน าความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้าง
ความรักสามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันทใ์นสังคม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ปลูกฝังส านึกรักสามัคคี และ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ไม่น้อยกว่า 
9,250 คน

ป ี65 - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินดี
น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ใชีวิตประ
จ าวัน และน าความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้าง
ความรักสามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันทใ์นสังคม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - จ านวนชุดปฏบิติัการ
ประจ าต าบลที่เข้ารับการอบรมการ
สร้างความปรองดอง

877 ชุด

ป ี62 - จ านวนชุดปฏบิติัการ
ประจ าต าบลที่เข้ารับการอบรมการ
สร้างความปรองดอง

877 ชุด

ป ี63 - จ านวนชุดปฏบิติัการ
ประจ าต าบลที่เข้ารับการอบรมการ
สร้างความปรองดอง

877 ชุด

ป ี64 - จ านวนชุดปฏบิติัการ
ประจ าต าบลที่เข้ารับการอบรมการ
สร้างความปรองดอง

877 ชุด

2. โครงการ
ขับเคล่ือนนโยบาย
ของรัฐผ่านกลไก
หมู่บา้น

กรมการ
ปกครอง

2 1 1 1 5 6 ล๒       45.0000        45.0000        75.1506        75.1506        75.1506         315.4518

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี65 - จ านวนชุดปฏบิติัการ
ประจ าต าบลที่เข้ารับการอบรมการ
สร้างความปรองดอง

877 ชุด

ป ี61 - การด าเนินการรักษาความ
มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1,283,976 คร้ัง

ป ี62 - การด าเนินการรักษาความ
มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1,500,000 คร้ัง

ป ี63 - การด าเนินการรักษาความ
มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1,500,000 คร้ัง

ป ี64 - การด าเนินการรักษาความ
มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1,500,000 คร้ัง

ป ี65 - การด าเนินการรักษาความ
มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1,500,000 คร้ัง

ป ี61 - ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน
ที่มีปญัหายาเสพติดลดลง

ร้อยละ 20

ป ี62 - ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน
ที่ไม่มีปญัหายาเสพติด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 50

ป ี63 - ร้อยละของ ๗,๒๕๕ 
ต าบล/๕๐ เขต มีระบบนิเวศทาง
สังคมเพื่อการปอูงกันยาเสพติด

ร้อยละ ๕๐

ป ี๖๓ - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานปอูงกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

ระดับ ๕

ป ี64 - การสร้างสภาพแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมปอูงกัน
ยาเสพติด

878 อ าเภอ

ป ี65 - การสร้างสภาพแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมปอูงกัน
ยาเสพติด

878 อ าเภอ

๕. โครงการ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

กรมการ
ปกครอง

    132.6126     135.0055     136.6292     224.1678                  -           628.4151 3 ป ี61 - ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
หมู่บา้น/ชุมชนเข้มแข็ง ปญัหายา
เสพติดลดลง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบดัรักษาตามความ
เหมาะสมและสามารถกลับไปใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ร้อยละ 60 1 1  - 5 10 ล๒,
ร๙

15 ล๒ -  3,933.4689

4. โครงการ
สนับสนุนการ
ปอูงกันปราบปราม 
และบ าบดัรักษาผู้ติด
ยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
นโยบาย
และแผน)

  1,867.0461

       28.6340

13. ผลผลิตการรักษา
ความม่ันคงภายใน

  2,510.9523    14,874.0015 2  2,629.0653

       27.9352        22.5144        51.3000        51.3000         181.6836 3

1กรมการ
ปกครอง

1 1  - 5 10 ล๒,
ร๙

  3,933.4689

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
33



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี62 - ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
หมู่บา้น/ชุมชนเข้มแข็ง ปญัหายา
เสพติดลดลง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบดัรักษาตามความ
เหมาะสมและสามารถกลับไปใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ร้อยละ 60

ป ี63 - ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
หมู่บา้น/ชุมชนเข้มแข็ง ปญัหายา
เสพติดลดลง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบดัรักษาตามความ
เหมาะสมและสามารถกลับไปใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ร้อยละ 60

ป ี64 - ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
หมู่บา้น/ชุมชนเข้มแข็ง ปญัหายา
เสพติดลดลง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบดัรักษาตามความ
เหมาะสมและสามารถกลับไปใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ร้อยละ 60

ป ี62 - ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด 22,009 หมู่บา้น

ป ี63 - ร้อยละของหมู่บา้นกองทนุ
แม่ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

22,887 หมู่บา้น

ป ี64 - ร้อยละของหมู่บา้นกองทนุ
แม่ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

23,765 หมู่บา้น

ป ี65 - ร้อยละของหมู่บา้นกองทนุ
แม่ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

24,643 หมู่บา้น

ป ี61 - อปท. ได้รับการสนับสนุน
ใหด้ าเนินการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

471 แหง่

ป ี62 - อปท. ได้รับการสนับสนุน
ใหด้ าเนินการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

471 แหง่

10        176.7804 3 1 1  - 5 ล๒,
ร๙

๖. โครงการพัฒนา
หมู่บา้นกองทนุแม่
ของแผ่นดิน

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -          60.0000       50.0000       26.7804

๗. โครงการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       40.0000

 - 5 10 ล๒,
ร๙

2 1 1    880.6661     857.7074     542.7473   1,000.0000   1,000.0000      4,281.1208

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี63 - อปท. ได้รับการสนับสนุน
ใหด้ าเนินการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

600 แหง่

ป ี64 - อปท. ได้รับการสนับสนุน
ใหด้ าเนินการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

600 แหง่

ป ี65 - อปท. ได้รับการสนับสนุน
ใหด้ าเนินการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

600 แหง่

ป ี61 - กรุงเทพมหานครมีการ
ด าเนินการปอูงกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในพื้นที่

50 เขต

ป ี62 - กรุงเทพมหานครมีการ
ด าเนินการปอูงกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในพื้นที่

50 เขต

ป ี61 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

1 รายการ

ป ี62 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

1 รายการ

ป ี61 - จ านวนหมู่บา้นที่ได้รับการ
จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย

1,969 หมู่บา้น

ป ี62 - จ านวนหมู่บา้นที่ได้รับการ
จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย

1,969 หมู่บา้น

ป ี63 - สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับศูนย์ปฏบิติัการอ าเภอ

37 อ าเภอ

ป ี64 - สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับศูนย์ปฏบิติัการอ าเภอ

37 อ าเภอ

๘. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บ าบดัยาและสาร
เสพติด

กรุงเทพ
มหานคร

                   -                    - 5 ล๒,
ร๙

5 ล๒,
ร๙

5 ล๒,
ร๙

10

10

7

 -

1  -                   - 

 -1

1

                   - 

    814.0169                    - 

       15.0000

       30.3403

3

     1,655.2738 3 1

11

          30.0000 2

       37.0000

          60.6806 2

                   - 

    841.2569

                   -                    - 

                   - 

                   - 

       37.0000                    -           74.0000

๙. โครงการเร่งรัด
พัฒนาประสิทธิภาพ
แก้ไขปญัหายาเสพ
ติดเมืองพัทยา

เมืองพัทยา        15.0000

       30.3403

1๑. โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วย
หลักธรรมาภบิาล

1๐. โครงการ
เสริมสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กรมการ
ปกครอง

                   - 

1 1  - 5 7 ล๒,
ร๙

กรมการ
ปกครอง

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี63 - จัดต้ังแหล่งข่าวระดับ
หมู่บา้นในพื้นที่เปาูหมาย 3 จชต.

258 หมู่บา้น

ป ี64 - จัดต้ังแหล่งข่าวระดับ
หมู่บา้นในพื้นที่เปาูหมาย 3 จชต.

258 หมู่บา้น

ป ี63 - ผลการทดสอบตาม
มาตรฐานการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปทีี่ผ่านมา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 3

ป ี64 - ผลการทดสอบตาม
มาตรฐานการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปทีี่ผ่านมา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 3

ป ี63 - ร้อยละของชุดคุ้มครอง
ต าบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินความเข้มแข็ง

ร้อยละ 60 

ป ี64 - ร้อยละของชุดคุ้มครอง
ต าบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินความเข้มแข็ง

ร้อยละ 60

ป ี63 - จ านวนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ 
ศาสนา และสังคมพหวุัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3 กิจกรรม

ป ี64 - จ านวนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ 
ศาสนา และสังคมพหวุัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

3 กิจกรรม

ป ี63 - จ านวนหมู่บา้นที่ได้รับการ
จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย

1,969 หมู่บา้น

ป ี64 - จ านวนหมู่บา้นที่ได้รับการ
จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย

1,969 หมู่บา้น

5 7 ล๒,
ร๙

ล๒,
ร๙

         6.4920                    -           12.9840

                   - 

1  -

                   -                    - 

                   -                    - 

                   -                    -          6.4920

    538.6536   1,007.8656                    -      1,546.5192

3

3

3

3

                   - 

     1,608.8645

         8.3829          9.9286                    -           18.3115

กรมการ
ปกครอง

กรมการ
ปกครอง

1๔. โครงการรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้

1

1๒. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ข่าวกรองและบรูณา
การฐานข้อมูลความ
มั่นคงพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

กรมการ
ปกครอง

 - 5 7 ล๒,
ร๙

1 1  -

1๖. โครงการต าบล
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนใต้

1๕. โครงการ
เสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

                   -        13.3030

3

1 1  - 5 7 ล๒,
ร๙

1 1  - 5 7

1

5 7 ล๒,
ร๙

       13.3033                    -           26.6063

                   -                    -     405.3959   1,203.4686 1

1๓. โครงการ
ส่งเสริมและเผยแพร่
ความจริงที่ถูกต้อง
เพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปญัหา

กรมการ
ปกครอง

กรมการ
ปกครอง

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี61 - ประชาชนที่ได้รับโฉนด
ที่ดินจากการเดินส ารวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - ประชาชนกลุ่มเปาูหมายมี
หลักประกันความมั่นคงในการถือ
ครองที่ดินสามารถเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทนุเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 50

ป ี62 - ประชาชนได้รับโฉนดที่ดิน
จากการเดินส ารวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ประชาชนกลุ่มเปาูหมายมี
หลักประกันความมั่นคงในการถือ
ครองที่ดินสามารถเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทนุเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 50

ป ี63 - ประชาชนได้รับโฉนดที่ดิน
จากการเดินส ารวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - ประชาชนได้รับการออก
โฉนดที่ดินมีความพึงพอใจในการให้
ความเสมอภาคและรู้สึกมั่นคงใน
การถือครองโฉนดที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - ประชาชนได้รับโฉนดที่ดิน
จากการเดินส ารวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี6๔ - ประชาชนได้รับการออก
โฉนดที่ดินมีความพึงพอใจในการให้
ความเสมอภาคและรู้สึกมั่นคงใน
การถือครองโฉนดที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - ประชาชนได้รับโฉนดที่ดิน
จากการเดินส ารวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - ประชาชนได้รับการออก
โฉนดที่ดินมีความพึงพอใจในการให้
ความเสมอภาคและรู้สึกมั่นคงใน
การถือครองโฉนดที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

1๘. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

         6.4471          5.9092                  -                    -                    -             12.3563 3 ป ี61 - จ านวนบคุลากรทาง
การศึกษาของ ศพด. สังกัด อปท. 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีมาตรฐาน
และมีคุณภาพมากขึ้น

1,814 คน 1 1  - 5 7 ล๒,
ร๙

ล๒,
ร๙

7       65.5068 51๗. โครงการต าบล
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (เดินส ารวจ
ออกโฉนดที่ดินเพื่อ
เสริมสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้)

กรมที่ดิน        57.9895 3 1 1       51.0343        65.5068       54.7099  -        294.7473

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี62 - จ านวนบคุลากรทาง
การศึกษาของ ศพด. สังกัด อปท. 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีมาตรฐาน
และมีคุณภาพมากขึ้น

1,814 คน

ป ี61 - จ านวนประชาชนในพื้นที่ 
อปท. เปาูหมายได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่
ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

2,651,839 คน

ป ี61 - จ านวนข้าราชการพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่นผู้มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

700,070 คน

ป ี61 - อปท. ได้รับเงินอุดหนุน
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

349 แหง่

ป ี61 - จ านวนบคุลากรของ อปท. 
ได้รับค่าใช้จ่าย เงินเดือน เงิน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
ตามสิทธิ

3,289 อัตรา

ป ี62 - จ านวนประชาชนในพื้นที่ 
อปท. เปาูหมายได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่
ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

2,651,839 คน

ป ี62 - จ านวนข้าราชการพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่นผู้มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

700,070 คน

ป ี62 - อปท. ได้รับเงินอุดหนุน
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

349 แหง่

ป ี62 - จ านวนบคุลากรของ อปท. 
ได้รับค่าใช้จ่าย เงินเดือน เงิน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
ตามสิทธิ

3,289 อัตรา

2 1 1๑๙. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การแก้ไขปญัหาและ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

  1,042.5888   1,060.7356   1,057.2140   1,080.0000   1,080.0000      5,320.5384  - 5 7 ล๒,
ร๙

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี63 - จ านวนประชาชนในพื้นที่ 
อปท. เปาูหมายได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่
ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

2,672,807 คน

ป ี63 - จ านวนข้าราชการพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่นผู้มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

700,070 คน

ป ี63 - อปท. ได้รับเงินอุดหนุน
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

349 แหง่

ป ี63 - จ านวนบคุลากรของ อปท. 
ได้รับค่าใช้จ่าย เงินเดือน เงิน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
ตามสิทธิ

3,289 อัตรา

ป ี64 - จ านวนประชาชนในพื้นที่ 
อปท. เปาูหมายได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่
ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

2,651,839 คน

ป ี64 - จ านวนข้าราชการพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่นผู้มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

700,070 คน

ป ี64 - อปท. ได้รับเงินอุดหนุน
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

349 แหง่

ป ี64 - จ านวนบคุลากรของ อปท. 
ได้รับค่าใช้จ่าย เงินเดือน เงิน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
ตามสิทธิ

3,289 อัตรา

ป ี65 - จ านวนประชาชนในพื้นที่ 
อปท. เปาูหมายได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่
ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

2,651,839 คน

ป ี65 - จ านวนข้าราชการพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่นผู้มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

700,070 คน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี65 - อปท. ได้รับเงินอุดหนุน
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

349 แหง่

ป ี65 - จ านวนบคุลากรของ อปท. 
ได้รับค่าใช้จ่าย เงินเดือน เงิน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
ตามสิทธิ

3,289 อัตรา

ป ี61 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

67 แหง่

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

99 แหง่

ป ี62 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี61 - รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้นจากปทีี่ผ่านมา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5

18 แหง่

ป ี61 - จ านวนประชาชนในพื้นที่ 
จชต. ที่ได้ใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปาูหมาย

81 แหง่

ป ี62 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
บริการจากภาครัฐที่ส่งผลใหม้ี
คุณภาพชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

101 แหง่

ป ี62 - จ านวนความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของความต้องการรวม

ร้อยละ 50

5 ล๒,
ร๙

7                 -   1 5     1,922.2433 2 1                 -       863.52212๐. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

  1,058.7212

2๑. โครงการต าบล
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

  1,798.6267   1,800.0000   1,800.0000      6,833.6396 3 1 1 5 5 7 ล๒,
ร๙

                 -   

    735.6963     699.3166

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี63 - จ านวนพื้นที่ชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม้ีความ
น่าอยู่ ปลอดภยั

233 แหง่

ป ี63 - จ านวนความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของความต้องการรวม

ร้อยละ 50

ป ี64 - จ านวนพื้นที่ชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม้ีความ
น่าอยู่ ปลอดภยั

240 แหง่

ป ี64 - จ านวนความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของความต้องการรวม

ร้อยละ 50

ป ี65 - จ านวนพื้นที่ชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม้ีความ
น่าอยู่ ปลอดภยั

240 แหง่

ป ี65 - จ านวนความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของความต้องการรวม

ร้อยละ 50

ป ี61 - จ านวนแรงงานต่างด้าว 
(บคุคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย) มี
เอกสารแสดงตนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

133,000 ราย

ป ี61 - จ านวนแรงงานต่างด้าว 
(บคุคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย) มี
เอกสารแสดงตนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

133,000 ราย

ป ี63 - จ านวนแรงงานต่างด้าว 
(บคุคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย) มี
เอกสารแสดงตนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

133,000 ราย

2๒. โครงการ
ขับเคล่ือนแผนงาน
ปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาการค้ามนุษย์
ในบทบาทของฝุาย
ปกครอง

กรมการ
ปกครอง

2 1 1  - 5 9 ล๔       10.6610        10.6610        51.4494        24.9530                    -           97.7244

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
41
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ป ี64 - จ านวนแรงงานต่างด้าว 
(บคุคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย) มี
เอกสารแสดงตนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

133,000 ราย

ป ี61 - จ านวนปฏบิติัการตรวจตรา
เฝูาระวังและปราบปรามในพื้นที่
อ าเภอ

878 อ าเภอ

ป ี62 - จ านวนปฏบิติัการตรวจตรา
เฝูาระวังและปราบปรามในพื้นที่
อ าเภอ

878 อ าเภอ

ป ี63 - จ านวนปฏบิติัการตรวจตรา
เฝูาระวังและปราบปรามในพื้นที่
อ าเภอ

878 อ าเภอ

ป ี64 - จ านวนปฏบิติัการตรวจตรา
เฝูาระวังและปราบปรามในพื้นที่
อ าเภอ

878 อ าเภอ

ป ี61 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายฝ่ังทะเลได้รับการ
ปอูงกันการพังทลาย

33,949 เมตร

ป ี61 - เขื่อนปอูงกันตล่ิงที่
ก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี62 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายฝ่ังทะเลได้รับการ
ปอูงกันการพังทลาย

48,400 เมตร

ป ี62 - เขื่อนปอูงกันตล่ิงที่
ก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี63 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายฝ่ังทะเลได้รับการ
ปอูงกันการพังทลาย

42,324 เมตร

ป ี63 - เขื่อนปอูงกันตล่ิงที่
ก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

9

5 12 ล๒

5 ล๔       10.6610       94.6780  -       52.0468                  -           209.4326 2 1 1

2 1  4,440.5703   4,161.9373   4,061.2716   4,212.8922   4,212.8922    21,089.5636 1 6

2๓. โครงการ
ขับเคล่ือนแผนงาน
ปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาการค้ามนุษย์
ในบทบาทของฝุาย
ปกครอง (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
แก้ไขปญัหาการค้า
มนุษย)์

กรมการ
ปกครอง

2๔. โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
ปอูงกันตล่ิงเพื่อ
ปอูงกันการสูญเสีย
ดินแดนของประเทศ

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

       52.0468

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี64 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายฝ่ังทะเลได้รับการ
ปอูงกันการพังทลาย

46,400 เมตร

ป ี64 - เขื่อนปอูงกันตล่ิงที่
ก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100

ป ี65 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายฝ่ังทะเลได้รับการ
ปอูงกันการพังทลาย

46,400 เมตร

ป ี65 -  เขื่อนปอูงกันตล่ิงที่
ก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี๖๓ - จ านวนความร่วมมือกับ
องค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในการจัดประชุม
ตามกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบา้น/อาเซียน/นานาประเทศ

๔ กิจกรรม

ป ี63 - จ านวนผลลัพธ์การประชุม
ตามกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบา้น/อาเซียน/นานาประเทศ

๑๕ จังหวัด

ป ี๖4 - จ านวนความร่วมมือกับ
องค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในการจัดประชุม
ตามกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบา้น/อาเซียน/นานาประเทศ

7 กิจกรรม

ป ี64 - จ านวนผลลัพธ์การประชุม
ตามกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบา้น/อาเซียน/นานาประเทศ

34 จังหวัด

ป ี๖5 - จ านวนความร่วมมือกับ
องค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในการจัดประชุม
ตามกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบา้น/อาเซียน/นานาประเทศ

7 กิจกรรม

2๕. โครงการ
ขับเคล่ือน
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(กอง
การต่าง
ประเทศ)

2 1 2  - 10 16 ล๔                 -                    -            3.4726        25.9704        31.1644           60.6074

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี65 - จ านวนผลลัพธ์การประชุม
ตามกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบา้น/อาเซียน/นานาประเทศ

34 จังหวัด

ป ี๖4 - จ านวนจังหวัดที่ได้จัดใหม้ี
การรับฟังความคิดเหน็จากผู้ที่
เกี่ยวข้อง

22 จังหวัด 
และกรุงเทพ
มหานคร

ป ี64 - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามกระบวนการ
ขั้นตอนการตรากฎหมาย
พระราชบญัญัติก าหนดและ
ปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล

ระดับ 5

ป ี๖5 - จ านวนจังหวัดที่ได้จัดใหม้ี
การรับฟังความคิดเหน็จากผู้ที่
เกี่ยวข้อง

22 จังหวัด 
และกรุงเทพ
มหานคร

ป ี65 - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามกระบวนการ
ขั้นตอนการตรากฎหมาย
พระราชบญัญัติก าหนดและ
ปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล

ระดับ 5

2๗. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business 
Continuity 
Management 
System : BCMS) 

การ
ประปา

นครหลวง

         0.0050          0.2200  ไม่ระบุ
งบประมาณ

       10.0000  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

          10.2250 5 ป ี61 - ร้อยละของงานที่ส าคัญ 
(Critical Business Function) มี
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และมีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อม
แผนฯ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

ร้อยละ 100 1 1  - 5 4 ล๒

๑๓ ล๒2๖. โครงการก าหนด
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดทางทะเล

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
นโยบาย

และ
แผน)/

กรมการ
ปกครอง

                 -                    -                    -          20.0000        25.0000           45.0000 ๒ 1 1  - ๕

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี62 - ร้อยละของงานที่ส าคัญ 
(Critical Business Function) มี
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และมีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อม
แผนฯ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

ร้อยละ 100

ป ี63 - ร้อยละของงานที่ส าคัญ 
(Critical Business Function) มี
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และมีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อม
แผนฯ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

ร้อยละ 100

ป ี64 - ร้อยละของงานที่ส าคัญ 
(Critical Business Function) มี
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และมีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อม
แผนฯ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

ร้อยละ 100

ป ี65 - ร้อยละของงานที่ส าคัญ 
(Critical Business Function) มี
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และมีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อม
แผนฯ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

ร้อยละ 100

ป ี61 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
มีการจัดต้ังเครือข่ายเฝูาระวังและมี
ทกัษะความรู้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ภยัในพื้นที่

ร้อยละ 80

ป ี62 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
มีการจัดต้ังเครือข่ายเฝูาระวังและมี
ทกัษะความรู้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ภยัในพื้นที่

ร้อยละ 80

ป ี63 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
มีการจัดต้ังเครือข่ายเฝูาระวังและมี
ทกัษะความรู้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ภยัในพื้นที่

ร้อยละ 80

ป ี64 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
มีการจัดต้ังเครือข่ายเฝูาระวังและมี
ทกัษะความรู้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ภยัในพื้นที่

ร้อยละ 80

1 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

    423.2681     525.4939     267.0960     280.4508     294.4783      1,790.7871๑.๓ สร้าง
ความพร้อม
ในการ
ปอูงกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั

1. ผลผลิตมาตรการ
การปอูงกัน 
และเตือนภยัจาก
สาธารณภยั

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
45



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี65 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
มีการจัดต้ังเครือข่ายเฝูาระวังและมี
ทกัษะความรู้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ภยัในพื้นที่

ร้อยละ 80

ป ี61 - ผู้ประสบสาธารณภยัได้รับ
การบรรเทาความเดือร้อนเบื้องต้น
มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ผู้ประสบสาธารณภยัได้รับ
การบรรเทาความเดือร้อนเบื้องต้น
มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - ผู้ประสบสาธารณภยัได้รับ
การบรรเทาความเดือร้อนเบื้องต้น
มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - ผู้ประสบสาธารณภยัได้รับ
การบรรเทาความเดือร้อนเบื้องต้น
มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - ผู้ประสบสาธารณภยัได้รับ
การบรรเทาความเดือร้อนเบื้องต้น
มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
ตระหนักถึงความปลอดภยัและมี
การปรับตัวเมื่อได้รับการแจ้งเตือน 
(อุทกภยั วาตภยั ภยัแล้ง อัคคีภยั)

ร้อยละ 80

ป ี62 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
ตระหนักถึงความปลอดภยัและมี
การปรับตัวเมื่อได้รับการแจ้งเตือน 
(อุทกภยั วาตภยั ภยัแล้ง อัคคีภยั)

ร้อยละ 80

ป ี63 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
ตระหนักถึงความปลอดภยัและมี
การปรับตัวเมื่อได้รับการแจ้งเตือน 
(อุทกภยั วาตภยั ภยัแล้ง อัคคีภยั)

ร้อยละ 80

ป ี64 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
ตระหนักถึงความปลอดภยัและมี
การปรับตัวเมื่อได้รับการแจ้งเตือน 
(อุทกภยั วาตภยั ภยัแล้ง อัคคีภยั)

ร้อยละ 80

1 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

       56.2209        59.0319        61.9834         427.5477๒. ผลผลิตการ
บรรเทา และฟื้นฟู 
บรูณะโครงสร้าง
พื้นฐานหลังภยัพิบติั
ผ่านพ้นไปแล้ว

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

    124.8675     125.4440

5 4 ล๑๐,
ร๑๑

    175.4314     173.1314     426.7256     448.0618     470.4648      1,693.8150๓. ผลผลิตการเตือน
ภยัพิบติั

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

1 1 1 6

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี65 - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 
ตระหนักถึงความปลอดภยัและมี
การปรับตัวเมื่อได้รับการแจ้งเตือน 
(อุทกภยั วาตภยั ภยัแล้ง อัคคีภยั)

ร้อยละ 80

ป ี63  ระดับความส าเร็จในการ
จัดต้ังเครือข่ายปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยัและเสริมสร้างทกัษะ
ความรู้ใหป้ระชาชนพร้อมรับมือกับ
สาธารณภยัในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

5 ระดับ

ป ี64  ระดับความส าเร็จในการ
จัดต้ังเครือข่ายปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยัและเสริมสร้างทกัษะ
ความรู้ใหป้ระชาชนพร้อมรับมือกับ
สาธารณภยัในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

5 ระดับ

ป ี65  ระดับความส าเร็จในการ
จัดต้ังเครือข่ายปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยัและเสริมสร้างทกัษะ
ความรู้ใหป้ระชาชนพร้อมรับมือกับ
สาธารณภยัในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

5 ระดับ

ป ี61 - ร้อยละของจ านวน
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาธารณภยั มีความพร้อม
ในการปอูงกันและฟื้นฟูสาธารณภยั

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี62 - ร้อยละของจ านวน
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาธารณภยั มีความพร้อม
ในการปอูงกันและฟื้นฟูสาธารณภยั

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี63 - ร้อยละของจ านวน
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาธารณภยั มีความพร้อม
ในการปอูงกันและฟื้นฟูสาธารณภยั

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

1 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

5 4 ล10,
ร11

4. ผลผลิต
เพิ่มศักยภาพการ
เตรียมความพร้อม
ในการจัดการ
สาธารณภยัใหม้ี
ประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

1 1                 -       256.4162     269.2370     282.6988         808.3520 1 6                 -   

5. โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์
เพื่อการปอูงกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

  3,446.0170   4,936.1155   4,594.3283   9,158.1740   7,536.1420    29,670.7768

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
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แผน
ปฏิรปู

แผน
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แผน
มั่นคง
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี64 - ร้อยละของจ านวน
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาธารณภยั มีความพร้อม
ในการปอูงกันและฟื้นฟูสาธารณภยั

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี65 - ร้อยละของจ านวน
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาธารณภยั มีความพร้อม
ในการปอูงกันและฟื้นฟูสาธารณภยั

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี61 - ร้อยละของโครงการจัดหา
อากาศยานปกีหมุน (Helicopter) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปญัหาสาธารณภยั ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ร้อยละ 45

ป ี63 - ร้อยละของโครงการจัดหา
อากาศยานปกีหมุน (Helicopter) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปญัหาสาธารณภยั ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ร้อยละ 100

ป ี63 - ร้อยละโครงการจัดหา
อากาศยานปกีหมุน (Helicopter) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปญัหาสาธารณภยั จ านวน 2 ล า  
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ 45

ป ี64 - ร้อยละของโครงการจัดหา
อากาศยานปกีหมุน (Helicopter) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปญัหาสาธารณภยั จ านวน 2 ล า  
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ 80

ป ี65 - ร้อยละของโครงการจัดหา
อากาศยานปกีหมุน (Helicopter) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปญัหาสาธารณภยั จ านวน 2 ล า  
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ 100

1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

6. โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
กับกองทพับกในการ
จัดหาอากาศยาน
ปกีหมุน 
(Helicopter) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปญัหา
สาธารณภยั

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

       60.3800                  -     1,061.6114     744.9904   7,444.9904      9,311.9722 2 1

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

7. โครงการส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมโดยการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

116.5080                  -                    -                    -                    -   116.5080 1 ป ี61 - มีรถยนต์ตรวจการ
สมรรถนะสูงเพื่อใช้ในงานด้านการ
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

76 คัน 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

ป ี63 - ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุง
กฎระเบยีบที่เปน็ข้อจ ากัดต่อการ
บริหารจัดการด้านการฟื้นฟู

5 ขั้นตอน

ป ี64 - ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุง
กฎระเบยีบที่เปน็ข้อจ ากัดต่อการ
บริหารจัดการด้านการฟื้นฟู

5 ขั้นตอน

ป ี65 - ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุง
กฎระเบยีบที่เปน็ข้อจ ากัดต่อการ
บริหารจัดการด้านการฟื้นฟู

5 ขั้นตอน

ป ี63 - ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา 
ผู้ประสบภยัพิบติัและภยัธรรมชาติ

มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการช่วยเหลือ
 ฟื้นฟู เยียวยา 
ผู้ประสบภยัพิบติั
และภยัธรรมชาติ

ป ี64 - ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา 
ผู้ประสบภยัพิบติัและภยัธรรมชาติ

ผู้ประสบภยัพิบติั
ลงทะเบยีนเพื่อ
รับการช่วยเหลือ 
เยียวยา ผ่านระบบ
Smart Card

ป ี65 - ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา 
ผู้ประสบภยัพิบติัและภยัธรรมชาติ

บรูณการเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศ
ผู้ประสบภยัพิบติั
กับระบบ
ฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรกลาง

ล๑๐,
ร๑๑

9. โครงการ
บรูณาการฐานข้อมูล
เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู
และเยียวยาผู้ประสบ
ภยัพิบติัและ
ภยัธรรมชาติ

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

                 -                    -          30.0000        70.0000        40.0000         140.0000 1 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

                 -            2.0000          2.0000             6.0000 1 1 1 6 5 48. โครงการทบทวน
และปรับปรุง
กฎระเบยีบที่เปน็
ข้อจ ากัดต่อการ
บริหารจัดการด้าน
การฟื้นฟู

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

                 -            2.0000

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
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แผน
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แผน
12

แผน
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี63 - มีแนวทางการประเมิน
ความเส่ียงจากสาธารณภยัระดับ
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
และจังหวัด (อุทกภยัและภยัแล้ง)

1 ฉบบั 

ป ี64 - จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการ
ขยายผลโครงการประเมินความ
เส่ียงมีการประเมินความเส่ียงและ
ระบพุื้นที่เส่ียงจากสาธารณภยัใน
แผนการปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยัจังหวัด/องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

5 ภาค 5 จังหวัด
5 องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
(5 ภาค ภาคละ 
1 จังหวัด 1 
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น)

ป ี65 - แผนการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 76 
จังหวัด และแผนปฏบิติัการในการ
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทกุ
แหง่มีเนื้อหาการประเมินความ
เส่ียงจากสาธารณภยัและระบพุื้นที่
เส่ียง

76 จังหวัด
ร้อยละ 80 ของ 
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทั่ว
ประเทศ

ป ี63 - ระบบโครงข่ายส่ือสาร
ความเร็วสูง BBPPDR เพื่อการ
ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยั

แผนการพัฒนา
โครงข่ายส่ือสาร
ความเร็วสูง 
(BBPPDR) เพื่อ
การปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ป ี64 - ระบบโครงข่ายส่ือสาร
ความเร็วสูง BBPPDR เพื่อการ
ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยั

มีระบบเครือข่าย
ส่ือสารไร้สาย
ความเร็วสูง 
(BBPPDR) เพื่อ
การปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ป ี65 - ระบบโครงข่ายส่ือสาร
ความเร็วสูง BBPPDR เพื่อการ
ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยั

มีการเชื่อมโยง
โครงข่ายส่ือสารไร้
สาย (BBPPDR) 
เพื่อการปอูงกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยักับ
หน่วยงานภาครัฐ

1 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

                 -                    -          10.0000     800.0000        60.0000         870.0000

10. โครงการ
ประเมินความเส่ียง
จากสาธารณภยั
ในระดับพื้นที่

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

11. โครงการ
โครงข่ายส่ือสาร
ความเร็วสูง 
(BBPPDR) เพื่อการ
ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยั

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

                 -                    -          16.9888          2.2336          1.7000           20.9224 1 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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แผน
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ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี63 - ระบบส่ังการและการ
ตัดสินใจปฏบิติัการด้านการเตือน
ภยัที่มีประสิทธิภาพ

ระบบแจ้งเตือนภยั
ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง 
จ านวน 3 ภยั

ป ี64 - มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การเตือนภยัและการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ Big Data ที่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบแจ้งเตือนภยั
ได้รับการพฒันาและ
ปรับปรุง จ านวน 
5 ภยั ระบบ
ส่ือสารหลักและ
ส่ือสารส ารองส าหรับ
การแจ้งเตือนภยั 
(Com-
munication) ได้รับ
การพฒันาและ
ปรับปรุงใหส้ามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบ 
ส่ือสารของ
หนว่ยงานภายใน
กระทรวง
มหาดไทยและ
หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ป ี64 - ระบบและอุปกรณ์เตือนภยั
ได้รับการพัฒนาและติดต้ังให้
ครอบคลุมพื้นที่เส่ียงภยั

ร้อยละ 65 ของ
พื้นที่เส่ียงภยัที่ยัง
ไม่มีอุปกรณ์เตือน
ภยัในพื้นที่

ป ี65 - มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การเตือนภยัและการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ Big Data ที่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบแจ้งเตือนภยั
ได้รับการพฒันาและ
ปรับปรุง จ านวน 7 
ภยั ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
(Database/
Imformation) ด้าน
การแจ้งเตือนภยั 
ได้รับการพฒันาให้
เปน็มาตรฐานระดับ
สากล รองรับการ
วเิคราะหข์้อมูล
จ านวนมาก (Big 
Data)

2 1                 -                    -       100.0000     150.0000     150.0000         400.0000 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

12. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เตือนภยัของประเทศ

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี65 - ระบบและอุปกรณ์เตือนภยั
ได้รับการพัฒนาและติดต้ังให้
ครอบคลุมพื้นที่เส่ียงภยั

ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่เส่ียงภยัที่ยัง
ไม่มีอุปกรณ์เตือน
ภยัในพื้นที่

ป ี63 - ประเทศไทยสมัครเข้ารับ
การประเมินศักยภาพทมีค้นหาและ
กู้ภยัขนาดกลาง (Medium USAR 
Team) ตามมาตรฐาน INSARAG

หวัหน้าชุดค้นหา
และกู้ภยัในเขต
เมืองของประเทศ
ไทยผ่านการ
อบรมด้าน
ประเมิน
สถานการณ์ภยั 
UN Disaster 
Assessment 
Coordination : 
UNDAC)

ป ี63 - มีคู่มือแนวทางปฏบิติั 
(SOP) ด้านการให-้รับความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ 
Single Window

มีการฝึกการใช้
คู่มือแนวทาง
ปฏบิติั 
ระดับประเทศ 
อย่างน้อย 1 คร้ัง
ต่อปี

ป ี64 - ประเทศไทยสมัครเข้ารับ
การประเมินศักยภาพทมีค้นหาและ
กู้ภยัขนาดกลาง (Medium USAR 
Team) ตามมาตรฐาน INSARAG

การสมัครเข้ารับ
การประเมินทมี
ค้นหาและกู้ภยั
เปน็ทมีขนาดกลาง
 (Medium
 USAR Team)

ป ี64 - มีคู่มือแนวทางปฏบิติั 
(SOP) ด้านการให-้รับความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ 
Single Window

มีการถอด
บทเรียนจากการ
ฝึกระดับประเทศ 
เพื่อปรับปรุงใหดี้
ยิ่งขึ้น

13. โครงการพัฒนา
ระบบการประสาน
ความช่วยเหลือและ
ยกระดับมาตรฐาน
การปฏบิติังานด้าน
การใหค้วาม
ช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

1 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

                 -                    -          10.5000        10.5000                  -             21.0000

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ป ี63 - ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทกัษะที่สูงขึ้น

ร้อยละ 80 

ป ี64 - ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทกัษะที่สูงขึ้น

ร้อยละ 80 

ป ี65 - ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทกัษะที่สูงขึ้น

ร้อยละ 80 

ป ี63 - หอเตือนภยัได้รับการ
พัฒนาใหเ้ปน็ Smat Warning 
Tower

ร้อยละ 25

ป ี64 - หอเตือนภยัได้รับการ
พัฒนาใหเ้ปน็ Smat Warning 
Tower

ร้อยละ 50

ป ี65 - หอเตือนภยัได้รับการ
พัฒนาใหเ้ปน็ Smat Warning 
Tower

ร้อยละ 75

16. โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์เฝูา
ระวังและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทาง
ทะเลแบบบรูณาการ

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

                 -                    -          40.5000                  -                    -             40.5000 3 ป ี63 
- เรือดับเพลิงอลูมิเนียม ขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า 38  ฟุด  
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง เคร่ืองท าน้ า
ด่ืมจากทะเลอละอุปกร์ส่ือสาร
จ านวน 1 ล า  
- เรือพยาบาลไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า 48 ฟุต 
พร้อมอุปกรณ์พยาบาลและเทรล
เลอร์บรรทกุ จ านวน 1 ล า

ร้อยละ 100 1 1 6 5 4 ล๑๐

  17,512.8480   19,731.0759   20,842.9866   29,519.2441   31,303.7906     118,909.9452

14. โครงการพัฒนา
ทกัษะและศักยภาพ
บคุลากรด้านการ
จัดการสาธารณภยั 
รองรับการ
เปล่ียนแปลงของ
โลกยุคดิจิทลั

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

                 -                    -            3.2000          3.2000          3.2000             9.6000 1 1 1

                 -                    -          25.0000        10.0000        10.0000           45.0000 1 1 1 6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

รวม

6 5 4 ล๑๐,
ร๑๑

15. โครงการ 
Smart Warning 
Tower

กรม
ปอูงกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

1. โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทลัในหน้าที่ของ
ฝ่ายปกครอง

กรมการ
ปกครอง

       84.8716                  -                    -                    -                    -             84.8716 3 ป ี61 - จ านวนหน่วยงานที่
สามารถบรูณาการเชื่อมโยง
แลกเปล่ียนใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล
ประชาชนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ

12 หน่วยงาน 2 7 5 3  - ล๕

ป ี61 - จ านวนผังเมืองที่จัดท า 148 ผัง
ป ี61 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง

174 แหง่

ป ี61 - จ านวนจังหวัดที่มีระบบ
ภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

39 จังหวัด

ป ี61 - จ านวนเมือง/ชุมชนที่มี
ระบบภมูิศาสตร์ (GIS)

13 ผัง

ป ี61 - พื้นที่เมือง/ชุมชนที่ได้รับ
การวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการ
ประกาศบงัคับใช้ และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนผังเมืองที่จัดท า 129 ผัง
ป ี62 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง

106 แหง่

ป ี62 - จ านวนพื้นที่ที่มีระบบ
ภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

33 แหง่

ป ี62 - จ านวนผังเมืองรวมเมือง
/ชุมชนที่มีระบบภมูิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS)

8 ผัง

ป ี62 - พื้นที่เมือง/ชุมชนที่ได้รับ
การวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการ
ประกาศบงัคับใช้ และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนผังเมืองที่จัดท า 118 ผัง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

การพัฒนาภมูิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

2 6 5 9  - ล๖

๒.๑ พัฒนา
ภมูิภาค เมือง
 ใหส้อดคล้อง
กับศักยภาพ
ของพื้นที่

2. โครงการวางและ
สนับสนุนด้านการผัง
เมือง

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

  1,790.6555   1,795.8978   2,057.1488   2,026.7475   2,026.7475      9,697.1971 2

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี63 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง

102 แหง่

ป ี63 - จ านวนพื้นที่ที่มีระบบ
ภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

78 แหง่

ป ี63 - พื้นที่เมือง/ชุมชนที่ได้รับ
การวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการ
ประกาศบงัคับใช้ และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนผังเมืองที่จัดท า 120 ผัง
ป ี64 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง

102 แหง่

ป ี64 - จ านวนพื้นที่ที่มีระบบ
ภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

74 แหง่

ป ี64 - พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับ
การวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการ
ประกาศบงัคับใช้ และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนผังเมืองที่จัดท า 120 ผัง
ป ี65 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง

102 แหง่

ป ี65 - จ านวนพื้นที่ที่มีระบบ
ภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

75 แหง่

ป ี65 - พื้นที่เมือง/ชุมชนที่ได้รับ
การวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการ
ประกาศบงัคับใช้ และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

68 แหง่

ป ี61 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ออกแบบรายละเอียด

18 แหง่

3. โครงการพัฒนา
พื้นที่ตามผังเมือง

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

2  2,105.8395   1,270.4103   1,533.9180   1,544.0045   1,544.0045      7,998.1768 2 6 5 9  - ล๖

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด

954,000 ตัน

ป ี62 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

54 แหง่

ป ี62 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ออกแบบรายละเอียด

15 แหง่

ป ี62 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด

1,170,000 ตัน

ป ี63 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

72 แหง่

ป ี63 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ออกแบบรายละเอียด

18 แหง่

ป ี63 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด

1,414,000 ตัน

ป ี64 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

80 แหง่

ป ี64 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ออกแบบรายละเอียด

20 แหง่

ป ี64 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด

1,414,000 ตัน

ป ี65 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

80 แหง่

ป ี65 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ออกแบบรายละเอียด

20 แหง่

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี65 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด

1,414,000 ตัน

ป ี61 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
การพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

1,460 ไร่

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
การพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

368 ไร่

ป ี62 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
การพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

1,199 ไร่

ป ี63 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
การพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

2,500 ไร่

ป ี64 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
การพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

2,500 ไร่

ป ี65 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร้อยละ 100

 -9 ล๖2 6 54. โครงการที่ดินที่
ได้รับการจัดรูปเพื่อ
พัฒนา

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

    551.2748     251.0998     188.1205     213.0946     213.0946      1,416.6843 2

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี61 - จ านวนงานที่ใหบ้ริการและ
ใหค้ าปรึกษาด้านช่าง

108,000 คร้ัง

ป ี61 - จ านวนอาคารภาครัฐที่
ได้รับการก ากับดูแล และตรวจสอบ

5,500 อาคาร

ป ี61 - งานที่ใหบ้ริการด้านช่างมี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
ช่างและเปน็ไปตามกฎหมาย

ร้อยละ 100

ป ี61 - ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทใน
การบงัคับใช้กฎหมายอาคารลดลง

ร้อยละ 20

ป ี61 - การเกิดอัคคีภยัในอาคาร
ลดลง

ร้อยละ 80

ป ี62 - จ านวนงานที่ใหบ้ริการและ
ใหค้ าปรึกษาด้านช่าง

113,000 คร้ัง

ป ี62 - จ านวนอาคารภาครัฐที่
ได้รับการก ากับดูแล และตรวจสอบ

5,500 อาคาร

ป ี62 - งานที่ใหบ้ริการด้านช่างมี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
ช่างและเปน็ไปตามกฎหมาย

ร้อยละ 100

ป ี62 - ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทใน
การบงัคับใช้กฎหมายอาคารลดลง

ร้อยละ 20

ป ี62 - การเกิดอัคคีภยัในอาคาร
ลดลง

ร้อยละ 80

ป ี63 - จ านวนงานที่ใหบ้ริการและ
ใหค้ าปรึกษาด้านช่าง

118,000 คร้ัง

ป ี63 - จ านวนอาคารภาครัฐที่
ได้รับการก ากับดูแล และตรวจสอบ

5,500 อาคาร

ป ี63 - งานที่ใหบ้ริการด้านช่างมี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
ช่างและเปน็ไปตามกฎหมาย

ร้อยละ 100

ป ี63 - ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทใน
การบงัคับใช้กฎหมายอาคารลดลง

ร้อยละ 20

ป ี63 - การเกิดอัคคีภยัในอาคาร
ลดลง

ร้อยละ 80

ป ี64 - จ านวนงานที่ใหบ้ริการและ
ใหค้ าปรึกษาด้านช่าง

118,000 คร้ัง

    161.9286     161.9286      1,740.08115. ผลผลิตการ
ใหบ้ริการด้านช่าง
และก ากับดูแลอาคาร

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

9  - ล๖1 2 6 5    536.3659     448.3755     431.4825

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี64 - จ านวนอาคารภาครัฐที่
ได้รับการก ากับดูแล และตรวจสอบ

5,500 อาคาร

ป ี64 - งานที่ใหบ้ริการด้านช่างมี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
ช่างและเปน็ไปตามกฎหมาย

ร้อยละ 100

ป ี64 - ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทใน
การบงัคับใช้กฎหมายอาคารลดลง

ร้อยละ 20

ป ี64 - การเกิดอัคคีภยัในอาคาร
ลดลง

ร้อยละ 80

ป ี65 - จ านวนงานที่ใหบ้ริการและ
ใหค้ าปรึกษาด้านช่าง

118,000 คร้ัง

ป ี65 - จ านวนอาคารภาครัฐที่
ได้รับการก ากับดูแล และตรวจสอบ

5,500 อาคาร

ป ี65 - งานที่ใหบ้ริการด้านช่างมี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
ช่างและเปน็ไปตามกฎหมาย

ร้อยละ 100

ป ี65 - ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทใน
การบงัคับใช้กฎหมายอาคารลดลง

ร้อยละ 20

ป ี65 - การเกิดอัคคีภยัในอาคาร
ลดลง

ร้อยละ 80

ป ี61 - จ านวนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

4 โครงการ

ป ี62 - จ านวนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2 โครงการ

ป ี63 - จ านวนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2 โครงการ

ป ี64 - จ านวนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2 โครงการ

ป ี65 - จ านวนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2 โครงการ

 -9 ล๖       40.0000         240.0000 2 2 6 56. กองทนุจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

       80.0000        40.0000        40.0000        40.0000

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี63 - ระยะทางสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 48.6 กม.

ป ี64 - ระยะทางสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 54.25 กม.

ป ี65 - ระยะทางสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 184.7 กม.

8. แผนงาน Grid 
Modernization

การไฟฟ้า
ส่วน

ภมูิภาค

                 -            8.0000                  -                    -                    -               8.0000 5 ป ี62 - ความส าเร็จของการจัดท า
แผน Metro Grid Modernization

จัดท าแผนฯ แล้ว
เสร็จ

2 7 10 7 17 ล๕,
ล๖

ป ี61 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดิน

ไม่ระบคุ่าเปา้หมาย

ป ี62 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดิน (ค านวณวงจร-กม. ตาม
 Progress งาน)

ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดินได้ 20
 วงจร-กม.

ป ี63 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดิน (ค านวณวงจร-กม. ตาม
 Progress งาน)

ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดินได้ 20
 วงจร-กม.

ป ี64 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดิน (ค านวณวงจร-กม. ตาม
 Progress งาน)

ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดินได้ 20
 วงจร-กม.

ป ี65 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดิน (ค านวณวงจร-กม. ตาม
 Progress งาน)

ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใต้ดินได้ 20
 วงจร-กม.

ป ี61 - ออกแบบและติดต้ังระบบ 
Computer Server

ออกแบบและ
ติดต้ังระบบ 
Computer 
Server แล้วเสร็จ

ป ี61 - ออกแบบระบบ SCPS แล้ว
เสร็จ

ออกแบบระบบ 
SCPS แล้วเสร็จ 
ทั้ง 3 สถานีไฟฟ้า

ป ี62 - ติดต้ังมิเตอร์แล้วเสร็จ ติดต้ังมิเตอร์ 
จ านวน 9,000 
เคร่ืองแรกแล้วเสร็จ

 -

17

 - ล๕

7 ล๕,
ล๖

                 -   5  8,163.5190  1,093.1880  3,062.1730

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

   11,111.5600 5 2 7

2 7  -

10  2,305.5000   4,207.0600

   12,318.8800

2 7 10     1,069.0000

       92.0000

10. โครงการพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart 
Grid) ในพื้นที่เมือง
พัทยา จ.ชลบรีุ 
(คอพ.)

การไฟฟ้า
ส่วน

ภมูิภาค

    121.5260

7. แผนงานเปล่ียน
สายอากาศเปน็สาย
ใต้ดิน

การ
ไฟฟ้า

นครหลวง

                 -   

9. โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าในเมือง
ใหญ่ ระยะที่ 1 

การไฟฟ้า
ส่วน

ภมูิภาค

  4,507.0000

7 17 ล๕,
ล๖

5    387.0000     310.0000     250.4740                  -   

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี62 - ร้ือถอนอุปกรณ์เดิมและ
ติดต้ังระบบ SCPS แล้วเสร็จ

ร้ือถอนอุปกรณ์
เดิมและติดต้ัง
ระบบ SCPS แล้ว
เสร็จ ทั้ง 3 สถานี
ไฟฟ้า

ป ี63 - ติดต้ังมิเตอร์แล้วเสร็จ ติดต้ังมิเตอร์ 
จ านวน 
116,308 เคร่ือง
 แล้วเสร็จ

ป ี6๔ - ด าเนินการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ด าเนินการแล้ว
เสร็จตาม
เปา้หมายที่ก าหนด

ป ี6๑ - ขยายก าลังการผลิตน้ าที่
โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ

ด าเนินการก่อสร้าง

ป ี62 - ขยายก าลังการผลิตน้ าที่
โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ

ด าเนินการก่อสร้าง

ป ี63 - ขยายก าลังการผลิตน้ าที่
โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ

ด าเนินการก่อสร้าง

ป ี64 - ขยายก าลังการผลิตน้ าที่
โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ

ด าเนินการก่อสร้าง

ป ี65  - ขยายก าลังการผลิตน้ าที่
โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ

ด าเนินการก่อสร้าง

ป ี61 - ระยะทางวางทอ่ประปาใน
พื้นที่

ด าเนินการก่อสร้าง

ป ี62 - ระยะทางวางทอ่ประปาใน
พื้นที่

90 กิโลเมตร

ป ี63 - ระยะทางวางทอ่ประปาใน
พื้นที่

100 กิโลเมตร

ป ี64 - ระยะทางวางทอ่ประปาใน
พื้นที่

80 กิโลเมตร

ป ี65 - ระยะทางวางทอ่ประปาใน
พื้นที่

80 กิโลเมตร

187 ล๕

7 ล๕18        439.7500 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

12. แผนงานขยาย
การใหบ้ริการ
น้ าประปาอย่างทั่วถึง
เพียงพอและมั่นคง

การ
ประปา

นครหลวง

11. แผนงาน
ปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักคร้ัง
ที่ 9 (โรงงานผลิตน้ า
มหาสวัสด์ิ) (ก าหนด
แล้วเสร็จป ี2567)

การ
ประปา

นครหลวง

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

        864.4000 5 2 7 5

5 2    260.0000     179.7500  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

7 5

         8.0000     856.4000  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๔ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๕ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

7 ล๕,
ล๖

7 ล๕,
ล๖

 -

 -    246.4060                  -   14. โครงการย้าย
แนวทอ่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง กลุ่มภาค

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

3 5                 -           246.4060 2 6

       39.7937        96.9690     844.6625

                 -   

13. โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุง
ขยายระบบประปา 
กลุ่มภาค

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

    500.8618 5    500.8618      1,983.1488 3 2 6

                 -   

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี64 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

7 ล๕,
ล๖

 -

7  - ล๕,
ล๖

     3,385.1411 5

3 2 6 5        713.3578

3 2 6       34.749015. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาอาคาร กลุ่ม
ภาค

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

    152.0084     425.1031                  -                    -   

       77.4613   3,258.3436        14.5872

16. โครงการ
ปรับปรุงเส้นทอ่ 
กลุ่มภาค

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

    136.2463

                 -   

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี61 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา
และขยายผิวจราจรได้

3,080 เมตร

ป ี61 - กรุงเทพมหานครสามารถ
สร้างสะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์
ได้

160 เมตร

ป ี62 - กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดกรรมสิทธิเ์พื่อด าเนินการ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายได้

7 หน่วยงาน

ป ี62 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา
และขยายผิวจราจรได้

3,020 เมตร

2 6 7 ล๕,
ล๖

 -  1,159.0100 3                 -        2,499.6624

2 2

17. โครงการขยาย
เขตจ าหน่ายน้ า 
กลุ่มภาค

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

5    597.3389                  -   

7

    743.3135

5 7  - ล๕  2,390.8774   2,351.5502                  -                    -                    -        4,742.427618. ผลผลิต
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการคมนาคม

กรุงเทพ
มหานคร

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - กรุงเทพมหานครสามารถ
สร้างสะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์
ได้

240 เมตร

ป ี61 - แหล่งทอ่งเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา

6 รายการ

ป ี62 - แหล่งทอ่งเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา

7 รายการ

ป ี61 - จ านวนศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการลงทนุมีความ
พร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่
ประชาชน

10 แหง่

ป ี62 - จ านวนศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการลงทนุมีความ
พร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่
ประชาชน

10 แหง่

ป ี63 - จ านวนศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการลงทนุมีความ
พร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่
ประชาชน

10 แหง่

ป ี๖๓ - ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนศูนย์บริการเบด็เสร็จใน
การใหบ้ริการแก่นักลงทนุ

ระดับ 5

ป ี64 - จ านวนศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการลงทนุมีความ
พร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่
ประชาชน

10 แหง่

ป ี๖๔ - ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนศูนย์บริการเบด็เสร็จใน
การใหบ้ริการแก่นักลงทนุ

ระดับ 5

ป ี65 - จ านวนศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการลงทนุมีความ
พร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่
ประชาชน

10 แหง่

ป ี๖๕ - ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนศูนย์บริการเบด็เสร็จใน
การใหบ้ริการแก่นักลงทนุ

ระดับ 5

7 ล๕

9 ล๖,
ร๖

 -

 -

                 -                    -   5

          26.7292 9 5

219. ผลผลิต
โครงสร้างพื้นฐานที่
จัดท าเพื่อการ
คมนาคม

1. โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

เมืองพัทยา     302.2707                  -   

         5.7500          5.5000          4.4792          5.5000

    311.8142

2

        614.0849 2 7

3         5.5000ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

๒.๒ พัฒนา
พื้นท่ี
เศรษฐกิจ
เฉพาะใหม้ี
ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
65



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - ระดับความส าเร็จในการ
เพิ่มประสิทธิภาพอ าเภอเพื่อรองรับ
การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระดับ 5

ป ี62 - ระดับความส าเร็จในการ
เพิ่มประสิทธิภาพอ าเภอเพื่อรองรับ
การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระดับ 5

ป ี63 - ระดับความส าเร็จในการ
เพิ่มประสิทธิภาพอ าเภอเพื่อรองรับ
การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระดับ 5

ป ี64 - ระดับความส าเร็จในการ
เพิ่มประสิทธิภาพอ าเภอเพื่อรองรับ
การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระดับ 5

ป ี63 - พัฒนาพื้นที่เขตพื้นที่พิเศษ
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด

30 อ าเภอ

ป ี64 - พัฒนาพื้นที่เขตพื้นที่พิเศษ
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด

30 อ าเภอ

ป ี65 - พัฒนาพื้นที่เขตพื้นที่พิเศษ
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด

30 อ าเภอ

ป ี61 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

14 แหง่

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

14 แหง่

ป ี62 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

1๘ แหง่

ป ี63 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

9 ล๖,
ร๖

9 ล๖,
ร๖

 -

 -

9  - ล๖,
ร๖

       24.4000        24.4000           63.2000 3๓. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
บริการเพื่อ
เสริมสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่ EEC

กรมการ
ปกครอง

        218.8430 9

9                 -                    -   52

2 9 5

3 2 5                 -          21.0000        88.4215

       14.4000

       21.0000

    367.1275     324.3590     296.5061     300.0000

2. โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

กรมการ
ปกครอง

       88.4215

3๔. โครงการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

     1,587.9926    300.0000

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

20 แหง่

ป ี64 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

๒0 แหง่

ป ี65 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พัฒนาเมือง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และส่ิงแวดล้อมเมือง
 ในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา

 ๗ แหง่/6 ผัง

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี62 - พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้รับการวางผัง

7 ผัง

ป ี62 - จ านวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๔ แหง่

ป ี62 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

 ๒ แหง่

ป ี62 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี63 - พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้รับการวางผัง

๑๐ ผัง

ป ี63 - จ านวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4 แหง่

52 9    222.6440     354.7790     439.3281     440.0000     440.0000      1,896.7511 9  - ล๖,
ร๖

3๕. โครงการพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี63 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

 ๕ แหง่

ป ี63 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี64 - พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้รับการวางผัง

๑๐ ผัง

ป ี64 - จ านวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4 แหง่

ป ี64 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

 ๕ แหง่

ป ี64 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี65 - พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้รับการวางผัง

๑๐ ผัง

ป ี65 - จ านวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4 แหง่

ป ี65 - จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

 ๕ แหง่

ป ี65 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
68



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 22-33 kV

ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22-33 kV ได้ 
40 วงจร-กม.

ป ี62 - จ านวนก่อสร้างงานเพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง

ก่อสร้างงานเพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟ้า
ก าลังได้ 1 เคร่ือง 

ป ี62 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 22-33 kV

ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22-33 kV ได้  
50 วงจร-กม.

ป ี63 - จ านวนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
 115/22 kV และ 115/33 kV

ก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า 115/22 
kV ได้ 1 สถานี

ป ี63 - จ านวนก่อสร้างสายส่ง 
115 kV

ก่อสร้างสายส่ง 
115 kV ได้ 52 
วงจร-กม.

ป ี63 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 22-33 kV

ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22-33 kV ได้ 
50 วงจร-กม.

ป ี64 - จ านวนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
 115/22 kV

ก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า 115/22 
และ 115/33 kV
 ได้ 3 สถานี

ป ี64 - จ านวนก่อสร้างสายส่ง 
115 kV

ก่อสร้างสายส่ง 
115 kV ได้ 20 
วงจร-กม. 

 - ล๖,
ร๖

๖. โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดต้ังเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะที่ ๒

การไฟฟ้า
ส่วน

ภมูิภาค

     555.0000     980.0000     400.0000     300.0000     380.0000      2,615.0000 5 2 9 5 9

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 22-33 kV

ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22-33 kV ได้ 
40 วงจร-กม.

ป ี65  - จ านวนก่อสร้างงานเพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง

ก่อสร้างงานเพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟ้า
ก าลัง ได้ 3 เคร่ือง

ป ี65 - จ านวนที่ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 22-33 kV

ก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
22-33 kV ได้ 
40 วงจร-กม.

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๔ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๕ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

 -9 ล๖,
ร๖

2                 -                    -     1,158.1272     728.0309     888.0309๗. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบ
ประปา EEC

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

     2,774.1890 3 9 5

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

9 ล๖,
ร๖

 -

9 ล๖,
ร๖

9 ล๖,
ร๖

 -

 -

 -

9 ล๖,
ร๖

3

        694.3210 3

        495.3843

๙. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาอาคาร 
EEC

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

๘. โครงการย้าย
แนวทอ่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง EEC

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

1๑. โครงการขยาย
เขตจ าหน่ายน้ า EEC

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

2                 -   9 5

    756.9000                  -                    -           756.9000 3

                 -           618.5970 3

5

5

2 9

2 9

2 9 5

    499.3210                 -   

                 -                    -   

                 -   

                 -   

                 -       618.5970

                 -   

๑๐. โครงการ
ปรับปรุงเส้นทอ่ EEC

    195.0000                  -   

                 -       287.0143     208.3700                  -   

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี64 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี65 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ
พัฒนา

1 รายการ

ป ี63 - แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ
พัฒนา

2 รายการ

ป ี64 - แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ
พัฒนา

3 รายการ

ป ี65 - แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ
พัฒนา

4 รายการ

9 ล๖,
ร๖

 -

9  - ล๖,
ร๖

3 2 9 5

    193.0317

                 -          74.9000

9 5

    136.5113

2        949.1049    641.0717          5.9098 3

    453.0484     476.8930      1,141.3527

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

1๒. โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุง
ขยายระบบประปา 
(เศรษฐกิจพิเศษ)

       59.3770        49.7147

13. โครงการ
พัฒนาพื้นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกใหเ้ปน็เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่มี
ความทนัสมัยที่สุด
ในภมิูภาค

เมืองพัทยา

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนาพื้นที่

 ร้อยละ 100

ป ี63 - จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สามารถจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดได้ตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. 
ก าหนด

76 จังหวัด/18 
กลุ่มจังหวัด

ป ี63 - ผลการประเมินโครงการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ร้อยละ 100

ป ี64 - จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สามารถจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดได้ตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. 
ก าหนด

76 จังหวัด/18 
กลุ่มจังหวัด

ป ี64 - ผลการประเมินโครงการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ร้อยละ 100

ป ี65 - จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สามารถจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดได้ตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. 
ก าหนด

76 จังหวัด/18 
กลุ่มจังหวัด

ป ี65 - ผลการประเมินโครงการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ร้อยละ 100

ป ี61 - ระดับความส าเร็จของการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ป ี61 - อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัด
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ป ี61 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

6 ล๑๑ -

9 ล๗ -15 9

       22.0000

                 -                    -       143.5000

       14.7374

                 -   

       24.2000 2

        143.5000 3 4

          70.8449 6 20 21. โครงการการ
ขับเคล่ือน
แผนพัฒนาพื้นที่

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

                 -   

                 -            9.9075๒.๓ บรูณา
การการ
บริหารจัดการ
เชิงพื้นท่ี

2. โครงการพัฒนา
สังคมและยกระดับ
ความเปน็อยู่ของ
ประชาชน

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - ระดับความส าเร็จของการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ป ี61 - อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัด
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ป ี61 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ป ี61 - ระดับความส าเร็จของการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ป ี61 - อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัด
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ป ี61 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ป ี61 - ระดับความส าเร็จของการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ป ี61 - อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัด
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ป ี61 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

9 ล๗ -

9 ล๗

9 ล๗

 -

 -

                 -   

                 -   15 9

       28.0000                  -   

                 -   

                 -   

       95.0000                  -   

       80.5000                  -                    -             80.5000 3 4

15 9

4 15 9                 -   

                 -   

                 -   

                 -   43

          95.0000

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

          28.0000

35. โครงการเมืองน่า
อยู่ทกุกลุ่มคน

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

4. โครงการพัฒนา
สังคม ส่ิงแวดล้อม
และยกระดับความ
เปน็อยู่ของประชาชน

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

3. โครงการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตภาคเหนือ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - ระดับความส าเร็จของการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ป ี61 - อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัด
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ป ี61 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ป ี61 - ระดับความส าเร็จของการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ป ี61 - อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัด
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ป ี61 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

8. โครงการ
ขับเคล่ือนการ
พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตรใน
ระดับพื้นที่

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
นโยบาย
และแผน)

         1.0000                  -                    -                    -                    -               1.0000 3 ป ี61 - จ านวนหน่วยงานและกลุ่ม
เกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรใน
พื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด

10,000 
หน่วยงาน/กลุ่ม
เกษตรกร

2 3 5 3  - ล๕,
ร๔

9. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ผลผลิตภาคเกษตร

กรมการ
ปกครอง

       17.6250                  -                    -                    -                    -             17.6250 3 ป ี61 - เกษตรกรมีช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตร

ไม่น้อยกว่า 25 
แหง่

2 3 5 3  - ล๕,
ร๔

9 ล๗

9 ล๙

 -

 -

6. โครงการ
ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

9

                 -             42.5000 3 4 15 9

       23.5000                  -                    -             23.5000 3 4 157. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
คนยากจน

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

                 -                    -   

       42.5000                  -                    -                    -   

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
75



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - เกษตรกรมีช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตร

ไม่น้อยกว่า 25 
แหง่

ป ี62 - เกษตรกรมีช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตร

ไม่น้อยกว่า 150 
แหง่

ป ี63 - เกษตรกรมีช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตร

ไม่น้อยกว่า 150 
แหง่

ป ี64 - เกษตรกรมีช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตร

ไม่น้อยกว่า 150 
แหง่

ป ี63 - มีการใช้ระบบบ าเพ็ญเพื่อ
สรุปผลการจุดปล่อยกิจกรรมบั้งไฟ
และโคมลอย และน าไปต่อยอดการ
ใช้งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 จังหวัด

ป ี64 - มีการใช้ระบบบ าเพ็ญเพื่อ
สรุปผลการจุดปล่อยกิจกรรมบั้งไฟ
และโคมลอย และน าไปต่อยอดการ
ใช้งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 จังหวัด

ป ี65 - มีการใช้ระบบบ าเพ็ญเพื่อ
สรุปผลการจุดปล่อยกิจกรรมบั้งไฟ
และโคมลอย และน าไปต่อยอดการ
ใช้งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 จังหวัด

12. โครงการ
ยกระดับการ
ทอ่งเที่ยวทาง
วัฒนธรรมครบวงจร

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       42.7754                  -                    -                    -                    -             42.7754 3 ป ี61 - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

13. โครงการ
ยกระดับการ
ทอ่งเที่ยวทาง
ธรรมชาติครบวงจร

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       39.7749                  -                    -                    -                    -             39.7749 3 ป ี61 - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

14. โครงการพัฒนา
ภาคการเกษตร
ภาคเหนือ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       11.7600                  -                    -                    -                    -             11.7600 3 ป ี61 - มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2

1 แหง่ 2 3 5 9  - ล๕,
ร๔

3 ล๕,
ร๔

3 ล๕

 -

 -          27.2220

                 -   

7                 -                    -   กรมการ
ปกครอง

53 2

       19.4512       15.6250        19.4512 5          84.5274

         7.2220        10.0000        10.000011. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
กิจกรรมบั้งไฟ พลุ 
ตะไล โคมลอย โคม
ไฟ โคมควัน หรือ
วัตถุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันเพื่อ
ความปลอดภยัใน
จราจรทางอากาศ 
(Bampen)

2 2 3       30.000010. โครงการพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตร

กรมการ
ปกครอง

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

15. โครงการ
ส่งเสริมภาคการ
ทอ่งเที่ยวกลุ่มเฉพาะ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       27.3254                  -                    -                    -                    -             27.3254 3 ป ี61 - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

16. โครงการเมือง
สมุนไพรภาคเหนือ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       22.0585                  -                    -                    -                    -             22.0585 3 ป ี61 - จังหวัด (ภาคเหนือ) มี
รายได้จากผลิตภณัฑ์สมุนไพร และ
การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 4 5 9  - ล๕

17. โครงการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
 การค้า และการ
ลงทนุ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       49.4980                  -                    -                    -                    -             49.4980 3 ป ี61 - มูลค่าการค้าและการลงทนุ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

1 แหง่ 2 4 5 9  - ล๕

18. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
และอนุรักษ์

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       40.8810                  -                    -                    -                    -             40.8810 3 ป ี61 - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

19. โครงการการ
พัฒนาและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และสันทนาการ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       59.4000                  -                    -                    -                    -             59.4000 3 ป ี61 - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

20. โครงการเนรมิต
อยุธยาเพื่อความน่า
อยู่และการ
ทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

    138.3850                  -                    -                    -                    -           138.3850 3 ป ี61 - คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
ขึ้น ร้อยละ 5 (ภาคกลาง)

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

21. โครงการพัฒนา
ภาคตะวันออกให้
เปน็ศูนย์ผลไม้เมือง
ร้อนแหง่เอเชีย

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

    346.5000                  -                    -                    -                    -           346.5000 3 ป ี61 - มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2

1 แหง่ 2 3 5 9  - ล๕

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

22. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสามเหล่ียม
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       75.7350                  -                    -                    -                    -             75.7350 3 ป ี61 - มูลค่าการค้าและการลงทนุ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

1 แหง่ 2 6 5 9  - ล๕

23. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

    147.9060                  -                    -                    -                    -           147.9060 3 ป ี61 - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
และบริการเพื่มขึ้น ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

24. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวภาคใต้ 
2 สมุทร

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       44.9731                  -                    -                    -                    -             44.9731 3 ป ี61 - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
และบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

25. โครงการพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยว
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม เมืองเก่า 
และวิถีชุมชน

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       36.0000                  -                    -                    -                    -             36.0000 3 ป ี61 - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
และบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

26. โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
บริการ และส่งเสริม
ธุรกิจต่อเนื่องใน
แหล่งทอ่งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -       178.2900                  -                    -                    -           178.2900 3 ป ี62 - พื้นที่สวนสาธารณะของ 
อปท. ได้รับการพัฒนาใหเ้ปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยว

1 แหง่ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

27. โครงการ
ยกระดับการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -          76.5000                  -                    -                    -             76.5000 3 ป ี62 - จ านวนนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

28. โครงการ
ยกระดับการ
ทอ่งเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
น้ าโขง - สุขภาพ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -          65.2500                  -                    -                    -             65.2500 3 ป ี62 - จ านวนผู้ประกอบการมี
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสินค้าที่
ได้มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่า 100 
ราย

2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ศาสตร์
ชาติ

แผน
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แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

29. โครงการเสริม
ศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐาน
เมืองเปา้หมายและ
เมืองชายแดน
ภาคเหนือ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -          45.0000                  -                    -                    -             45.0000 3 ป ี62 - มีการพัฒนาระบบ
โครงสร้างสาธารณูปโภคและ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต

1 แหง่ 2 7 5 9  - ล๕

๓๐. โครงการเสริม
ศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐาน
เมืองเปา้หมายและ
เมืองชายแดน

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -          23.4000                  -                    -             23.4000 3 ป ี6๓ - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
และบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่เปา้หมายเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4 2 7 5 9  - ล๕

๓๑. โครงการ
ยกระดับการ
ทอ่งเที่ยวคุณภาพ
กลุ่มเปา้หมายเฉพาะ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -          22.5000                  -                    -             22.5000 3 ป ี6๓ - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
และบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่เปา้หมายเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

๓๒. โครงการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม 
เมืองส าคัญและ
เมืองน่าอยู่ภาค
ตะวันออก

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -       291.5588                  -                    -           291.5588 3 ป ี6๓ - มูลค่าการลงทนุภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4 4 15 9 9  - ล๗

๓๓. โครงการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
เชิงนิเวศน์ ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อารยธรรม

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -          95.6943                  -                    -             95.6943 3 ป ี6๓ - สัดส่วนรายได้ของ
ประชากรในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปา้หมายเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

๓๔. โครงการแก้ไข
ปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -          54.9468                  -                    -             54.9468 3 ป ี6๓ - สัดส่วนปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องและน า
กลับมาใช้ใหม่

ร้อยละ 75 5 18 6 4 19 ล๑๐

ป ี6๓ - มูลค่าการค้าชายแดนใต้
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4

ป ี6๓ - รายได้การทอ่งเที่ยวภาคใต้
เพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ 10

 - ล๕,
ร๓

       83.6790                  -                    -             83.6790 3 2 5 5 9๓๕. โครงการ
ยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริม
ธุรกิจต่อเนื่องใน
แหล่งทอ่งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -   

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๓๖. โครงการพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยวบน
บกบริเวณตอนใน
ของภาคเชื่อมโยงกับ
แหล่งทอ่งเที่ยวทาง
ทะเลที่มีชื่อเสียง

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -          72.1863                  -                    -             72.1863 3 ป ี6๓ - รายได้การทอ่งเที่ยวภาคใต้
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

๓๗. โครงการ
ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาความเส่ือม
โทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -          29.2383                  -                    -             29.2383 3 ป ี6๓ - รายได้การทอ่งเที่ยวภาคใต้
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 5 18 6 4 19 ล๑๐

๓๘. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยง
การค้าโลก

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -       114.1075                  -                    -           114.1075 3 ป ี6๓ - มูลค่าการส่งเสริมการลงทนุ
ในเขตพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้

ร้อยละ 4 2 7 5 9  - ล๕

๓๙. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -            1.0000                  -                    -               1.0000 3 ป ี6๓ - รายได้จากการทอ่งเที่ยว
ภาคกลางเพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ 10 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

๔๐. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและนิเวศน์

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -          41.5755                  -                    -             41.5755 3 ป ี6๓ - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปา้หมายด าเนินการเพื่อขับเคล่ือน
การพัฒนาภาคกลาง

ร้อยละ 3 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

๔๑. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการทอ่งเที่ยว
ธรรมชาติ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -            9.9206                  -                    -               9.9206 3 ป ี6๓ - รายได้การทอ่งเที่ยว
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนพื้นที่เพื่อการ
ทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

 9 แหง่

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนพื้นที่เพื่อการ
ทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

 15 แหง่

ป ี62 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนพื้นที่เพื่อการ
ทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

 ๒1 แหง่

ป ี63 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนพื้นที่เพื่อการ
ทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

 ๒๕ แหง่

ป ี64 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนพื้นที่เพื่อการ
ทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

 ๒๕ แหง่

ป ี65 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100

43. โครงการภายใต้
แผนบรูณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

    310.0724     941.0265   1,126.1412   2,195.2656     627.1080      5,199.6137 3 ป ี61 - จ านวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนภายใต้แผนงานบรูณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ปน็
เมืองน่าอยู่ ปลอดภยัและรองรับ
การเติบโตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

24 แหง่ 2 6 5 9  - ล๖

3 ล๕,
ร๓

 -1,945.0676     5206.2417    5500.0000    500.0000    302.5303    436.2956    2342. โครงการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อการ
ทอ่งเที่ยว

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต

หน่วยงาน
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนภายใต้แผนงานบรูณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ปน็
เมืองน่าอยู่ ปลอดภยัและรองรับ
การเติบโตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

36 แหง่

ป ี62 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี63 -จ านวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนภายใต้แผนงานบรูณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ปน็
เมืองน่าอยู่ ปลอดภยัและรองรับ
การเติบโตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

58 แหง่

ป ี63 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนภายใต้แผนงานบรูณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ปน็
เมืองน่าอยู่ ปลอดภยัและรองรับ
การเติบโตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

52 แหง่

ป ี64 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนภายใต้แผนงานบรูณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ปน็
เมืองน่าอยู่ ปลอดภยัและรองรับ
การเติบโตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

16 แหง่

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท

ของงบ
ประมาณ

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ป ี65 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

44. โครงการพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยว 
สินค้าและบริการให้
เปน็ฐานกระจาย
รายได้และการสร้าง
งาน

เมืองพัทยา        14.1120                  -                    -                    -                    -             14.1120 3 ป ี61 - ร้อยละของจ านวน
นักทอ่งเที่ยวรายเดิมและรายใหม่ที่
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

45. ผลผลิตแหล่ง
ทอ่งเที่ยวและการ
บริการด้านการ
ทอ่งเที่ยวที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา

เมืองพัทยา     104.1300                  -                    -                    -                    -           104.1300 2 ป ี61 - จ านวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนา

1 รายการ 2 5 5 9  - ล๕,
ร๓

17,402.1555    12,343.4939   23,846.5147   15,207.9896   16,376.0026       85,176.1563รวม

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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1. โครงการ
มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบตัร
สวัสดิการแหง่รัฐ

กรมการ
ปกครอง

  2,547.6508                  -                    -                    -                    -        2,547.6508 2 ป ี61 - ร้อยละของผู้มีบตัร
สวัสดิการแหง่รัฐที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพมีรายได้ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 50 4 17 9 2  - ล๙,
ร๒

ป ี61 - บคุลากรเปา้หมายสังกัด
กรมการปกครองที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ไขปญัหาการบกุรุกที่ดินของรัฐ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี62 - บคุลากรเปา้หมายสังกัด
กรมการปกครองที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ไขปญัหาการบกุรุกที่ดินของรัฐ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี63 - บคุลากรเปา้หมายสังกัด
กรมการปกครองที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ไขปญัหาการบกุรุกที่ดินของรัฐ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี64 - บคุลากรเปา้หมายสังกัด
กรมการปกครองที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ไขปญัหาการบกุรุกที่ดินของรัฐ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี65 - บคุลากรเปา้หมายสังกัด
กรมการปกครองที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ไขปญัหาการบกุรุกที่ดินของรัฐ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี61 - จังหวัดสามารถคัดกรอง
บคุคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ

27,384 ราย

ป ี61 - จังหวัดสามารถใช้
กระบวนการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน
ตามนโยบายรัฐบาลมาเปน็แนว
ทางการคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ร้อยละ 100

ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

4 15 6 2 18

๓.๑ พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

3. โครงการ
สนับสนุน คทช.
จังหวัดในการจัด
ที่ดินท ากินใหชุ้มชน
ตามนโยบายรัฐบาล

กรมที่ดิน

2. โครงการ
สนับสนุนแผนงาน
การจัดการปญัหา
ที่ดินท ากินในหน้าที่
ฝ่ายปกครอง

กรมการ
ปกครอง

       26.7620        26.7620        19.4620

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

         6.0000          4.9800

ตวัชี้วัด
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

2       26.7620        26.7620         126.5100

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

การเสรมิสรา้งความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

2 ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

ค่าเป้าหมาย

186         4.7310          6.6150          6.9458           29.2718 2 4 16

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - จังหวัดสามารถคัดกรอง
บคุคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ

27,000 ราย

ป ี62 - จังหวัดสามารถใช้
กระบวนการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน
ตามนโยบายรัฐบาลมาเปน็แนว
ทางการคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ร้อยละ 100

ป ี63 - จังหวัดสามารถคัดกรอง
บคุคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ

16,000 ราย

ป ี63 - จังหวัดสามารถใช้
กระบวนการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน
ตามนโยบายรัฐบาลมาเปน็แนว
ทางการคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ร้อยละ 100

ป ี64 - จังหวัดสามารถคัดกรอง
บคุคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ

16,000 ราย

ป ี64 - จังหวัดสามารถใช้
กระบวนการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน
ตามนโยบายรัฐบาลมาเปน็แนว
ทางการคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ร้อยละ 100

ป ี65 - จังหวัดสามารถคัดกรอง
บคุคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ

16,000 ราย

ป ี65 - จังหวัดสามารถใช้
กระบวนการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน
ตามนโยบายรัฐบาลมาเปน็แนว
ทางการคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลผู้ครอบครองท าประโยชน์
ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติที่ได้จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ 
หรือน าระวางแผนที่ที่จัดท าขึ้นไปใช้
ในการบริหารจัดการ

15 หน่วยงาน

ป ี61 - หน่วยงานได้รับข้อมูลผู้
ครอบครองท าประโยชน์ที่ดินที่
ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี62 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลผู้ครอบครองท าประโยชน์
ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติที่ได้จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ 
หรือน าระวางแผนที่ที่จัดท าขึ้นไปใช้
ในการบริหารจัดการ

15 หน่วยงาน

ป ี62 - หน่วยงานได้รับข้อมูลผู้
ครอบครองท าประโยชน์ที่ดินที่
ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี63 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลผู้ครอบครองท าประโยชน์
ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติที่ได้จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ 
หรือน าระวางแผนที่ที่จัดท าขึ้นไปใช้
ในการบริหารจัดการ

15 หน่วยงาน

         1.9500          1.9500          1.9500             9.7500 2 4 15 64. โครงการจัดท า
ข้อมูลที่ดินเพื่อการ
จัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดิน
แหง่ชาติ (คทช.)

กรมที่ดิน 2 18 ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

         1.9500          1.9500

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี63 - หน่วยงานได้รับข้อมูลผู้
ครอบครองท าประโยชน์ที่ดินที่
ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี64 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลผู้ครอบครองท าประโยชน์
ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติที่ได้จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ 
หรือน าระวางแผนที่ที่จัดท าขึ้นไปใช้
ในการบริหารจัดการ

15 หน่วยงาน

ป ี64 - หน่วยงานได้รับข้อมูลผู้
ครอบครองท าประโยชน์ที่ดินที่
ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี65 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลผู้ครอบครองท าประโยชน์
ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติที่ได้จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ 
หรือน าระวางแผนที่ที่จัดท าขึ้นไปใช้
ในการบริหารจัดการ

15 หน่วยงาน

ป ี65 - หน่วยงานได้รับข้อมูลผู้
ครอบครองท าประโยชน์ที่ดินที่
ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ยากจนที่
ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าท า
ประโยชน์

 3,500 ครัวเรือน

ป ี61 - ครัวเรือนที่ได้รับการจัด
ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

4 15 6 2 18 ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

2กรมที่ดิน        86.5506     107.0698        77.8916     131.0293     137.2062         539.74755. โครงการที่ดิน
ของรัฐที่จัดใหแ้ก่
ประชาชนที่ยากจน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ยากจนที่
ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าท า
ประโยชน์และที่อยู่อาศัย

 2,000 ครัวเรือน

ป ี62 - ครัวเรือนที่ได้รับการจัด
ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ยากจนที่
ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าท า
ประโยชน์และที่อยู่อาศัย

 2,300 ครัวเรือน

ป ี63 - ครัวเรือนที่ได้รับการจัด
ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ยากจนที่
ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าท า
ประโยชน์และที่อยู่อาศัย

 2,800 ครัวเรือน

ป ี64 - ครัวเรือนที่ได้รับการจัด
ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ยากจนที่
ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าท า
ประโยชน์และที่อยู่อาศัย

 2,800 ครัวเรือน

ป ี65 - ครัวเรือนที่ได้รับการจัด
ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - จ านวนผู้ยากจนที่ได้รับ
การจัดที่ดิน

500 ราย

ป ี61 - ครัวเรือนที่ได้รับการจัด
ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ 80

7. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษา

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

    152.4100                  -                    -                    -                    -           152.4100 3 ป ี61 - สังคมได้รับการปรับปรุง
พัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ร้อยละ 1 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

8. โครงการพัฒนา
ระบบการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -            9.2048                  -          86.4300        86.4300         182.0648 2 ป ี62 - สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการ
พัฒนาระบบการศึกษาอย่างเทา่
เทยีม และทั่วถึง

21,110 แหง่ 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

6. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการท า
กินและที่อยู่อาศัยให้
ชุมชนในที่ดิน
สาธารณประโยชน์

กรมที่ดิน                  -            1.2312 4                 -               1.2312 6                 -                    -   3 15 2 ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

18

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี64 - สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการ
พัฒนาระบบการศึกษาอย่างเทา่
เทยีม และทั่วถึง

21,110 แหง่

ป ี65 - สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการ
พัฒนาระบบการศึกษาอย่างเทา่
เทยีม และทั่วถึง

21,110 แหง่

ป ี61 - จ านวนนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ระดับชั้น ป.1 และ
ระดับชั้น ป.3 ได้รับการทดสอบ
ทางการศึกษาภาคบงัคับ

99,047 คน

ป ี62 - จ านวนนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ระดับชั้น ป.1 และ
ระดับชั้น ป.3 ได้รับการทดสอบ
ทางการศึกษาภาคบงัคับ

53,000 คน

ป ี62 - นักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ร้อยละ 3

ป ี64 - จ านวนนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ระดับชั้น ป.1 และ
ระดับชั้น ป.3 ได้รับการทดสอบ
ทางการศึกษาภาคบงัคับ

55,000 คน

ป ี64 - นักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ร้อยละ 5

10. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทางการ
ศึกษาทอ้งถิ่น

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -            5.3160                  -                    -                    -               5.3160 3 ป ี62 - กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น มีระบบสารสนเทศที่
ทนัสมัย เพื่อน าไปใช้วางแผนการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ระบบ 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

9. โครงการประเมิน
คุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาภาค
บงัคับ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

         5.7760                  -             24.3298         5.8000                 -   3 93 12       12.7538 1 ล๘,
ร๗

 -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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11. โครงการมี
ความสุข สนุกกับ 
4H (Head Heart 
Hand Health)

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

         3.5719                  -                    -                    -                    -               3.5719 3 ป ี61 - โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู้ 4H ร้อยละ 
100

21,110 แหง่ 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

ป ี61 - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

723,805 คน

ป ี61 - ร้อยละของจ านวน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ร้อยละ 100

ป ี62 - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

746,493 คน

ป ี62 - ร้อยละของจ านวน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ร้อยละ 100

ป ี63 - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

760,000 คน

ป ี63 - ร้อยละของจ านวน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ร้อยละ 100

ป ี64 - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

780,000 คน

12. โครงการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

2 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

  3,076.4847   3,446.3716   2,283.7154   4,000.0000   4,000.0000    16,806.5717

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี64 - ร้อยละของจ านวน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ร้อยละ 100

ป ี65 - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

800,000 คน

ป ี65 - ร้อยละของจ านวน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ร้อยละ 100

ป ี62 - ครู/ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การพัฒนา

6,887 แหง่

ป ี62 - ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีองค์
ความรู้ทกัษะในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้อง สามารถจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน พัฒนาสมวัย

6,887 แหง่

ป ี63 - ครู/ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การพัฒนา

6,887 แหง่

ป ี63 - ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีองค์
ความรู้ทกัษะในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องสามารถจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน พัฒนาสมวัย

6,887 แหง่

3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

13. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -       211.4309     211.4309     378.7850                  -           801.6468 2

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี64 - ครู/ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การพัฒนา

6,887 แหง่

ป ี64 - ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีองค์
ความรู้ทกัษะในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องสามารถจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน พัฒนาสมวัย

6,887 แหง่

14. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

    102.2804                  -                    -                    -                    -           102.2804 3 ป ี61 - ผลการทดสอบ O-net 
ของนักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีคะแนน
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

15. โครงการพัฒนา
ระบบครูพี่เล้ียง

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -                    -          11.5553                  -                    -             11.5553 3 ป ี63 - ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้รับ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
สมรรถนะการปฏบิติัหน้าที่ของผู้
ประกอบวิชาชีพครู

๓,๔๐๐ คน 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

ป ี63 - มีเครือข่ายชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระดับชาติ

๑ เครือข่าย

ป ี๖๓ - มีเครือข่ายชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระดับภมูิภาค

๑๕ เครือข่าย

ป ี๖๓ - ผู้ประกอบวิชาชีพครูทกุ
สังกัดได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
 PLC และน าไปสู่การปฏบิติัใน
ระดับพื้นที่

๓,๐๐๐ คน

17. โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
คนยากจน

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

       25.7945                  -                    -                    -                    -             25.7945 3 ป ี61 - สังคมได้รับการปรับปรุง
พัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ร้อยละ 1 4 17 9 2  - ร๒

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

16. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพครูใหม้ี
สมรรถนะของครูยุค
ใหม่

                 -                    -          18.4447                  -                    -             18.4447 3 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี61 - ผู้สูงอายุที่มีอายุที่มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพ

7,623,546 คน

ป ี61 - ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตรงตามก าหนดระยะเวลา

ร้อยละ 100

ป ี62 - ผู้สูงอายุทมีีอายุที่มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพ

8,272,563 คน

ป ี62 - ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตรงตามก าหนดระยะเวลา

ร้อยละ 100

ป ี63 - ผู้สูงอายุทมีีอายุที่มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพ 

8,934,393 คน

ป ี63 - ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตรงตามก าหนดระยะเวลา

ร้อยละ 100

ป ี64 - ผู้สูงอายุทมีีอายุที่มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพ

9,224,490 คน

ป ี64 - ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตรงตามก าหนดระยะเวลา

ร้อยละ 100

ป ี65 - ผู้สูงอายุทมีีอายุที่มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพ

10,146,940 คน

ป ี65 - ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตรงตามก าหนดระยะเวลา

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

1,525,508 คน

ป ี62 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

1,895,454 คน

   14,644.8768    18,196.3584    17,611.4880    22,017.5938    24,219.3532        96,689.6702

ร๒18. โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

19. โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมใหแ้ก่ผู้
พิการหรือทพุพลภาพ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

17 9     361,497.8072 2 4

2 4 17 9

2  -   60,447.7884    65,474.2836    79,223.8832    87,146.2716   69,205.5804

2  - ร2

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี63 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

1,933,363 คน

ป ี64 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

2,293,500 คน

ป ี65 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

2,522,850 คน

ป ี61 - จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์

88,643 คน

ป ี61 - ร้อยละของจ านวนผู้ปว่ย
เอดส์มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ร้อยละ 80

ป ี62 - จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์

87,368 คน

ป ี62 - ร้อยละของจ านวนผู้ปว่ย
เอดส์มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ร้อยละ 80

ป ี63 - จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์

89,466 คน

ป ี63 - ร้อยละของจ านวนผู้ปว่ย
เอดส์มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ร้อยละ 90

ป ี64 - จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์

105,715 คน

ป ี64 - ร้อยละของจ านวนผู้ปว่ย
เอดส์มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ร้อยละ 90

4 17 9 2  - ร220. โครงการ 
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

    539.5680     634.2917     697.7209      2,927.6466 2    531.8580     524.2080

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี65 - จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์

116,286 คน

ป ี65 - ร้อยละของจ านวนผู้ปว่ย
เอดส์มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ร้อยละ 90

ป ี61 - นักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครทกุระดับชั้นได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา

294,266 คน

ป ี61 - โรงเรียนของ
กรุงเทพมหานครมีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 6 สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 15

ป ี62 - นักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครทกุระดับชั้นได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา

300,350 คน

ป ี62 - โรงเรียนของ
กรุงเทพมหานครมีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 6 สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 15

ป ี61 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม 
(นม)

304,788 คน

ป ี61 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กมีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 95

ป ี62 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม 
(นม)

299,526 คน

ป ี62 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กมีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 95

                 -        1,100.1722                 -   22. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

กรุงเทพ
มหานคร

21. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กรุงเทพ
มหานคร

    554.8669     545.3053

  1,086.1297   1,209.8780                  -   12 9

                 -   3 12 9

3     2,296.0077 2                 -   

2

                 -   1 ล๘,
ร๗

1 ล๘,
ร๗

 -

 -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี61 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวัน

303,373 คน

ป ี61 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กมีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 95

ป ี62 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวัน

297,899 คน

ป ี62 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กมีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 95

ป ี61 - ผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 60 
ปขีึ้นไปได้รับการสงเคราะห์
สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบาย
รัฐบาล

900,080 คน

ป ี62 - ผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 60 
ปขีึ้นไปได้รับการสงเคราะห์
สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบาย
รัฐบาล

811,016 คน

ป ี61 - ผู้พิการหรือทพุพลภาพ
ได้รับการสงเคราะหส์นับสนุนเบี้ย
ความพิการตามนโยบายรัฐบาล

71,750 คน

ป ี62 - ผู้พิการหรือทพุพลภาพ
ได้รับการสงเคราะหส์นับสนุนเบี้ย
ความพิการตามนโยบายรัฐบาล

88,642 คน

ป ี61 - ประชาชนและกลุ่มเส่ียง
เข้าถึงข้อมูลความรู้และได้รับ
อุปกรณ์ปอ้งกัน

100,000 คน

ป ี62 - ประชาชนและกลุ่มเส่ียง
เข้าถึงข้อมูลความรู้และได้รับ
อุปกรณ์ปอ้งกัน

100,000 คน

27. ผลผลิตบริการ
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

กรุงเทพ
มหานคร

    163.1140     163.1140                  -                    -                    -           326.2280 2 ป ี61 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ใหก้ารดูแลเด็กก่อนประถมวัย และ
ผู้สูงอายุใหม้ีสุขภาพที่ดี

6,641 คน 3,4 13,
15

7,๙ 1,2  - ร๒

25. โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมใหแ้ก่ผู้
พิการและทพุพลภาพ

กรุงเทพ
มหานคร

กรุงเทพ
มหานคร

23. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

24. โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ

กรุงเทพ
มหานคร

26. โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิภาพ
ทางสังคมในการ
ปอ้งกันควบคุมและ
แก้ไขปญัหาเอดส์

กรุงเทพ
มหานคร

  1,220.4719   1,199.2748

  5,839.3572   6,357.1536

                 -   

                 -   

                 -   

     1,539.7632

                 -   

                 -                    -   

                 -   

    688.8000     850.9632

       84.1646        84.1646

   12,196.5108                 -   

3

                 -   

                 -   

17                 -   

9

2

4 17 9

2

94

2

4

        168.3292

17

12 92                 -        2,419.7467 1 ล๘,
ร๗

2 ร๒

 -

 -

2 ร๒

2 ร๒

 -

 -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี61 - ผู้ประกอบการค้ามายื่นค า
ขอจดทะเบยีนพาณิชย์

ไม่น้อยกว่า 400 
ราย/เดือน

ป ี61 - บคุลากรที่ปฏบิติังานด้าน
การสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตามเกณฑ์ที่ก าหนด

5,084 คน

ป ี62 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ใหก้ารดูแลเด็กก่อนประถมวัย และ
ผู้สูงอายุใหม้ีสุขภาพที่ดี

6,700 คน

ป ี62 - ผู้ประกอบการค้ามายื่นค า
ขอจดทะเบยีนพาณิชย์

ไม่น้อยกว่า 400 
ราย/เดือน

ป ี62 - บคุลากรที่ปฏบิติังานด้าน
การสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตามเกณฑ์ที่ก าหนด

5,084 คน

ป ี61 - บคุลากรที่ปฏบิติังานด้าน
สาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

1,594 คน

ป ี61 - นักศึกษาแพทย์และ
พยาบาลได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

720 คน

ป ี62 - บคุลากรที่ปฏบิติังานด้าน
สาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

1,655 คน

ป ี62 - นักศึกษาแพทย์และ
พยาบาลได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

860 คน

ป ี63 - จ านวนนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา/อาหารเสริม (นม)/
อาหารกลางวัน

298,810 คน/
296,897 คน/
295,667 คน

ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ในระดับประถมศึกษาปทีี่ 
6 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศไม่
น้อยกว่า/จ านวนเด็กนักเรียนมี
น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 15/ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

กรุงเทพ
มหานคร

๑,
๒,
๓,
๔,
๕,
๖

๑, 
๗, 
๑๒,
 ๑๓,
 ๑๕,
 ๑๗,
 ๑๙,
 ๒๐

๒,
๕,
๖,
๗,
๙

29. ผลผลิตการ
จัดบริการสาธารณะ

28. ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สาธารณสุข

กรุงเทพ
มหานคร

    209.7270

                 -                    -    38,432.9295  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

        418.8790    209.1520

    38,432.9295

                 -                    -   2                 -   3 13 7

2

1 ล๙ -

๑,
๒,
๔,
๕,
๖,
๗

๑๐,
๑๘

ล๒, 
ล๕, 
ล๘, 
ล๙, 
ล๑๐,
 ล๑
๑,

ร๒, 
ร๗, 
ร๙, 
ร๑๑

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี63 - นักศึกษาแพทย์และ
พยาบาลได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

762 คน

ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จที่ 
กรุงเทพมหานครสามารถผลิต
นักศึกษาแพทย์และพยาบาลได้

ร้อยละ 100

ป ี63 - ข้าราชการครู บคุลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

17,139 คน

ป ี63 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ า 
และระบบปอ้งกันน้ าทว่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

16 แหง่

ป ี63 - ระดับความส าเร็จของงาน 
กรุงเทพมหานครสามารถก่อสร้าง
เขื่อน อุโมงค์ระบายน้ า และระบบ
ปอ้งกันน้ าทว่ม

ร้อยละ 80

ป ี63 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างถนน สะพาน และจัด
กรรมสิทธิไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

14 แหง่

ป ี63 - ระดับความส าเร็จของงาน 
กรุงเทพมหานครสามารถก่อสร้าง
ถนน สะพาน และจัดกรรมสิทธิท์ี่ดิน

ร้อยละ 80

ป ี63 - กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดบริการพื้นฐานทางสังคม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่

18 รายการ

ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดบริการพื้นฐานทางสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่

ร้อยละ 100

ป ี63 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างระบบทอ่เพื่อรวบรวมน้ า
เสียได้

2 แหง่

ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จของ
งานก่อสร้างระบบทอ่ เพื่อรวบรวม
น้ าเสีย

ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี63 - กรุงเทพมหานครสามารถ
บริหารจัดการคลองและประตู
ระบายน้ าในพื้นที่ทุ่งตะวันออกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

16 คลอง/
14 สถานี

ป ี64 - จ านวนนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา/อาหารเสริม (นม)/
อาหารกลางวัน

306,996 คน/
299,865 คน/
298,634 คน

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ในระดับประถมศึกษาปทีี่ 
6 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศไม่
น้อยกว่า/จ านวนเด็กนักเรียนมี
น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 18/ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ป ี64 - นักศึกษาแพทย์และ
พยาบาลได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

775 คน

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จที่
กรุงเทพมหานครสามารถผลิต
นักศึกษาแพทย์และพยาบาลได้

ร้อยละ 100

ป ี64 - ข้าราชการครู บคุลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

17,139 คน

ป ี64 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ า 
และระบบปอ้งกันน้ าทว่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

16 แหง่

ป ี64 - ระดับความส าเร็จของงาน
กรุงเทพมหานครสามารถก่อสร้าง
เขื่อน อุโมงค์ระบายน้ า และระบบ
ปอ้งกันน้ าทว่ม

ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างถนน สะพาน และจัด
กรรมสิทธิไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

14 แหง่

ป ี64 - ระดับความส าเร็จของงาน
กรุงเทพมหานครสามารถก่อสร้าง
ถนน สะพาน และจัดกรรมสิทธิท์ี่ดิน

ร้อยละ 80

ป ี64 - กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดบริการพื้นฐานทางสังคม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่

18 รายการ

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดบริการพื้นฐานทางสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่

ร้อยละ 100

ป ี64 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างระบบทอ่ เพื่อรวบรวมน้ า
เสียได้

2 แหง่

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของ
งานก่อสร้างระบบทอ่ เพื่อรวบรวม
น้ าเสีย

ร้อยละ 80

ป ี64 - กรุงเทพมหานครสามารถ
บริหารจัดการคลองและประตู
ระบายน้ าในพื้นที่ทุ่งตะวันออกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

16 คลอง/
14 สถานี

ป ี65 - จ านวนนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา/อาหารเสริม (นม)/
อาหารกลางวัน

307,123 คน/
302,864 คน/
301,620 คน

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ในระดับประถมศึกษาปทีี่ 
6 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศไม่
น้อยกว่า/จ านวนเด็กนักเรียนมี
น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 18/ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี65 - นักศึกษาแพทย์และ
พยาบาลได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

788 คน

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จที่
กรุงเทพมหานครสามารถผลิต
นักศึกษาแพทย์และพยาบาลได้

ร้อยละ 100

ป ี65 - ข้าราชการครู บคุลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

17,139 คน

ป ี65 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ า 
และระบบปอ้งกันน้ าทว่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

16 แหง่

ป ี65 - ระดับความส าเร็จของงาน
กรุงเทพมหานครสามารถก่อสร้าง
เขื่อน อุโมงค์ระบายน้ า และระบบ
ปอ้งกันน้ าทว่ม

ร้อยละ 80

ป ี65 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างถนน สะพาน และจัด
กรรมสิทธิไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

14 แหง่

ป ี65 - ระดับความส าเร็จของงาน
กรุงเทพมหานครสามารถก่อสร้าง
ถนน สะพาน และจัดกรรมสิทธิท์ี่ดิน

ร้อยละ 80

ป ี65 - กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดบริการพื้นฐานทางสังคม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่

18 รายการ

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดบริการพื้นฐานทางสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่

ร้อยละ 100

ป ี65 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างระบบทอ่ เพื่อรวบรวมน้ า
เสียได้

2 แหง่

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของ
งานก่อสร้างระบบทอ่ เพื่อรวบรวม
น้ าเสีย

ร้อยละ 80

ป ี65 - กรุงเทพมหานครสามารถ
บริหารจัดการคลองและประตู
ระบายน้ าในพื้นที่ทุ่งตะวันออกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

16 คลอง/
14 สถานี

ป ี61 - จ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปขีึ้นไป ที่มาขึ้นทะเบยีนได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุจากเมืองพัทยา

9,421 คน

ป ี62 - จ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปขีึ้นไป ที่มาขึ้นทะเบยีนได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุจากเมืองพัทยา

10,365 คน

ป ี61 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการจาก
เมืองพัทยา

1,413 คน

ป ี62 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการจาก
เมืองพัทยา

1,554 คน

ป ี61 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

334 คน

ป ี62 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

384 คน

ป ี61 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

15,628 คน

ป ี62 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

18,870 คน

34. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นมโรงเรียน)

เมืองพัทยา        31.6634        31.8150                  -                    -                    -             63.4784 2 ป ี61 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

15,628 คน 3 12 9 1  - ล๘,
ร๗

       72.5052

33. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เมืองพัทยา                  -   

31. โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิภาพ
ทางสังคมใหแ้ก่ผู้
พิการและทพุพลภาพ

เมืองพัทยา

32. โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิภาพ
ทางสังคมใหแ้ก่ผู้ปว่ย
เอดส์

เมืองพัทยา

30. โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ

เมืองพัทยา

                 -                    -   

                 -   

         2.0040

       13.5648

       62.2920        62.5920

                 -   

                 -           124.8840

       14.9184

       80.6040

         2.3040                  -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

9        153.1092

94 17          28.4832

93 12

9            4.3080 4 17

2

2

2

1742 2 ร๒ -

2 ร๒

2 ร๒

1 ล๘,
ร๗

 -

 -

 -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
102



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
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แผน
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แผน
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นโยบาย
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กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

18,870 คน

ป ี61 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,814 คน

ป ี62 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,870 คน

ป ี61 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

13 รายการ

ป ี62 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

7 รายการ

ป ี61 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,814 คน

ป ี62 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,870 คน

ป ี63 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา

3 รายการ

ป ี63 - แหล่งทอ่งเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา

8 รายการ

ป ี63 - จ านวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนา

2 รายการ

ป ี63 - จ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปขีึ้นไป ที่มาขึ้นทะเบยีนได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุจากเมืองพัทยา

10,997 คน

ป ี63 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการจาก
เมืองพัทยา

1,709 คน

38. ผลผลิตการ
จัดบริการสาธารณะ

เมืองพัทยา ๒,
๕,
๖,
๗,
๙

๑,
๒,
๔,
๕,
๖,
๗

๑๐,
๑๘

ล๒, 
ล๕, 
ล๘, 
ล๙, 
ล๑๐,
 ล๑
๑,

ร๒, 
ร๗, 
ร๙, 
ร๑๑

                 -   

        174.7938

                 -   

                 -     1,942.5357   2,233.9160   2,569.0034      6,745.4551

36. ผลผลิตบริการ
ด้านคุณภาพชีวิตที่
ประชาชนได้รับ

เมืองพัทยา

37. ผลผลิตนักเรียน
ในพื้นที่เมืองพัทยา
ได้รับการศึกษา

35. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เมืองพัทยา

    335.0761

        156.7485 2

                 -   

                 -   

12 9

                 -        1,073.4611 2 3,๔ 13,
๑๕

7,๙                 -   

                 -   3

                 -   

เมืองพัทยา

๑,
๒,
๓,
๔,
๕,
๖

2

       82.0221

                 -   

    738.3850

       66.8458

                 -   

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

2

       74.7264

    107.9480

3 912 1 ล๘,
ร๗

 -

1,2 ร๒

1 ล๘,
ร๗

 -

 -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ยทุธ
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กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี63 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

422 คน

ป ี63 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

19,814 คน

ป ี63 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

19,814 คน

ป ี63 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,814 คน

ป ี63 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

21 รายการ

ป ี63 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,814 คน

ป ี63 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมที่ได้รับ
การพัฒนา

5 รายการ

ป ี63 - จ านวนข้าราชการครู 
พนักงานครู และภารโรงเมือง
พัทยาที่มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

2,172 คน

ป ี63 - จ านวนบคุลากรด้าน
การศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายเงินเดือน
 เงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อื่นตามสิทธิ

696 คน

ป ี64 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

1 รายการ

ป ี64 - แหล่งทอ่งเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา

9 รายการ

ป ี64 - จ านวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนา

3 รายการ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - จ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปขีึ้นไป ที่มาขึ้นทะเบยีนได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุจากเมืองพัทยา

11,427 คน

ป ี64 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการจาก
เมืองพัทยา

1,714 คน

ป ี64 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

423 คน

ป ี64 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

20,805 คน

ป ี64 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

20,805 คน

ป ี64 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

20,805 คน

ป ี64 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,805 คน

ป ี64 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

9 รายการ

ป ี64 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,805 คน

ป ี64 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมที่ได้รับ
การพัฒนา

6 รายการ

ป ี64 - จ านวนข้าราชการครู 
พนักงานครู และภารโรงเมือง
พัทยาที่มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

1,977 คน

ป ี64 - จ านวนบคุลากรด้าน
การศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายเงินเดือน
 เงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

696 คน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี65 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

1 รายการ

ป ี65 - แหล่งทอ่งเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา

10 รายการ

ป ี65 - จ านวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนา

4 รายการ

ป ี65 - จ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปขีึ้นไป ที่มาขึ้นทะเบยีนได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุจากเมืองพัทยา

11,998 คน

ป ี65 - จ านวนผู้พิการหรือทพุพล
ภาพที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการจาก
เมืองพัทยา

1,800 คน

ป ี65 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

444 คน

ป ี65 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

21,845 คน

ป ี65 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

21,845 คน

ป ี65 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

21,845 คน

ป ี65 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,845 คน

ป ี65 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา

10 รายการ

ป ี65 - จ านวนนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยาที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,845 คน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี65 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมที่ได้รับ
การพัฒนา

7 รายการ

ป ี65 - จ านวนข้าราชการครู 
พนักงานครู และภารโรงเมือง
พัทยาที่มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

1,977 คน

ป ี65 - จ านวนบคุลากรด้าน
การศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายเงินเดือน
 เงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อื่นตามสิทธิ

696 คน

ป ี62 - ร้อยละของความสุขมวล
รวมของชุมชนที่เพิ่มขึ้น

8,780 หมู่บา้น

ป ี63 - ร้อยละของความสุขมวล
รวมของชุมชนที่เพิ่มขึ้น

8,780 หมู่บา้น

ป ี64 - ร้อยละของความสุขมวล
รวมของชุมชนที่เพิ่มขึ้น

8,780 หมู่บา้น

ป ี65 - ร้อยละของความสุขมวล
รวมของชุมชนที่เพิ่มขึ้น

8,780 หมู่บา้น

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่สามารถ
ช่วยตนเองได้

15,000 ครัวเรือน

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนมีรายได้
ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

15,429 ครัวเรือน

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนมีรายได้
ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

15,429 ครัวเรือน

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนมีรายได้
ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

15,429 ครัวเรือน

3. โครงการพัฒนา
อาชีพและรายได้
ของคนยากจน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -                    -          65.0000                  -                    -             65.0000 3 ป ี63 - ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น

52,300 คน 4 15 9 2  - ล๗,
ร๑

๓.๒ 
เสริมสร้าง
ความสุขของ
ชุมชน

1. โครงการพัฒนา
หมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง
ยั่งยืน

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

2. โครงการแก้ไข
ปญัหาความยากจน
เชิงบรูณาการ

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -   15 9    308.5800     308.5800     308.5800         966.2700

9     2,876.2772 2 1,4    683.9922     595.6425     950.0000 ๑,15

2 4       40.5300

    646.6425                 -   2,5 ล๗

2 ล๗,
ร๑

 -

 -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - ชุมชนมีข้อมูลที่เชื่อถือได้
และใช้ในการบริหารการพัฒนา

70,402 หมู่บา้น

ป ี62 - ชุมชนมีข้อมูลที่เชื่อถือได้
และใช้ในการบริหารการพัฒนา

70,402 หมู่บา้น

ป ี63 - ชุมชนมีข้อมูลที่เชื่อถือได้
และใช้ในการบริหารการพัฒนา

70,402 หมู่บา้น

ป ี64 - ชุมชนมีข้อมูลที่เชื่อถือได้
และใช้ในการบริหารการพัฒนา

70,402 หมู่บา้น

ป ี65 - ชุมชนมีข้อมูลที่เชื่อถือได้
และใช้ในการบริหารการพัฒนา

70,402 หมู่บา้น

ป ี61 - จ านวนประชาชนเปา้หมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น

429,312 คน

ป ี62 - จ านวนประชาชนเปา้หมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น

280,000 คน

ป ี63 - จ านวนประชาชนเปา้หมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น

320,000 คน

ป ี64 - จ านวนประชาชนเปา้หมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น

320,000 คน

ป ี65 - จ านวนประชาชนเปา้หมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น

288,700 คน

2 ป ี63 - ผู้น ามีความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน

40,000 คน

ป ี64 - ผู้น ามีความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน

40,000 คน

ป ี65 - ผู้น ามีความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน

40,000 คน

4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารกองทนุเพื่อ
เกษตรกรและแหล่ง
สินเชื่อภาครัฐเพื่อ
การเข้าถึงแหล่งทนุ

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -                    -       133.2135     296.1802     296.1802         725.5739 3 ป ี63 - กลุ่มออมทรัพย์มี
ธรรมาภบิาลและสามารถหนุนเสริม
ใหส้มาชิกมีอาชีพ มีรายได้และ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น

4,600 กลุ่ม 4 16 9 2  - ล๗

1. ผลผลิตเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ
ของชุมชนในการ
บริหารจัดการข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน

๓.๓ พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

9

  1,091.7097   1,261.7707   1,261.7707      5,877.4401 1 4

                 -                    -   

9

๑,4 ๑,15    937.2453     770.1476   1,200.0000   1,250.0000      4,799.1159

๑,4 ๑,15 9       45.0397        98.8616

15

2. โครงการสร้าง
ความม่ันคงด้าน
อาชีพและรายได้ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3. โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาผู้น าการ
เปล่ียนแปลง

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

    641.7230

       98.8616

  1,131.0945

2

  1,131.0945

        242.7629

๒,5 ล๗

2,5 ล๗

2 ล๗ - 

 -

 -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - กลุ่มออมทรัพย์มี
ธรรมาภบิาลและสามารถหนุนเสริม
ใหส้มาชิกมีอาชีพ มีรายได้และ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น

4,600 กลุ่ม

ป ี65 - กลุ่มออมทรัพย์มี
ธรรมาภบิาลและสามารถหนุนเสริม
ใหส้มาชิกมีอาชีพ มีรายได้และ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น

4,600 กลุ่ม

ป ี61 - หมู่บา้น/ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

3,273 หมู่บา้น/
ชุมชน

ป ี63 - หมู่บา้น/ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

352 หมู่บา้น/
ชุมชน

ป ี64 - หมู่บา้น/ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

380 หมู่บา้น/
ชุมชน

ป ี65 - หมู่บา้น/ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

380 หมู่บา้น/
ชุมชน

ป ี61 - ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ใหผ้ลิตภณัฑ์สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด

3,040 คน/กลุ่ม

ป ี62 - ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ใหผ้ลิตภณัฑ์สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด

3,800 คน/กลุ่ม

ป ี63 - ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ใหผ้ลิตภณัฑ์สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดส่งออก

3,800 ราย/กลุ่ม

ป ี64 - ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ใหผ้ลิตภณัฑ์สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดส่งออก

3,800 ราย/กลุ่ม

ป ี65 -  ร้อยละของผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ใหผ้ลิตภณัฑ์สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดส่งออก

3,800 ราย/กลุ่ม

  9,328.1182                  -   5. โครงการชุมชน
ทอ่งเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

6. โครงการส่งเสริม
การพัฒนา
ผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนใน
การผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภณัฑ์
OTOP

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

       12.2588        23.3650

    181.6830

       23.3650

16

    600.0000     620.0000      1,278.9888 3 4 16

    760.0000     760.0000    11,029.8012 43 2 ล๗

2 ล๗

 -

 -

5

5

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนที่
ได้รับพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

6,840 ผลิตภณัฑ์

ป ี62 - จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนที่
ได้รับพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

7,600 ผลิตภณัฑ์

ป ี63 - จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เปน็ที่ต้องการของตลาด

3,945 ผลิตภณัฑ์

ป ี64 - จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เปน็ที่ต้องการของตลาด

3,๘00 ผลิตภณัฑ์

ป ี65 - จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เปน็ที่ต้องการของตลาด

3,๘00 ผลิตภณัฑ์

ป ี62 - จ านวนคร้ังที่ส่งเสริม
ช่องทางการตลาดเพื่อใหม้ีรายได้
เพิ่มขึ้น

77,807 คร้ัง

ป ี63 - จ านวนคร้ังที่ส่งเสริม
ช่องทางการตลาดเพื่อใหม้ีรายได้
เพิ่มขึ้น

80,145 คร้ัง

ป ี64 - จ านวนคร้ังที่ส่งเสริม
ช่องทางการตลาดเพื่อใหม้ีรายได้
เพิ่มขึ้น

80,145 คร้ัง

ป ี65 - จ านวนคร้ังที่ส่งเสริม
ช่องทางการตลาดเพื่อใหม้ีรายได้
เพิ่มขึ้น

80,145 คร้ัง

9. โครงการส่งเสริม
การผลิตผ้าไหมและ
ผ้าพื้นเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(จ.หนองบวัล าภ)ู

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -                    -          29.8695                  -                    -             29.8695 3 ป ี63 - จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เปน็ที่ต้องการของตลาด

145 ผลิตภณัฑ์ 4 16 5 9  - ล๗

10. โครงการ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์กลุ่มแปร
รูปผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า
ไทยสู่สากล ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -                    -            7.0000                  -                    -               7.0000 3 ป ี63 - จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เปน็ที่ต้องการของตลาด

200 ผลิตภณัฑ์ 4 16 5 9  - ล๗

    280.0000     280.0000      1,404.2916

    589.0000     589.0000    450.1958

7. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

8. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาช่องทาง
การตลาด

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -       467.0000 4 16     2,095.1958 3

3    199.0668     414.2848     230.9400

2 ล๗ -5

4 16 5 2  - ล๗

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

11. โครงการ
ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือตอนบน
ด้วยกลไกประชารัฐ

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -                    -          15.8394                  -                    -             15.8394 3 ป ี63 - จ านวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
มีรายได้เพิ่มขึ้น

80 กลุ่ม 2 3 5 9  - ล๕,
ร๔

12. โครงการ
ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเครือข่าย
เกษตรปลอดภยั
ภาคเหนือตอนล่าง
ด้วยกลไกประชารัฐ

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -                    -          17.4216                  -                    -             17.4216 3 ป ี63 - จ านวนเครือข่ายเกษตร
ปลอดภยัมีรายได้เพิ่มขึ้น

90 กลุ่ม 2 3 5 9  - ล๕,
ร๔

ป ี6๓ - จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เปน็ที่ต้องการของตลาด

500 ผลิตภณัฑ์

ป ี6๔ - จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เปน็ที่ต้องการของตลาด

500 ผลิตภณัฑ์

14. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมธุรกิจ
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
ด้วยกลไกประชารัฐ 
(ภาคใต้)

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

                 -                    -            9.0000                  -                    -               9.0000 3 ป ี63 - หมู่บา้น/ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

20 หมู่บา้น 2 5 5 9  - ล๕

ป ี63 - กลุ่มอาชีพเปา้หมายมี
รายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุข

4,156 กลุ่ม

ป ี64 - กลุ่มอาชีพเปา้หมายมี
รายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุข

5,000 กลุ่ม

ป ี65 - กลุ่มอาชีพเปา้หมายมี
รายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุข

7,255 กลุ่ม

3กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

       15.8040        37.5000           53.3040

       14.3642        80.0000     116.0000

13. โครงการ
ส่งเสริมความรู้ภมูิ
ปญัญา (OTOP 
Academy) ของดี
อ่าวไทย (ภาคใต้)

                 -                    -                    -   4 16

915. โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐเพื่อ
สังคม

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

        210.3642 3 4 16                 -                    -   2 ล๗

9 ล๗ -

 -

5

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนความส าเร็จในการ
ด าเนินงานพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภยั

อย่างน้อย 1 ตลาด

ป ี61 - พัฒนาโครงสร้างตลาด 3 
ตลาดสาขา (สาขาตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดสาขา
ล าพูน จังหวัดล าพูน)

ร้อยละ 20

ป ี62 - พัฒนาโครงสร้างเสร็จ
สมบรูณ์ตามแผน

ร้อยละ 100

ป ี62 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภยั 3 ตลาดสาขา 
(สาขาตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
ตลาดสาขาบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตลาดสาขาล าพูน 
จังหวัดล าพูน)

ร้อยละ 70

ป ี63 - มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
กระดานดัชนีราคากลางสินค้า

 1 ระบบ

ป ี64 - ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ป ี64 - จ านวนผู้เข้าใช้หาข้อมูล
ราคาสินค้าเกษตรบนระบบ
กระดานดัชนีราคากลางสินค้า

10,000 คร้ัง/ปี

ป ี64 - มีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์

ไม่น้อยกว่า 1 
ช่องทาง

ป ี65 - ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม

ร้อยละ 90

ป ี65 - จ านวนผู้เข้าใช้หาข้อมูล
ราคาสินค้าเกษตรบนระบบ
กระดานดัชนีราคากลางสินค้า

15,000 คร้ัง/ปี

ป ี65 - มีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง

 - ล๕,
ร๔

         0.0130          0.983016. โครงการพัฒนา
ตลาดเดิมใหเ้ปน็
ตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภยั

องค์การ
ตลาด

3 2 3 5 3

3 2 3 5  - ล๕,
ร๔

3

                 -                    -                    -               0.9960

17. โครงการพัฒนา
ตลาดสาขาองค์การ
ตลาด

องค์การ
ตลาด

                 -                    -       130.0000     160.0000        90.0000         380.0000

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
112



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

18. โครงการพัฒนา
ตลาดสาขาของ
องค์การตลาด สาขา
ล าพูน จังหวัดล าพูน 
(ภาคเหนือ)

องค์การ
ตลาด

                 -                    -          20.0000                  -                    -             20.0000 3 ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานพัฒนาตลาดทางด้าน
การเกษตรแบบครบวงจร สาขา
ล าพูน จังหวัดล าพูน

ร้อยละ 100 2 3 5 3  - ล๕,
ร๔

19. โครงการพัฒนา
ตลาดสาขาของ
องค์การตลาด สาขา
หนองม่วง จังหวัด
ลพบรีุ (ภาคกลาง)

องค์การ
ตลาด

                 -                    -          50.0000                  -                    -             50.0000 3 ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานพัฒนาตลาดทางด้าน
การเกษตรแบบครบวงจร สาขา
หนองม่วง จังหวัดลพบรีุ

ร้อยละ 100 2 3 5 3  - ล๕,
ร๔

20. โครงการพัฒนา
ตลาดสาขาของ
องค์การตลาด สาขา
บางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ภาค
ตะวันออก)

องค์การ
ตลาด

                 -                    -          50.0000                  -                    -             50.0000 3 ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานพัฒนาตลาดทางด้าน
การเกษตรแบบครบวงจร สาขา
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร้อยละ 100 2 3 5 3  - ล๕,
ร๔

    103,888.8553     103,011.1413     134,704.4477     115,014.5910     125,512.0356         582,131.0709รวม

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ป ี61 - ขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

11.00 ตันต่อปี

ป ี61 - บคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและบคุลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นได้รับความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

16,580 คน

ป ี61 - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทาง
ลดลง

ร้อยละ 5

ป ี62 - ขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

11.00 ตันต่อปี

ป ี62 - บคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและบคุลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นได้รับความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

20,000 คน

ป ี62 - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทาง
ลดลง

ร้อยละ 5

ป ี63 - ขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

11.20 ตันต่อปี

ป ี63 - บคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและบคุลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นได้รับความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

21,000 คน

ป ี63 - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทาง
ลดลง

ร้อยละ 9

         9.9518          8.5432  ไม่ได้รับ
งบประมาณ

       50.0000๔.1 พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ใหมี้ความ
เหมาะสมและ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน

1. โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

3

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

6 4 19 ล๕,
ล๑๐

18

ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

5       50.0000         118.4950

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - ขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

10.82 ตันต่อปี

ป ี64 - บคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและบคุลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นได้รับความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

16,835 คน

ป ี64 - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทาง
ลดลง

ร้อยละ 9

ป ี65 - ขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

10.82 ตันต่อปี

ป ี65 - บคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและบคุลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นได้รับความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

16,835 คน

ป ี65 - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทาง
ลดลง

ร้อยละ 9

ป ี62 - ด าเนินโครงการในการ
จัดการส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย

379 โครงการ

ป ี63 - ด าเนินโครงการในการ
จัดการส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย

379 โครงการ

ป ี6๓ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี6๔ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี6๕ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

2. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการ
ส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

๓. โครงการจ้างเหมา
เอกชนก าจัดมูลฝอย
โดยระบบเตาเผา
มูลฝอยขนาดไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อ
วัน ที่ศูนย์ก าจัดมูล
ฝอยสายไหม 
(โครงการต่อเนื่องถึง
ป ี2587)

กรุงเทพ
มหานคร

ล๕,
ล๑๐

19 ล๕,
ล๑๐

 ไม่ได้รับ
งบประมาณ

                 -   กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

                 -   

                 -       863.0120

                 -            1.0000   6,600.0000

                 -           863.0120 2 5 18 6 4 19

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

     6,601.0000 ๕ 5 18 6 4

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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มั่นคง
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กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี6๓ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี6๔ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี6๕ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

5. โครงการบริหาร
จัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม

เมืองพัทยา                  -       348.4300                  -                    -                    -           348.4300 2 ป ี62 - จ านวนรายการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมที่ได้รับ
การพัฒนา

4 รายการ 5 18 6 4 19 ล๑๐

ป ี61 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินอย่างเปน็ธรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - ร้อยละของแปลงที่ดินที่
ได้รับการออกโฉนดที่ดินมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 50

ป ี62 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลง
ที่ดินใหไ้ด้มาตรฐานเดียวกัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
กับความเชื่อมั่นในมาตรฐานความ
ถูกต้องของโฉนดที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลง
ที่ดินใหไ้ด้มาตรฐานเดียวกัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
กับความเชื่อมั่นในมาตรฐานความ
ถูกต้องของโฉนดที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลง
ที่ดินใหไ้ด้มาตรฐานเดียวกัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
กับความเชื่อมั่นในมาตรฐานความ
ถูกต้องของโฉนดที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

    218.6944     215.2269๔.2 บริหาร
จัดการท่ีดินให้
เกิดประโยชน์
สูงสุด

1. ผลผลิตโฉนด
ที่ดินที่ได้รับการ
พัฒนารูปแปลงที่ดิน
ใหเ้ปน็มาตรฐาน
เดียวกัน

กรมที่ดิน      1,312.1448

4. โครงการจัดหา
เคร่ืองจักรเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
โรงงานก าจัดมูลฝอย
จากการก่อสร้างที่
ศูนย์ก าจัดมูลฝอย
อ่อนนุช (โครงการ
ต่อเนื่องถึงป ี2565)

กรุงเทพ
มหานคร

    202.3079     336.3612     339.5544

        162.4260                 -                    -          14.7660     147.6600  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

19

 - 4 19 ล๑๐1 5

65 18๕ 4 ล๕,
ล๑๐

18

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี65 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลง
ที่ดินใหไ้ด้มาตรฐานเดียวกัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
กับความเชื่อมั่นในมาตรฐานความ
ถูกต้องของโฉนดที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่
ชัดเจน

30,000 แปลง

ป ี61 - แนวเขตที่ดินของรัฐมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่
ชัดเจน

30,000 แปลง

ป ี62 - แนวเขตที่ดินของรัฐมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่
ชัดเจน

25,000 แปลง

ป ี63 - แนวเขตที่ดินของรัฐมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่
ชัดเจน

30,000 แปลง

ป ี64 - แนวเขตที่ดินของรัฐมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่
ชัดเจน

30,000 แปลง

ป ี65 - แนวเขตที่ดินของรัฐมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

       40.95222. ผลผลิตที่ดินของ
รัฐที่ได้รับการบริหาร
จัดการ

       27.1234กรมที่ดิน         207.0938 1 5       40.3618 4 ล1018 1,2       48.0575        50.5989 19

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนจังหวัดที่ประกาศ
ยกระดับการรังวัดด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทยีมแบบจลน์

18 จังหวัด

ป ี61 - จ านวนระวางแผนที่เพื่อ
การรังวัดโดยวิธีรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่ง

34,000 ระวาง

ป ี61 - จ านวนสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทยีมอ้างอิงถาวร

30 สถานี

ป ี61 - โฉนดที่ดินของประชาชนมี
หมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนจังหวัดที่ประกาศ
ยกระดับการรังวัดด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทยีมแบบจลน์

5 จังหวัด

ป ี62 - จ านวนระวางแผนที่เพื่อ
การรังวัดโดยวิธีรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่ง

24,000 ระวาง

ป ี62 - จ านวนสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทยีมอ้างอิงถาวร

6 สถานี

ป ี62 - โฉนดที่ดินของประชาชนมี
หมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนส านักงานที่ดินที่
รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วย
ระบบดาวเทยีม

51 ส านักงาน (8
 จังหวัด)

ป ี63 - โฉนดที่ดินของประชาชนมี
หมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนส านักงานที่ดินที่
รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วย
ระบบดาวเทยีม

101 ส านักงาน 
(16 จังหวัด)

ป ี64 - จ านวนสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทยีมอ้างอิงถาวร

47 สถานี

ป ี64 - โฉนดที่ดินของประชาชนมี
หมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่

ร้อยละ 100

4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รังวัดที่ดินด้วยระบบ
ดาวเทยีม

กรมที่ดิน                  -   2

กรมที่ดิน3. โครงการจัดท า
แผนที่เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลที่ดินบนแผนที่
มาตราส่วน 1:4000

                 -       244.4085     395.9984

18    376.2425

5 18 2 4 19

4 ล๑๐2                 -                    -       256.3425                  -   52        632.5850

       26.0000         666.4069

19

ล๑๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี65 - จ านวนส านักงานที่ดินที่
รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วย
ระบบดาวเทยีม

106 ส านักงาน 
(12 จังหวัด)

ป ี65 - โฉนดที่ดินของประชาชนมี
หมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนหน่วยงานที่น า
ข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดท า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ

10 หน่วยงาน

ป ี61 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์มีความครบถ้วน
และถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดท า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ

10 หน่วยงาน

ป ี62 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์มีความครบถ้วน
และถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดท า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ

10 หน่วยงาน

ป ี63 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์มีความครบถ้วน
และถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดท า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ

10 หน่วยงาน

2 5 18  - 4 19 ล๑๐5. โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลแนวเขต
ทาง
สาธารณประโยชน์ 
มาตราส่วน 1:4000

กรมที่ดิน          4.0710          5.7900          1.5000          7.4736          8.4375           27.2721

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์มีความครบถ้วน
และถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนหน่วยงานที่น าเข้า
ข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดท า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ

10 หน่วยงาน

ป ี65 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์มีความครบถ้วน
และถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - จ านวนข้อมูลระวางแผนที่
รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรง
ตามมาตรฐาน

300 ระวาง

ป ี61 - ประชาชนมีเอกสารสิทธิที่มี
รูปแปลงที่ดินที่เปน็มาตรฐานสากล

ภายในป ี2566

ป ี62 - จ านวนข้อมูลระวางแผนที่
รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรง
ตามมาตรฐาน

300 ระวาง

ป ี62 - ประชาชนมีเอกสารสิทธิที่มี
รูปแปลงที่ดินที่เปน็มาตรฐานสากล

ภายในป ี2569

ป ี63 - จ านวนข้อมูลระวางแผนที่
รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรง
ตามมาตรฐาน

256 ระวาง

ป ี63 - ข้อมูลระวางแผนที่รูป
แปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานสากล

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนข้อมูลระวางแผนที่
รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรง
ตามมาตรฐาน

1,000 ระวาง

ป ี6๔ - ข้อมูลระวางแผนที่รูป
แปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานสากล

ร้อยละ 100

2 5 18         1.8000          1.7724          1.5300          5.9998          5.9998           17.10206. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลที่ดินและ
แผนที่รูปแปลงที่ดิน
ใหเ้ปน็ระบบ
มาตรฐานเดียวกัน

กรมที่ดิน  - 4 19 ล๑๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี65 - จ านวนข้อมูลระวางแผนที่
รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรง
ตามมาตรฐาน

1,000 ระวาง

ป ี65 - ข้อมูลระวางแผนที่รูป
แปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานสากล

ร้อยละ 100

ป ี61 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ า

447 แหง่

ป ี61 - อปท. ได้รับการแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค

1,197 แหง่

ป ี61 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งน้ าตามที่ราษฎรถวายฎกีา

100 แหง่

ป ี62 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ า

447 แหง่

ป ี62 - อปท. ได้รับการแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค

1,197 แหง่

ป ี62 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งน้ าตามที่ราษฎรถวายฎกีา

100 แหง่

ป ี63 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ า

447 แหง่

ป ี63 - อปท. ได้รับการแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค

1,197 แหง่

ป ี63 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งน้ าตามที่ราษฎรถวายฎกีา

100 แหง่

ป ี64 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ า

447 แหง่

ป ี64 - อปท. ได้รับการแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค

1,197 แหง่

ป ี64 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งน้ าตามที่ราษฎรถวายฎกีา

100 แหง่

  3,910.1229   6,061.9182   5,000.0000   5,000.0000    25,724.1324 19 6 4 18 ล๑๐,
ร๑๑

๔.3 
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้ าทั้ง
ระบบ

1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าอย่าง
บรูณาการ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

  5,752.0913 2 5

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี65 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ า

447 แหง่

ป ี65 - อปท. ได้รับการแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค

1,197 แหง่

ป ี65 - อปท. ได้รับการพัฒนา
แหล่งน้ าตามที่ราษฎรถวายฎกีา

100 แหง่

ป ี61 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบ

39,091 ไร่

ป ี62 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบ

8,238 ไร่

ป ี64 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบ

20,051 ไร่

ป ี65 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบ

17,627 ไร่

ป ี61 - เพิ่มปริมาณน้ าต้นทนุ 18.2331 ล้าน 
ลบ.ม.

ป ี61 - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 26,395 ครัวเรือน

ป ี62 - เพิ่มปริมาณน้ าต้นทนุ 1.3900 ล้าน 
ลบ.ม.

ป ี62 - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 2,742 ครัวเรือน

ป ี64 - เพิ่มปริมาณน้ าต้นทนุ 15.2864 ล้าน 
ลบ.ม.

ป ี64 - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 5,095 ครัวเรือน

ป ี65 - เพิ่มปริมาณน้ าต้นทนุ 14.2142 ล้าน 
ลบ.ม.

ป ี65 - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 4,738 ครัวเรือน

ป ี61 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบ

32,023 ไร่

ป ี61 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้าง เพื่อปอ้งกันอุทกภยั
และน้ าทว่ม มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

6 4 18 ล๑๐,
ร๑๑

3 5 194. โครงการปอ้งกัน
น้ าทว่มพื้นที่ชุมชน

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

  3,481.3315

       67.3647

2. โครงการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการ
ปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

กรม
ปอ้งกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

3. โครงการฟื้นฟู
บรูณะแหล่งน้ าเดิม
เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาอุทกภยั
และภยัแล้ง 
(ปงีบประมาณ พ.ศ.
2561 ชื่อโครงการ
บริหารจัดการน้ า
เพื่อการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(2))

    118.0316                  -   

    341.1402

    288.7401

       66.0702 3                 -       366.8743

  3,050.3731   3,490.6013   3,500.0000   3,500.0000    17,022.3059

        841.4494 5 19 6

    253.8305 783.6796        3 5 19 6

กรม
ปอ้งกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั

    123.0774 4 ล๑๐,
ร๑๑

4 ล๑๐,
ร๑๑

18

18

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี62 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบจากปญัหาอุทกภยั
และน้ าทว่ม

34,636 ไร่

ป ี62 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้าง เพื่อปอ้งกันอุทกภยั
และน้ าทว่ม มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี63 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบจากปญัหาอุทกภยั
และน้ าทว่ม

33,778 ไร่

ป ี63 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้าง เพื่อปอ้งกันอุทกภยั
และน้ าทว่ม มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี64 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบจากปญัหาอุทกภยั
และน้ าทว่ม

35,000 ไร่

ป ี64 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้าง เพื่อปอ้งกันอุทกภยั
และน้ าทว่ม มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี65 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบจากปญัหาอุทกภยั
และน้ าทว่ม

35,000 ไร่

ป ี65 - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้าง เพื่อปอ้งกันอุทกภยั
และน้ าทว่ม มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี61 - ปอ้งกันตล่ิง 100,428 
เมตร/219 แหง่

ป ี61 - เขื่อนปอ้งกันตล่ิงที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี62 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าภายในประเทศที่ได้รับการ
ปอ้งกัน

106,926 
เมตร/266 แหง่

187,461.2826     7,680.5791     7,223.9926     7,300.0000     7,300.0000     5. โครงการก่อสร้าง
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริม
แม่น้ าภายในประเทศ

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

36,965.8543       3 5 ล๑๐,
ร๑๑

19 6 4

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี62 - เขื่อนปอ้งกันตล่ิงที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี63 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าภายในประเทศที่ได้รับการ
ปอ้งกัน

115,748 เมตร

ป ี63 - เขื่อนปอ้งกันตล่ิงที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี64 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าภายในประเทศที่ได้รับการ
ปอ้งกัน

117,000 เมตร

ป ี64 - เขื่อนปอ้งกันตล่ิงที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี65 - ความยาวของพื้นที่ตล่ิงริม
แม่น้ าภายในประเทศที่ได้รับการ
ปอ้งกัน

117,000 เมตร

ป ี65 - เขื่อนปอ้งกันตล่ิงที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ป ี61 - พื้นที่ได้รับการปอ้งกันและ
ลดผลกระทบ

12,049,539 ไร่

ป ี61 - ผังนโยบายที่ค านึงถึงการ
ปอ้งกันและบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
อย่างเปน็ระบบทั้งลุ่มน้ าและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนผังปอ้งกันและ
บรรเทาอุทกภยัลุ่มน้ าที่มีการจัดท า

6 ลุ่มน้ า

ป ี62 - ผังนโยบายที่ค านึงถึงการ
ปอ้งกันและบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
อย่างเปน็ระบบทั้งลุ่มน้ าและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง

ร้อยละ 100

กรมโยธา
ธิการและ
ผังเมือง

-               150.0000    6352.0000        -               -               202.0000    36. โครงการวางและ
จัดท าผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภยัลุ่มน้ า

195 ล๑๐,
ร๑๑

184

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี63 - การก่อสร้างเพื่อปอ้งกันน้ า
ทว่มระบบส่งน้ าดิบฝ่ังตะวันออก
แล้วเสร็จ

 ร้อยละ 100

ป ี64 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี61 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี62 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี63 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี64 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี62 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี63 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี64 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี61 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี62 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี63 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี64 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี65 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี61 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี62 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี63 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

11. งานการ
ด าเนินงานกรณี
หลังมิเตอร์ในเชิงรุก 
(ล้างถังพักน้ า)
(Water Safety 
Plan)

การ
ประปา

นครหลวง

8. งานติดต้ัง
ปรับปรุงระบบ
ตรวจวัดคุณภาพน้ า
อัตโนมัติใน
กระบวนการผลิต
(Water Safety 
Plan)

          36.1500

5

         2.7500  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

                 -   

5 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

       18.6000

                 -                    -           285.0000                 -       285.0000  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

         5.0000

       14.8000

5

                 -   

19

6

19

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

5

                 -   

7. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบส่ง
น้ าดิบเพื่อปอ้งกัน
น้ าทว่มเปน็การถาวร
ของการประปา
นครหลวง

การ
ประปา

นครหลวง

การ
ประปา

นครหลวง

การ
ประปา

นครหลวง

9. งานปรับปรุง
ระบบปอ้งกันการ
ผุกร่อนของทอ่
ประธานและทอ่ส่งน้ า
(Water Safety 
Plan)

10. งานการ 
Flushing (UDF)
(Water Safety 
Plan)

การ
ประปา

นครหลวง

5

5 5

         0.6000             5.6000 5

5

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

619

19 ไม่ระบุ
งบประมาณ

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

4 ล๑๐,
ร๑๑

6

ล๑๐,
ร๑๑

4 ล๑๐,
ร๑๑

18

18

18

4 18 ล๑๐,
ร๑๑

4

6

6

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

5 ไม่ระบุ
งบประมาณ

4 18 ล๑๐,
ร๑๑

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

19

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี65 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี62 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี63 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี64 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี61 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี62 - ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (รายใหม)่

 63,000 
ครัวเรือน

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (รายใหม)่

 58,000 
ครัวเรือน

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (รายใหม)่

 65,000 
ครัวเรือน

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (รายใหม)่

 60,000 
ครัวเรือน

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (รายใหม)่

 60,000 
ครัวเรือน

252.0000    216.0000    208.0000    

5          10.0000

1,132.0000     

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

12. โครงการ
บริหารจัดการระบบ
ส่งน้ าดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(แผนงานที่ 3)

การ
ประปา

นครหลวง

                 -   

13. งานปรับปรุง
การก าหนดเขต
อนุรักษ์แหล่งน้ าดิบ
เพื่อการประปา 
(ส้ินสุดโครงการโดย 
การประปานครหลวง
ได้ส่งเร่ืองการก าหนด
เขตอนุรักษ์ไปยัง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบแล้ว)

การ
ประปา

นครหลวง

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

6

19

14. แผนงานการ
ติดต้ังประปาใหม่

5 5การ
ประปา

นครหลวง

232.0000    

                 -   

19 6

6

                 -                    -                    -    ไม่ระบงุบประมาณ 5 5 19

ล๑๐,
ร๑๑

4 ล๑๐,
ร๑๑

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

5       10.0000

4 ล๑๐,
ร๑๑

18

18

18224.0000    

4
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี64 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี65 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

    832.4891   1,814.8145    305.180815. โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุง
ขยายระบบประปา

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

    581.3541     896.6608 19     4,430.4993 3 4 ล๕, 
ล๑๐

 -5 6
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี64 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี65 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

                 -                    -                    -   17. โครงการ
ปรับปรุงประปา
อาคาร

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

    100.2948          5.5130 3 5    126.5340        95.1527        65.4840 616. โครงการ
ปรับปรุงกิจการ
ประปาภายหลังการ
รับโอน

19        704.2602

        392.9785

3 5 6

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

    704.2602

ล๕, 
ล๑๐

4 ล๕, 
ล๑๐

 -

 -

4

                 -   

19
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี64 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี65 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

19. โครงการวางทอ่
ขยายเขตจ าหน่ายน้ า

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

     1,940.6107    215.2661     657.7880     500.0000     500.0000

    503.7020   2,822.9680   4,800.0000   4,800.0000 3    464.7922

18. โครงการ
ปรับปรุงเส้นทอ่

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

6

195

       67.5566 3 5

   13,391.4622

4 ล๕, 
ล๑๐

 -

4  - ล๕, 
ล๑๐

19

6

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี64 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี65 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,485 
ครัวเรือน

ป ี61 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

20. โครงการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้ า

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

19 6 4  - ล๕, 
ล๑๐

       88.7792     555.8510     899.0000   1,125.5000      2,669.1302 5                 -   3

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี64 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี64 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี65 - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

215,000 
ครัวเรือน

ป ี6๒ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการน้ าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม)

200,000 
ครัวเรือน

ป ี6๓ - ร้อยละคุณภาพน้ าได้
มาตรฐานตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(ตัวชี้วัดภาพรวม)

ร้อยละ 100

ป ี61 - น้ าเสียที่ได้รับการบ าบดั 21,496,7๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร

ป ี61 - ร้อยละของน้ าเสียหลังการ
บ าบดัมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมก าหนดไว้ก่อน
ระบายลงสู่แหล่งน้ า

ร้อยละ ๘๐

ป ี62 - น้ าเสียที่ได้รับการบ าบดั 22,199,5๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร

6 4 ล๑๐1       61.8806        59.5727        65.3763        71.9139        79.1053         337.8488 5 18

5 19                 -       204.9500 6

22. ผลผลิตการ
จัดการน้ าเสีย

องค์การ
จัดการ
น้ าเสีย

21. โครงการ
ค่าจัดซ้ือที่ดิน

การ
ประปา
ส่วน

ภมูิภาค

    223.4700                  -                    -           428.4200 3 ล๕, 
ล๑๐

 -4

18

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - ร้อยละของน้ าเสียหลังการ
บ าบดัมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมก าหนดไว้ก่อน
ระบายลงสู่แหล่งน้ า

ร้อยละ ๘๐

ป ี63 - น้ าเสียได้รับการบ าบดัมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจาก
ระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชน

๘๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร

ป ี63 - ร้อยละของพื้นที่เปา้หมาย
ที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้าบริหาร
จัดการระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 
48 แหง่ (สะสม)

ร้อยละ 100

ป ี63 - ร้อยละของน้ าเสียหลังการ
บ าบดัได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ า
ทิ้งจากระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนที่
ก าหนด

ร้อยละ ๘๐

ป ี64 - น้ าเสียได้รับการบ าบดัมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจาก
ระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชน

๘4,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร

ป ี64 - ร้อยละของพื้นที่เปา้หมาย
ที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้าบริหาร
จัดการระบบบ าบดัน้ าเสีย

ร้อยละ 100

ป ี64 - ร้อยละของน้ าเสียหลังการ
บ าบดัได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ า
ทิ้งจากระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนที่
ก าหนด

ร้อยละ ๘๐

ป ี65 - น้ าเสียได้รับการบ าบดัมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจาก
ระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชน

๘6,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร

ป ี65 - ร้อยละของพื้นที่เปา้หมาย
ที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้าบริหาร
จัดการระบบบ าบดัน้ าเสีย

ร้อยละ 100

ป ี65 - ร้อยละของน้ าเสียหลังการ
บ าบดัได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ า
ทิ้งจากระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนที่
ก าหนด

ร้อยละ ๘๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - น้ าเสียที่ได้รับการบ าบดั 21,496,700 
ลูกบาศก์เมตร

ป ี61 - น้ าเสียหลังการบ าบดัมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมก าหนดไว้ก่อนระบาย
ลงสู่แหล่งน้ า

ร้อยละ 80

ป ี62 - ระบบบ าบดัน้ าเสียที่ได้รับ
การก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จ

5 แหง่

ป ี63 - ปริมาณน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบดัสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์

8,300,000 
ลูกบาศก์เมตร

ป ี63 - ร้อยละของพื้นที่เปา้หมาย
ที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้า
ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน
 5 แหง่

ร้อยละ 100

ป ี64 - ปริมาณน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบดัสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์

8,700,000 
ลูกบาศก์เมตร

ป ี64 - ร้อยละของพื้นที่เปา้หมาย
ที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้า
ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบบ าบดัน้ าเสีย

ร้อยละ 100

ป ี65 - ปริมาณน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบดัสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์

9,200,000 
ลูกบาศก์เมตร

ป ี65 - ร้อยละของพื้นที่เปา้หมาย
ที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้า
ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบบ าบดัน้ าเสีย

ร้อยละ 100

ป ี61 - รายงานผลการศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ า

1 ชุด

ป ี65 - รายงานผลการศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ า

๑ ชุด

5

3 5       15.0000                  -                    -                    -          15.0000           30.0000

18

6

3

24. โครงการจัดท า
แนวทางการบริหาร
จัดการคุณภาพน้ า

องค์การ
จัดการ
น้ าเสีย

23. โครงการ
ปรับปรุง ฟื้นฟูและ
บริหารจัดการ
คุณภาพน้ า

องค์การ
จัดการ
น้ าเสีย

6    211.1760     243.7060     304.8800     335.3680     368.9048      1,464.0348

18

4 ล๑๐

4 ล๑๐

18

18

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี61 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างระบบทอ่ เพื่อรวบรวมน้ า
เสียได้

 -

ป ี62 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างระบบทอ่ เพื่อรวบรวมน้ า
เสียได้

ไม่น้อยกว่า 
๔,๓๘๐ เมตร

ป ี6๓ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี6๓ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี61 - ประตูระบายน้ าในพื้นที่ทุ่ง
ตะวันออกมีการบริหารจัดการเพื่อ
ควบคุมปริมาณน้ า ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

14 สถานี

ป ี61 - คลองในพื้นที่ทุ่งตะวันออก
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจได้รับ
การดูแลใหป้ราศจากขยะและวัชพืช

16 คลอง

ป ี62 - ประตูระบายน้ าในพื้นที่ทุ่ง
ตะวันออกมีการบริหารจัดการเพื่อ
ควบคุมปริมาณน้ า ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

14 สถานี

25. โครงการการ
จัดการคุณภาพน้ า

2 5 19 6 4

  2,210.8000  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

26. โครงการบ าบดั
น้ าเสียมีนบรีุ 
ระยะที่ ๑

กรุงเทพ
มหานคร

     2,833.8000 ๕ 5 18

6

                 -   

                 -                    -       307.8000     312.0000  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

        619.8000 ๕ 5 18

2 5 18 6       16.6320     164.5960                  -                    -   

                 -                    -       623.0000

        181.2280

28. ผลผลิต
ส่ิงแวดล้อมเมืองที่มี
คุณภาพ

กรุงเทพ
มหานคร

กรุงเทพ
มหานคร

18 ล๑๐

18 ล๑๐

18

4

4

ล๑๐6 427. โครงการบ าบดั
น้ าเสียธนบรีุ

กรุงเทพ
มหานคร

ล๑๐,
ร๑๑

18       14.3923        14.3923                  -                    -                    -             28.7846

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ประเภท
ของงบ

ประมาณ
ตวัชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ค่าเป้าหมาย

ป ี62 - คลองในพื้นที่ทุ่งตะวันออก
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจได้รับ
การดูแลใหป้ราศจากขยะและวัชพืช

16 คลอง

ป ี61 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ าและ
ระบบปอ้งกันน้ าทว่ม

ไม่น้อยกว่า 
20,000 เมตร

ป ี62 - กรุงเทพมหานครสามารถ
ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ าและ
ระบบปอ้งกันน้ าทว่ม

ไม่น้อยกว่า 
11,203 เมตร

ป ี6๓ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี6๓ - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

  21,759.9282   19,504.0132   34,711.6260   34,902.2886   25,852.3699     136,730.2259รวม

4 ล๑๐,
ร๑๑

18

18 ล๑๐,
ร๑๑

18

29. โครงการการ
จัดการน้ าทว่มและ
อุทกภยั

กรุงเทพ
มหานคร

  1,485.1966     759.8328                  -                    -                    -        2,245.0294 2 5 19 6 4

4                 -                    -   ล๑๐,
ร๑๑

30. โครงการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแนว
ปอ้งกันน้ าทว่มริม
แม่น้ าเจ้าพระยา

กรุงเทพ
มหานคร

    105.8000     383.0000  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

        488.8000 2 5 19 6

31. โครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน้ า

กรุงเทพ
มหานคร

                 -                    -      10,230.0000         199.4000  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

       10,429.4000 ๕ 5 19 6

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

ป ี61 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขปญัหาของ
ศูนย์ด ารงธรรม

60,000 เร่ือง

ป ี62 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขปญัหาของ
ศูนย์ด ารงธรรม

60,000 เร่ือง

ป ี62 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศรับ
และติดตามเร่ืองร้องเรียนเพิ่มขึ้น
จากปกี่อน

ร้อยละ 30

ป ี62 - ประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมได้รับการแก้ไข
ปญัหาความเดือดร้อนเพิ่มจากปทีี่
ผ่านมา

ร้อยละ 5

ป ี63 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขปญัหาของ
ศูนย์ด ารงธรรม

60,000 เร่ือง

ป ี63 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศรับ
และติดตามเร่ืองร้องเรียนเพิ่มขึ้น
จากปกี่อน

ร้อยละ 30

ป ี63 - ประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมได้รับการแก้ไข
ปญัหาความเดือดร้อนเพิ่มจากปทีี่
ผ่านมา

ร้อยละ 5

ป ี64 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขปญัหาของ
ศูนย์ด ารงธรรม

60,000 เร่ือง

ป ี64 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศรับ
และติดตามเร่ืองร้องเรียนเพิ่มขึ้น
จากปกี่อน

ร้อยละ 30

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

๕.๑ 
ยกระดับ
คุณภาพการ
ใหบ้ริการ
ประชาชน

1. การสนับสนุน
และอ านวยการ
ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ศูนย์
ด ารง
ธรรม

กระทรวง
มหาดไทย)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอยา่งสมดุล

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

    105.8926     117.8854 2 6 20 2    143.3259     120.8854     132.9740         620.9633 6  - ล๑๑,
ร๑๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี64 - ประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมได้รับการแก้ไข
ปญัหาความเดือดร้อนเพิ่มจากปทีี่
ผ่านมา

ร้อยละ 5

ป ี65 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขปญัหาของ
ศูนย์ด ารงธรรม

60,000 เร่ือง

ป ี65 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศรับ
และติดตามเร่ืองร้องเรียนเพิ่มขึ้น
จากปกี่อน

ร้อยละ 30

ป ี65 - ประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมได้รับการแก้ไข
ปญัหาความเดือดร้อนเพิ่มจากปทีี่
ผ่านมา

ร้อยละ 5

ป ี62 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ป ี63 - จ านวนโครงการที่ได้
ด าเนินการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/
และด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ทนัเวลาที่ก าหนด

152 โครงการ

ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

2. การสนับสนุน
การแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนของ
ประชาชนในระดับ
พื้นที/่นโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
การ

บริหาร
ราชการ
จังหวัด)

                   -     302.0000     248.0000     365.4200     401.9620      1,317.3820 2 6 20 2 6  - ล๑๑,
ร๑๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ยทุธ

ศาสตร์
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12
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กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี64 - จ านวนโครงการที่ได้
ด าเนินการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/
และด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ทนัเวลาที่ก าหนด

152 โครงการ

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ป ี65 - จ านวนโครงการที่ได้
ด าเนินการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/
และด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ทนัเวลาที่ก าหนด

152 โครงการ

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และทนัเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

3. โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ

กรมการ
ปกครอง

    210.4736     190.4046     161.4600     413.6426     413.6426      1,389.6234 2 ป ี61 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้ด าเนินการ
แก้ไขปญัหาเร่ืองร้องทกุข/์
ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ/
อ านวยความเปน็ธรรม/ปญัหาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนประสบ
ผลส าเร็จหรือยุติ

ร้อยละ 90 6 20 2 6  - ล๑๑,
ร๑๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี62 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้ด าเนินการ
แก้ไขปญัหาเร่ืองร้องทกุข/์
ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ/
อ านวยความเปน็ธรรม/ปญัหาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนประสบ
ผลส าเร็จหรือยุติ

ร้อยละ 90

ป ี63 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้ด าเนินการ
แก้ไขปญัหาเร่ืองร้องทกุข/์
ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ/
อ านวยความเปน็ธรรม/ปญัหาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนประสบ
ผลส าเร็จหรือยุติ

ร้อยละ 90

ป ี64 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้ด าเนินการ
แก้ไขปญัหาเร่ืองร้องทกุข/์
ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ/
อ านวยความเปน็ธรรม/ปญัหาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนประสบ
ผลส าเร็จหรือยุติ

ร้อยละ 90

ป ี65 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้ด าเนินการ
แก้ไขปญัหาเร่ืองร้องทกุข/์
ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ/
อ านวยความเปน็ธรรม/ปญัหาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนประสบ
ผลส าเร็จหรือยุติ

ร้อยละ 90

ป ี61 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในคุณภาพการใหบ้ริการ
และการด าเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ 80

ป ี62 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในคุณภาพการใหบ้ริการ
และการด าเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ 80

ป ี63 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในคุณภาพการใหบ้ริการ
และการด าเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ 80

6 20 24. ผลผลิตการ
พัฒนาการใหบ้ริการ
ทะเบยีน บตัร
ประจ าตัวประชาชน
และข้อมูลสารสนเทศ

กรมการ
ปกครอง

1  1,267.9317   1,181.2904   1,042.1375   1,375.6529   1,375.6529      6,242.6654 6  - ล๑๑,
ร๑๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี64 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในคุณภาพการใหบ้ริการ
และการด าเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ 80

ป ี65 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในคุณภาพการใหบ้ริการ
และการด าเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ 80

ป ี61 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ร้อยละ 80

ป ี62 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ร้อยละ 81

ป ี63 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ ร้อยละ 81

ป ี64 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ ร้อยละ 81

ป ี65 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ ร้อยละ 81

ป ี61 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ร้อยละ 80

ป ี62 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ร้อยละ 81

ป ี63 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ร้อยละ 81

ป ี64 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ร้อยละ 81

ป ี65 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ร้อยละ 81

ป ี61 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขปญัหาของ
ศูนย์ด ารงธรรม

3,500 เร่ือง

ป ี61 - ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่องานบริการของกรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - จ านวนประชาชนที่ได้รับ
บริการ

7.5900 ล้านราย

ป ี62 - ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่องานบริการของกรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - จ านวนประชาชนที่ได้รับ
บริการ

7.6900 ล้านราย

       42.8966        33.7095

1 6 20 2

        249.6235

   12,097.6027

1

  1,906.4197   1,937.1358   1,936.5870   3,158.7301   3,158.7301  -

 -

6  - ล๑๑,
ร๑๐

6. โครงการบริการ
จัดการออกบตัรผ่าน
แดนเพื่ออ านวย
ความสะดวกทาง
ธุรกิจ

กรมการ
ปกครอง

2 6 ล๑๑,
ร๑๐

       67.3139        67.3139       38.3896 6 ล๑๑,
ร๑๐

2

6

6 20

201

7. ผลผลิตงานด้าน
ทะเบยีนและรังวัด
ที่ดินที่ใหบ้ริการแก่
ประชาชน

กรมที่ดิน

5. ผลผลิตเสริมสร้าง
สมรรถนะของอ าเภอ
ในการบริการและ
แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กรมการ
ปกครอง

    802.4729     846.8424     798.2777   1,792.8604   1,792.8604      6,033.3138

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี63 - ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่องานบริการของกรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนประชาชนที่ได้รับ
บริการ

7.7700 ล้านราย

ป ี64 - ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่องานบริการของกรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนประชาชนที่ได้รับ
บริการ

7.8500 ล้านราย

ป ี65 - ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่องานบริการของกรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - จ านวนประชาชนผู้ขอรังวัด
ได้รับการรังวัดในส านักงานที่ดินเร็ว
ขึ้น

6,000 ราย

ป ี61 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่
ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความ
พึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - จ านวนประชาชนผู้ขอรังวัด
ได้รับการรังวัดในส านักงานที่ดินเร็ว
ขึ้น

5,200 ราย

ป ี62 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่
ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความ
พึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - จ านวนประชาชนผู้ขอรังวัด
ได้รับการรังวัดในส านักงานที่ดินเร็ว
ขึ้น

5,200 ราย

ป ี63 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่
ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความ
พึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนประชาชนผู้ขอรังวัด
ได้รับการรังวัดในส านักงานที่ดินเร็ว
ขึ้น

5,200 ราย

ป ี64 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่
ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความ
พึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

 -8. โครงการส่งช่าง
รังวัดเฉพาะกิจไป
ช่วยเร่งรัดงานรังวัด
ของส านักงานที่ดิน

กรมที่ดิน 1 6 20 2 6         2.5184          2.5184          2.5184          3.9196          3.9196           15.3944 ล๑๑,
ร๑๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี65 - จ านวนประชาชนผู้ขอรังวัด
ได้รับการรังวัดในส านักงานที่ดินเร็ว
ขึ้น

5,200 ราย

ป ี65 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่
ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความ
พึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - จ านวนประชาชนที่
ใหบ้ริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 2 
ล้านราย

ป ี61 - ร้อยละจ านวนประชาชนมี
ความพึงพอใจต่องานบริการของ
กรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - จ านวนประชาชนที่
ใหบ้ริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 2 
ล้านราย

ป ี62 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่องานบริการของกรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - จ านวนประชาชนที่
ใหบ้ริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 6 
ล้านราย

ป ี63 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่องานบริการของกรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนประชาชนที่
ใหบ้ริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 8 
ล้านราย

ป ี64 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่องานบริการของกรมที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - จ านวนข้อมูลรูปแปลงที่ดิน
ที่ใหบ้ริการ

ไม่น้อยกว่า 33 
ล้านแปลง

ป ี63 - ประชาชนมีช่องทางการ
เข้าถึงการใหบ้ริการข้อมูลรูปแปลง
ที่ดิน

ไม่น้อยกว่า 4 
ช่องทาง

ป ี63 - ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการมีช่องทางการ
ใหบ้ริการข้อมูลด้านที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

9. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ที่ดิน ระยะที่ 2

62    617.1027 2                 -       673.0721      2,204.9085                 -       914.7337  -กรมที่ดิน 6 ล๑๑,
ร๑๐

20

10. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ใหบ้ริการค้นหา
ต าแหน่งรูปแปลง
ที่ดินด้วยระบบภมิู
สารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต 
(LansMaps)

กรมที่ดิน 2 6 20 2 6  - ล๑๑,
ร๑๐

                 -                    -          50.0000                  -          12.0000           62.0000

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ยทุธ

ศาสตร์
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แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี64 - จ านวนข้อมูลรูปแปลงที่ดิน
ที่ใหบ้ริการ

ไม่น้อยกว่า 33 
ล้านแปลง

ป ี64 - ประชาชนมีช่องทางการ
เข้าถึงการใหบ้ริการข้อมูลรูปแปลง
ที่ดิน

ไม่น้อยกว่า 4 
ช่องทาง

ป ี64 - ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการมีช่องทางการ
ใหบ้ริการข้อมูลด้านที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนข้อมูลรูปแปลงที่ดิน
ที่ใหบ้ริการ

ไม่น้อยกว่า 33 
ล้านแปลง

ป ี65 - ประชาชนมีช่องทางการ
เข้าถึงการใหบ้ริการข้อมูลรูปแปลง
ที่ดิน

ไม่น้อยกว่า 4 
ช่องทาง

ป ี65 - ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการมีช่องทางการ
ใหบ้ริการข้อมูลด้านที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนข้อมูลที่ดินที่
สามารถใหบ้ริการสอบถาม 
เชื่อมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลได้

ไม่น้อยกว่า 33 
ล้านแปลง

ป ี64 - ประชาชนและหน่วยงานมี
ความพึงพอใจในการสอบถาม 
เชื่อมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนข้อมูลที่ดินที่
สามารถใหบ้ริการสอบถาม 
เชื่อมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลได้

ไม่น้อยกว่า 33 
ล้านแปลง

ป ี65 - ประชาชนและหน่วยงานมี
ความพึงพอใจในการสอบถาม 
เชื่อมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิและสารบบของ
ส านักงานที่ดินครบถ้วน

ไม่น้อยกว่า 12 
ล้านแปลง

ป ี64 - ข้อมูลทะเบยีนที่ดินและ
ภาพลักษณ์ในระบบคอมพิวเตอร์มี
ความถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

6 20         5.3000 22                 -          52.7150 ล๑๑,
ร๑๐

 -                 -   

กรมที่ดิน

11. โครงการพัฒนา
ระบบใหบ้ริการ
ข้อมูลที่ดินและ
การบรูณาการ
ฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการ
ภาครัฐ (Linkage 
Center)

กรมที่ดิน

12. โครงการน าเข้า
ข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิและ
สารบบที่ดินใน
ส านักงานที่ดิน

6

2 6 20 2 6

          58.0150

 - ล๑๑,
ร๑๐

                 -                    -                    -       763.0200     738.7400      1,501.7600

                 -   

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี65 - จ านวนข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิและสารบบของ
ส านักงานที่ดินครบถ้วน

ไม่น้อยกว่า 11 
ล้านแปลง

ป ี65 - ข้อมูลทะเบยีนที่ดินและ
ภาพลักษณ์ในระบบคอมพิวเตอร์มี
ความถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90

13. โครงการ PEA 
Solar Hero 
Application

การไฟฟ้า
ส่วน

ภมูิภาค

                 -          19.7415                  -                    -                    -             19.7415 5 ป ี62 - ความส าเร็จของโครงการ 
PEA Solar Hero Application

ได้ Application 
และกลยุทธ์ในการ
ใช้ Application 
เพื่อการด าเนิน
ธุรกิจของ การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

6 20 2 6  - ล๑๑,
ร๑๐

ป ี61 - จ านวนผู้ Download ใช้งาน 
Application: PEA Smart Plus ซ่ึงเปน็
 Application ที ่การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 
พฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการ 
ใช้บริการ Online ผ่านโทรศัพทม์ือถือ 
Smart Phone หรือ Tablet

0.5 ล้านราย

ป ี62 - จ านวนผู้ Download ใช้งาน 
Application: PEA Smart Plus ซ่ึงเปน็
 Application ที ่การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 
พฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการ 
ใช้บริการ Online ผ่านโทรศัพทม์ือถือ 
Smart Phone หรือ Tablet

3 ล้านราย

ป ี63 - จ านวนผู้ Download ใช้งาน 
Application: PEA Smart Plus ซ่ึงเปน็
 Application ที ่การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 
พฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการ 
ใช้บริการ Online ผ่านโทรศัพทม์ือถือ 
Smart Phone หรือ Tablet

4 ล้านราย

ป ี64 - จ านวนผู้ Download ใช้งาน 
Application: PEA Smart Plus ซ่ึงเปน็
 Application ที ่การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 
พฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการ 
ใช้บริการ Online ผ่านโทรศัพทม์ือถือ 
Smart Phone หรือ Tablet

5 ล้านราย

5การไฟฟ้า
ส่วน

ภมูิภาค

          43.2800 6 20 6 ล๑๑,
ร๑๐

       17.500014. โครงการพัฒนา
ระบบการใหบ้ริการ
ลูกค้าผ่าน Internet
แบบครบวงจร "PEA
Smart Plus"

       19.7800                  -    ไม่ระบุ
งบประมาณ

         6.0000 2  -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี61 - ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มากกว่าร้อยละ 
80

ป ี62 - ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มากกว่าร้อยละ 
80

ป ี63 - ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มากกว่าร้อยละ 
80

ป ี61 - ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มากกว่าป ี2560

ป ี62 - ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มากกว่าป ี2561

ป ี63 -ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

4.5

ป ี64 - ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

4.5

ป ี65 - ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

4.5

ป ี61 - จ านวนบริการใหม่ อย่างน้อย 2 
บริการ

ป ี62 - จ านวนบริการใหม่ อย่างน้อย 2 
บริการ

ป ี63 - ระบบงานที่ได้รับการ
ปรับเปล่ียนเปน็ Digital ใหร้องรับ
สาขาเสมือน (ระบบงานตามที่
ก าหนด)

ระบบงานกลุ่มที่ 1

ป ี64 - ระบบงานที่ได้รับการ
ปรับเปล่ียนเปน็ Digital ใหร้องรับ
สาขาเสมือน (ระบบงานตามที่
ก าหนด)

ระบบงานกลุ่มที่ 2

ป ี65 - ระบบงานที่ได้รับการ
ปรับเปล่ียนเปน็ Digital ใหร้องรับ
สาขาเสมือน (ระบบงานตามที่
ก าหนด)

ระบบงานส่วนที่
เหลือ

206

16. โครงการ
ยกระดับการบริการ
ที่เปน็เลิศ

17. โครงการ
พัฒนาการใหบ้ริการ
ในรูปแบบดิจิทลั 
(Digital Service) 
กับผู้ใช้บริการ

การ
ประปา

นครหลวง

การ
ประปา

นครหลวง

         1.5000

         0.4500

            1.5000

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

206 2

                    -    อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

                 -   

65 20 2

5 6 ล๑๑,
ร๑๐

2

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

                 -    ไม่ระบุ
งบประมาณ

 ไม่ระบุ
งบประมาณ

5

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

       20.5000  อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

 -

 -

 -6 ล๑๑,
ร๑๐

6 ล๑๑,
ร๑๐

          20.9500

การ
ประปา

นครหลวง

15. โครงการจัดท า
ศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC)

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี61 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ประเมินผลการปฏบิติัราชการของ
องค์กร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 75

ป ี61 - ระดับความส าเร็จในการ
ปฏบิติัราชการขององค์กรบรรลุตาม
เปา้หมาย

ระดับ 5

ป ี61 - จ านวนคร้ังในการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ป ี61 - ร้อยละจ านวน
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการ
ตอบสนอง

ร้อยละ 80

ป ี62 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการของหน่วยงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ร้อยละของหน่วยงาน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานได้บรรลุ
เปา้หมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ร้อยละความส าเร็จในการ
บริหารภาครัฐที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 80

ป ี62 - จ านวนคร้ังในการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ป ี62 - ร้อยละจ านวน
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการ
ตอบสนอง

ร้อยละ 80

ป ี63 - ร้อยละของหน่วยงาน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานได้บรรลุ
เปา้หมาย (ประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - ร้อยละของหน่วยงาน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานได้บรรลุ
เปา้หมาย (ประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ)

ร้อยละ 80

2    939.0681 6 201    929.1582     874.9995   1,422.7222   1,552.0606 6  - ล๑๑     5,718.00851. ผลผลิตส่วน
ราชการมีการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

๕.๒ พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
บริหารงาน
องค์กร

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ของงบ
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี65 - ร้อยละของหน่วยงาน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานได้บรรลุ
เปา้หมาย (ประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ)

ร้อยละ 80

ป ี62 - จ านวนประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

60,000 คน

ป ี63 - จ านวนประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๔0,000 คน

ป ี64 - จ านวนประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๘0,000 คน

ป ี65 - จ านวนประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๘0,000 คน

ป ี๖๔ - จังหวัดมีการจัดท าแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

25 จังหวัด

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่มีการใช้ประโยชน์จาก
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ผังแม่บทศูนย์ราชการ

ร้อยละ 100

ป ี๖๕ - จังหวัดมีการจัดท าแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

25 จังหวัด

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของ
จังหวัดที่มีการใช้ประโยชน์จาก
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ผังแม่บทศูนย์ราชการ

ร้อยละ 100

16.27502. การสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนงาน
นโยบายสู่การปฏบิติั
ในพื้นที่

20         6.3650

3. การจัดท า
แผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินและ
ผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

          51.0000 ๒ ๖ ๒๐  - ๖  - ล๑๑                 -   

62 2                   - 

                 -                    -   

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
นโยบาย
และแผน)

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
นโยบาย
และแผน)

4.0516 22.0240

       32.0000        19.0000

 -6 ล๑๑          48.7156

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ผลผลิต
หน่วยงาน
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ประเภท
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ 20

ป ี63 - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ 30

ป ี64 - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ 30

ป ี65 - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ป ี61 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (กองคลัง)

ร้อยละ 87

ป ี61 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร)

ร้อยละ 87

ป ี61 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

922 คน

ป ี62 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (กองคลัง)

ร้อยละ 100

ป ี62 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร)

ร้อยละ 100

ป ี62 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

704 คน

ป ี62 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 90

ป ี62 - ร้อยละความส าเร็จใน
พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 75

2 62  1,804.3125   2,380.6204   1,855.9345   3,095.6432   3,376.2472    12,512.75785. การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย
 (กองคลัง/

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร/
สถาบนั
ด ารง
ราชา

นุภาพ/
กลุ่ม

พัฒนา
ระบบ

บริหาร)

 -     5,191.36124. โครงการก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย
แหง่ใหม่

๒ ๖ ๒๐

6 20

  - 1,200.5278   1,995.4167  1,995.4167ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ส านัก
นโยบาย
และแผน)

  - ๖  - ล๑๑

 - ล๑๑

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี63 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (กองคลัง)

ร้อยละ 100

ป ี63 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

710 คน

ป ี63 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จใน
พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

ป ี63 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ร้อยละ 80

ป ี64 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (กองคลัง)

ร้อยละ 100

ป ี64 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

725 คน

ป ี64 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จใน
พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

ป ี64 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ร้อยละ 80

ป ี65 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (กองคลัง)

ร้อยละ 100

ป ี65 - ร้อยละของการเบกิจ่ายงบ
ลงทนุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร)

ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ศาสตร์
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แผน
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ปฏิรปู

แผน
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แผน
มั่นคง
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กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี65 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

735 คน

ป ี65 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จใน
พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

ป ี65 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ร้อยละ 80

ป ี๖๔ - จ านวนข้อมูลข่าวสารที่
ผ่านการกล่ันกรองของ
คณะกรรมการที่น าขึ้นเผยแพร่สู่
ประชาชน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 65 ของโครงการ

ป ี6๔ - ร้อยละของประชาชนที่มี
ต่อการรับรู้ และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาล โดยผ่าน
ช่องทางหอกระจายข่าวของ
กระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 ๗๕

ป ี๖๕ - จ านวนข้อมูลข่าวสารที่
ผ่านการกล่ันกรองของ
คณะกรรมการที่น าขึ้นเผยแพร่สู่
ประชาชน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80 ของโครงการ

ป ี6๕ - ร้อยละของประชาชนที่มี
ต่อการรับรู้ และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาล โดยผ่าน
ช่องทางหอกระจายข่าวของ
กระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๐

                 -   2,๘๑ ๖ ๒๐     4,972.4569                 -   6. โครงการสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชนของ
กระทรวงมหาดไทย

  2,486.2285   2,486.2285ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร)

                 -    -๖ ล๑๑

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย
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ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี61 - จ านวนข้อพิพาททางแพ่ง
และทางอาญาที่ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ของอ าเภอ

8,000 เร่ือง

ป ี62 - จ านวนข้อพิพาททางแพ่ง
และทางอาญาที่ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ของอ าเภอ

8,000 เร่ือง

ป ี63 -  จ านวนข้อพิพาททางแพ่ง
และทางอาญาที่ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ของอ าเภอ

8,000 เร่ือง

ป ี64 -  จ านวนข้อพิพาททางแพ่ง
และทางอาญาที่ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ของอ าเภอ

8,000 เร่ือง

ป ี61 - การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสนับสนุนการบรูณา
การและการขับเคล่ือนนโยบายใน
ระดับอ าเภอและทอ้งที่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละ 90

ป ี62 - การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสนับสนุนการบรูณา
การและการขับเคล่ือนนโยบายใน
ระดับอ าเภอและทอ้งที่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละ 95

ป ี63 - การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสนับสนุนการบรูณา
การและการขับเคล่ือนนโยบายใน
ระดับอ าเภอและทอ้งที่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละ 95

ป ี64 - การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสนับสนุนการบรูณา
การและการขับเคล่ือนนโยบายใน
ระดับอ าเภอและทอ้งที่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละ 95

2 6  - ล๑๑  2,197.6044   3,399.6647   3,271.7352   7,585.9248   7,585.9248    24,040.85398. โครงการ
สนับสนุนการบรูณา
การงานในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ

กรมการ
ปกครอง

2

๓,42 6 22                 -   7. โครงการ
สนับสนุนการ
ด าเนินการตาม
กฎหมายในหน้าที่
ของฝ่ายปกครอง
เพื่อการปฏรูิป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

กรมการ
ปกครอง

       25.3596

20

         3.7027        14.3577       32.9075

6

          76.3275 ล๑๒ -6

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี65 - การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสนับสนุนการบรูณา
การและการขับเคล่ือนนโยบายใน
ระดับอ าเภอและทอ้งที่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละ 95

ป ี61 - ร้อยละของความส าเร็จใน
การปฏบิติังานที่ก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี61 - ระดับความส าเร็จของงาน
ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการและการบริการ
ประชาชน

ระดับ 5

ป ี62 - ร้อยละของความส าเร็จใน
การปฏบิติังานที่ก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี62 - ระดับความส าเร็จของงาน
ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการและการบริการ
ประชาชน

ระดับ 5

ป ี63 - ร้อยละของความส าเร็จใน
การปฏบิติังานที่ก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 - ระดับความส าเร็จของงาน
ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการและการบริการ
ประชาชน

ระดับ 5

ป ี64 - ร้อยละของความส าเร็จใน
การปฏบิติังานที่ก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - ระดับความส าเร็จของงาน
ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการและการบริการ
ประชาชน

ระดับ 5

ป ี65 - ร้อยละของความส าเร็จใน
การปฏบิติังานที่ก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - ระดับความส าเร็จของงาน
ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการและการบริการ
ประชาชน

ระดับ 5

629. โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ

กรมที่ดิน   1,302.3818   1,302.3818      3,588.9591    227.0871     344.2021     412.9063 20 2 6 ล๑๑ -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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ป ี61 - จ านวนบคุลากรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

38,710 คน

ป ี61 - จ านวนจังหวัดมีการท า
กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ป ี62 - จ านวนบคุลากรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

38,710 คน

ป ี62 - จ านวนจังหวัดมีการท า
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ป ี63 - จ านวนบคุลากรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

ไม่น้อยกว่า 
40,800 คน

ป ี63 - ร้อยละของคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนบคุลากรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

40,800 คน

ป ี64 - ร้อยละของคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนบคุลากรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

40,800 คน

ป ี65 - ร้อยละของคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

๕.๓ สร้าง
ความโปร่งใส
ในการ
บริหารงาน
องค์กร

       49.9280 11 ล๑๒,
ร๘

       49.7036 ๔๒.๘๐๔๔ 52.24271. โครงการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี และความ
โปร่งใสของ
กระทรวงมหาดไทย

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวง
มหาดไทย

(ศูนย์
ปฏบิติัการ
ต่อต้าน

การทจุริต
กระทรวง
มหาดไทย)

1153.4427         248.1214 2 6 21 6

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี61 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถูก
ร้องเรียนเร่ืองทจุริตประพฤติมิชอบ

ร้อยละ 100

ป ี61 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนใน
การใหบ้ริการที่มีมูลลดลงจากป ี
2559

ร้อยละ 10

ป ี62 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบลดลงจากปทีี่ผ่านมา

ร้อยละ 10

ป ี62 - ค่าคะแนนเฉล่ียการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (ITA) 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 85

ป ี63 - จ านวนบคุลากรผู้เข้าร่วม
โครงการแต่ละจังหวัด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 10

ป ี63 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนบคุลากรผู้เข้าร่วม
โครงการแต่ละจังหวัด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี64 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนบคุลากรผู้เข้าร่วม
โครงการแต่ละจังหวัด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี65 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ป ี63 จ านวนบคุลากรได้รับการ
ปลูกคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ร้อยละ 100

ป ี64 จ านวนบคุลากรได้รับการ
ปลูกคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ร้อยละ 100

ป ี65 จ านวนบคุลากรได้รับการ
ปลูกคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ร้อยละ 100

5. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ปอ้งกันและ
ปราบปรามการ
ทจุริตในภาครัฐ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

         9.1748        28.9140                  -          19.5915                  -             57.6803 3 ป ี61 - จ านวนบคุลากรของ กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น และ 
อปท. ที่เข้าร่วมรับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และจิตส านึกให้
มีความซ่ือสัตย์สุจริต

1,750 คน 6 21 11 6 11 ล๑๒,
ร๘

11

2. โครงการ
ข้าราชการกรมที่ดิน
บริการประทบัใจ 
โปร่งใส เปน็ธรรม

กรมที่ดิน          2.0116                  -                    -            2.5866

          10.25963. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และปอ้งกัน
ปราบปรามการ
ทจุริตกรมที่ดิน

กรมที่ดิน          4.1240

2 6 21       20.0000

                 -            2.0116

                 -                    -          20.0000           50.7462

3                 -               4.5982

4. โครงการพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

       10.7462

11         4.1240                 -   

6 21 11

6 21๓

6 ล๑๒,
ร๘

6 ล๑๒,
ร๘

6 ล๑๒,
ร๘

11

11

11

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี62 - จ านวนบคุลากรของ กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น และ 
อปท. ที่เข้าร่วมรับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และจิตส านึกให้
มีความซ่ือสัตย์สุจริต

4,800 คน

ป ี64 - จ านวนบคุลากรของ กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น และ 
อปท. ที่เข้าร่วมรับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และจิตส านึกให้
มีความซ่ือสัตย์สุจริต

3,500 คน

ป ี61 - คะแนน ITA มากกว่า 90 
คะแนน

ป ี62 - คะแนน ITA มากกว่า 90 
คะแนน

ป ี63 - คะแนน ITA มากกว่า 90 
คะแนน

ป ี64 - คะแนน ITA มากกว่า 90 
คะแนน

ป ี65 - คะแนน ITA มากกว่า 90 
คะแนน

ป ี61 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

7,850 แหง่

ป ี61 - จ านวนเร่ืองที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง

ป ี61 - ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local 
Performance Assessment)

ร้อยละ 100

๕.๔ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

1. โครงการ
ยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ
ทอ้งถิ่น

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

2 6 20 2 6  - ล๑๑       81.7064        98.8057        36.0586     100.0000     100.0000

216. แผนงานยกระดับ
ธรรมาภบิาลใน
ระดับแนวหน้าของ
ประเทศด้วย
มาตรฐานสากล

         1.3500          2.9100          2.7000          2.7000การ
ประปา

นครหลวง

 อยู่ระหว่าง
ประมาณการ

11            9.6600 5 6

        416.5707

6 ล๑๒,
ร๘

11

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี62 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

7,850 แหง่

ป ี62 - จ านวนเร่ืองที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

ไม่น้อยกว่า 3 เร่ือง

ป ี62 - ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local 
Performance Assessment)

ร้อยละ 100

ป ี63 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

7,850 แหง่

ป ี63 - จ านวนเร่ืองที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง

ป ี63 - ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local 
Performance Assessment)

ร้อยละ 100

ป ี64 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

7,850 แหง่

ป ี64 - จ านวนเร่ืองที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง

ป ี64 - ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local 
Performance Assessment)

ร้อยละ 100

ป ี65 - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

7,850 แหง่

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี65 - จ านวนเร่ืองที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง

ป ี65 - ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local 
Performance Assessment)

ร้อยละ 100

ป ี61 - หน่วยงานสังกัด กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้ร้อยละ 100

 7,850 แหง่

ป ี61 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ การแนะน า 
ใหค้ าปรึกษาในการปฏบิติังานของ 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

ร้อยละ 80

ป ี62 - หน่วยงานสังกัด กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้ร้อยละ 100

 7,850 แหง่

ป ี62 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ การแนะน า 
ใหค้ าปรึกษาในการปฏบิติังานของ 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

ร้อยละ 80

ป ี63 - หน่วยงานสังกัด กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้ร้อยละ 100 

7,850 แหง่

20 2 6  - ล๑๑    682.2326 1 62. ผลผลิตส่งเสริม
และสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

    737.6022   1,100.0000    680.7386   1,100.0000      4,300.5734

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี63 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ การแนะน า 
ใหค้ าปรึกษาในการปฏบิติังานของ 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

ร้อยละ 80

ป ี64 - หน่วยงานสังกัด กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้ร้อยละ 100 

7,850 แหง่

ป ี64 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ การแนะน า 
ใหค้ าปรึกษาในการปฏบิติังานของ 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

ร้อยละ 80

ป ี65 - หน่วยงานสังกัด กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้ร้อยละ 100 

 7,850 แหง่

ป ี65 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ การแนะน า 
ใหค้ าปรึกษาในการปฏบิติังานของ 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

ร้อยละ 80

ป ี61 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน

7,850 แหง่

ป ี62 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน

7,850 แหง่

2 6  - ล๑๑2 6     143,835.8893      150,277.5263      154,837.8983      165,680.9729      173,965.0216          788,597.30843. ผลผลิตจัดสรร
เงินอุดหนุนใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

20
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี63 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน

7,774 แหง่

ป ี64 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน

7,564 แหง่

ป ี65 - องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน

5,329 แหง่

ป ี61 - อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นได้รับเงินค่าปว่ยการ 
(ค่าตอบแทน) ครบทกุเดือน 
เมื่อปฏบิติังานตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้

1,039,729 คน

ป ี62 - อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นได้รับเงินค่าปว่ยการ 
(ค่าตอบแทน) ครบทกุเดือน 
เมื่อปฏบิติังานตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้

1,039,729 คน

ป ี61 - อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ได้รับการสนับสนุน
ค่าตอบแทนในการปฏบิติังาน
สาธารณสุขเชิงรุก

15,000 คน

ป ี62 - อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ได้รับการสนับสนุน
ค่าตอบแทนในการปฏบิติังาน
สาธารณสุขเชิงรุก

15,000 คน

6. ผลผลิตรายการ
ค่าใช้จ่ายบคุลากร
ภาครัฐ ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กรุงเทพ
มหานคร

     7,003.0272      7,442.9769                       -                       -                       -        14,446.0041 2 ป ี61 - ข้าราชการครู บคุลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

14,685 คน 6 20 2 6  - ล๑๑

                 -           216.0000 2 6 20 25. โครงการส่งเสริม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
เชิงรุก

4. โครงการส่งเสริม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น (อสม.) เชิงรุก

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น

  7,486.0488   7,486.0488 2                 -                    -                    -      14,972.0976 2 6 20

กรุงเทพ
มหานคร

    108.0000     108.0000                  -                    -   

6 ล๙,
ล๑๑

6 ล๙,
ล๑๑

 -

 -
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
ยทุธ

ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ

รฐัมนตรี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต
หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ป ี61 - บคุลากรที่ปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกัน ควบคุมและบรรเทา
อัคคีภยัและสาธารณภยัได้รับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

2,174 คน

ป ี62 - ข้าราชการครู บคุลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

16,999 คน

ป ี62 - บคุลากรที่ปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกัน ควบคุมและบรรเทา
อัคคีภยัและสาธารณภยัได้รับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

2,174 คน

ป ี61 - จ านวนข้าราชการครู 
พนักงานครู และภารโรงเมือง
พัทยาที่มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

1,955 คน

ป ี62 - จ านวนข้าราชการครู 
พนักงานครู และภารโรงเมือง
พัทยาที่มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

1,977 คน

ป ี61 - จ านวนบคุลากรด้าน
การศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายเงินเดือน
 เงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อื่นตามสิทธิ

774 คน

ป ี62 - จ านวนบคุลากรด้าน
การศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายเงินเดือน
 เงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อื่นตามสิทธิ

696 คน

169,695.1389    178,179.9190    168,413.9471    193,979.2545    201,684.9673    911,953.2268        รวม

8. ผลผลิตบคุลากร
ภาครัฐด้านการ
ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เมืองพัทยา 2    254.0493     258.3936                  -                    -                    -           512.4429 2 6 20

       16.0000                  -             32.0000 2 6 20       16.0000                  -                    -   27. โครงการ
สนับสนุนการเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพ
ของครูบ านาญ 
พนักงานครู และภาร
โรงเมืองพัทยา

เมืองพัทยา

6 ล๑๑

6 ล๑๑ -

 -

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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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 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหล่ือมล้้าในสังคม 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 พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 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 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 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

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕)
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แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ส่วนท่ี ๕ 
การขับเคลื่อน 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย        

    



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
๑.๑ การถ่ายทอดโดยตรง
๑.๒ การถ่ายทอดผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ

หนังสือเวียน สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
๑.๓ การถ่ายทอดผ่าน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
๒. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ

ด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผน
๒.๑ การจัดทําแผน ได้แก่ แผน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๒.๒ การจัดทํางบประมาณ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๓ การดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ
 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๖๓ 

 

กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

ปฏิบัติราชการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ในรูปแบบท่ีสําคัญ ได้แก่
การถ่ายทอดโดยตรงไปยังบุคคลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา 
การถ่ายทอดผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 

ทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระบบกระจายเสียง
การถ่ายทอดผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือ

แผนปฏิบัติราชการ 
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการผ่านการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ และการดําเนินงาน

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงมหาดไทย

การจัดทํางบประมาณ ได้แก่ การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

การดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การนําแผนปฏิบัติราชการไปใช้

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ  
 
 

กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

ในรูปแบบท่ีสําคัญ ได้แก่ 
การสัมมนา เป็นต้น 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 

ระบบกระจายเสียง เป็นต้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือนําไปสู่

การจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ และการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 

กระทรวงมหาดไทย และแผนของหน่วยงาน

ประจําปี และการจัดทํา

ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๖๔ 

 

                          
               
          

กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 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
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเม่ือมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๖๕ 

 

 
 

 

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 
นายมณฑล  สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายชยพล  ธิติศักด์ิ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 
นายสมพงษ์  ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายปริญญา  ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้อํานวยการองค์การตลาด 
นายชีระ  วงศบูรณะ ผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย 
นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
นายชนัฐพงศ์  ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา 

 
 
 
 

คณะท่ีปรึกษาและคณะผู้จัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

 



 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๑๖๖ 

 

คณะผู้จัดทํา 
นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายเอกวิทย์  มีเพียร ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง 
นายวรวุฒิ  หลายพูนสวัสด์ิ ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรมท่ีดิน 
นายธนวัฒน์  ป่ินแก้ว ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
นายกฤษดา  สมประสงค์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รักษาราชการแทน 

 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 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง รักษาการแทน 
 หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ องค์การตลาด 
นางสาวศิริวัณ  ลิมป์รุ่งรัตนา หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รักษาการแทน 
 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร องค์การจัดการน้ําเสีย 
นายซีรอซันคาร  ปาทาน ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
นายสุทธิศักด์ิ  เจริญเรืองทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา 
นางสาวณัฐยาน์  ทวีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นางจริยา  ชุมพงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม  
 สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นางขนิษฐา  จิรพิทักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางสาวดรุณศิริ  แพน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นายเอกลักษณ์  อุปริรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นายศิริศักด์ิ  วงศ์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางลักษิตา  สุวัฒน์กิติวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวศิริพร  มูลละ พนักงานพิมพ์ ส ๔ 
นายธนภูมิ  ใบทอง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาววันวิสาข์  นราสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย 
นายศรศักด์ิ  ตรรภ์ชูวงศ์ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข


