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ก 

 

 
 
 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย จัดท าขึ้นเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทาง 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และบริบท 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงสอดคล้อง 
กับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการสรุปข้อมูลพ้ืนฐาน
ของกระทรวงมหาดไทย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย น าไปสู่การก าหนดทิศทางของกระทรวง 
มหาดไทย ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภทของงบประมาณ 
และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
รวมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการติดตาม  
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  
 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความส าคัญในการก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐาน
การด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 

 
 

ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
ข 

 

 
                                                                                                                     หน้า 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทย                                                                ๑ 
            ๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย                                                                   ๒ 
            ๑.๒ อ านาจหน้าที่และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ๓ 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย                                               ๗ 

            ๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก                                                               ๘ 

            ๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน                                                                  ๑๐ 

ส่วนที่ ๓ ทิศทางของกระทรวงมหาดไทย                                           ๑๒ 

            ๓.๑ วิสัยทัศน์                                                                                                ๑๓ 

            ๓.๒ พันธกิจ                                                                                                    ๑๓ 

            ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                    ๑๔ 

            ๓.๔ เป้าหมาย                                                                                                ๑๔ 

            ๓.๕ กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเชิงยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย                                                                   ๑๕ 

            ๓.๖ แผนที่ความเชือ่มโยง                                                                                   ๓๑ 

            ๓.๗ หว่งโซ่คุณค่า (Value Chain)                                                                                       ๓๘ 

ส่วนที่ ๔ แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย                                                           ๓๙ 

            ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑                                                                               ๔๐ 

            ๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒                                                                               ๕๔ 

            ๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓                                                                               ๖๙ 

            ๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔                                                                              ๘๒ 

            ๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕                                                                              ๙๒ 

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงมหาดไทย                                             ๑๑๕ 

            ๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ                                                 ๑๑๖ 

            ๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ                                                   ๑๑๗ 

คณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕)  
ของกระทรวงมหาดไทย  

๑๑๘ 

 

สำรบญั 
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๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ของกระทรวงมหาดไทย 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒ 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค   องค์การตลาด   องค์การจัดการน ้าเสีย       กรุงเทพมหานคร   เมืองพัทยา 
  

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 

๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง            กรมที่ดิน     กรมการพัฒนาชุมชน 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 
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๓ 

 

 
 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส้านักงานรัฐมนตรี 
 
 
 
 

 

ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

 
 
กรมการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
  

ด าเนินงานราชการทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี และประสานนโยบายระหว่างกระทรวง 
 

 พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน 
 จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง 
 ด าเนินงานด้านการรักษาความม่ันคงภายใน 
 ด าเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 

 ด าเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
 ด าเนินงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม 
 ด าเนินงานด้านการปกครองท้องที่ 
 ด าเนินงานด้านการอาสารักษาดินแดน 
 ด าเนินงานด้านการทะเบียน 

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ   
ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร 
ความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สงักัดกระทรวงมหาดไทย 

๑.๒ อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
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๔ 

 

กรมที่ดิน 
 
 
 
 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 

 
 

จัดท าแผนแม่บท วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยการ
ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 ด าเนินงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุม     
การก่อสร้างอาคาร 

 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการก าหนดและก ากับ
ดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน 

 ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง  
 

 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน 
 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหาร
จัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 

 คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ  
 ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 บริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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๕ 

 

การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
 
 
 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
การประปานครหลวง 
 
 

 
 
 
การประปาส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย 
 ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า 
 พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า     
ใหเ้กิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ   
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการประปา 
 ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว 
 ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและ

ประชาชน 
 

 ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ 
 ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาท่ัวประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ 
 ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา  
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องค์การตลาด 
 
 
 
 
องค์การจัดการน ้าเสีย 
 
 

 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
เมืองพัทยา 
 
 

 
 

 
 

 

พัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพ่ือเป็นกลไกของรัฐบาลในการ
กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพ่ือประชาชน 

จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมส าหรับการบ าบัดน้ าเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสียและการให้บริการหรือ
รับบริหารหรือจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ าเสีย รวมทั้งบริหารหรือกิจการ
ต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

ด าเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องที่กฎหมายก าหนด 

ด าเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องท่ีกฎหมายก าหนด 
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ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม       

ของกระทรวงมหาดไทย 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
แนวพระราชด าริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต่าง ๆ ถือเป็นต้นแบบความส าเร็จ เพ่ือเรียนรู้และ
น ามาประยุกต์เป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 

T1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้องค์กรต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

O2 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ขององค์กรที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น การให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และทันสมัย การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ที่หลากหลาย เป็นต้น ท าให้องค์กรต้องปรับปรุง
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าว 

T2 ระบบการเมืองภายในประเทศ/การเลือกตั้งใน
ระดับต่าง ๆ มีผลต่อการด าเนินงานในเชิงนโยบาย
ขององค์กร 

O3 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติที่มีความชัดเจน เอ้ือต่อการ
ก าหนดทิศทาง/แนวทางการด าเนินงานขององค์กร 
และสร้างโอกาสให้เกิดการบูรณาการข้ามองค์กรเพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์/แผนดังกล่าว 

T3 การเกิดภัยและความรุนแรงในปัจจุบันที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การก่อการร้ายรูปแบบใหม่ 
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ า ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป็นต้น ท าให้องค์กรต้องปรับทิศทางการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

O4 ก ร ะ แ ส ก า ร เ ป ลี่ ย น ผ่ า น สู่ ดิ จิ ทั ล  (Digital 
Transformation) เ อ้ือต่อการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานขององค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

T4 ความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนระดับชาติ และ
นโยบายที่ก าหนดไว้ 

O5 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ถือเป็น
โอกาสให้องค์กรปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและแนวทาง 
การด าเนินงานไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

T5 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว 
เช่น ปัญหาการพัฒนาไม่เหมาะสมกับอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ ปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่ (Zoning) 
ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ าเสีย เป็นต้น ท าให้
องค์กรต้องวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็น
ดังกล่าว 

O6 แนวคิด/ฐานข้อมูลที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) การจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) สถานการณ์ความเสี่ยง
ของโลก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น 
เอ้ือต่อการน ามาใช้ในการก าหนดทิศทางและพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร 

T6 การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ท าให้
องค์กรต้องขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมบทบาท
ความเข้มแข็งใหก้ับผู้สูงอายุในระดับพื้นท่ี 

๒.๑ การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O7 ศักยภาพที่โดดเด่นของพ้ืนที่ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธุรกิจ/
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ถือเป็นทุนทางสังคมที่เอ้ือต่อ
การวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญไปสู่พื้นที ่

T7 การบูรณาการความร่วมมือ/แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความ
เชื่อมโยงและมองปัญหาแบบแยกส่วน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

O8 กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ตามภารกิจของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น 

T8 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และ
สถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มความรุนแรง
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการสาธารณภัย
มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น 

O9 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการบูรณาการในระดับพ้ืนที่
โดยใช้กลไกมหาดไทย ส่งผลให้องค์กรได้รับมอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนภารกิจส าคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การด าเนินงานของ
ศูนย์ด ารงธรรม การบริหารจัดการสาธารณภัย การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย เป็นต้น 

T9 ข้อจ ากัดด้านกฎหมายและระเบียบเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานและการบูรณาการในระดับ
พ้ืนที ่

O10 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเพื่อรองรับการ
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เอ้ือต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร/การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

T10 ปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเป็นประชาคม
อาเซียน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว ปัญหาการค้ามนุษย์ การแข่งขันด้านสินค้า 
เป็นต้น ท าให้องค์กรต้องเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหา
ไปสู่ระดับภูมิภาค 

O11 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ท าให้
องค์กรมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ เช่น นโยบายการสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสงบสุขของประเทศ นโยบายการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานราก เป็นต้น 

T11 แนวทางตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง 
บุคลากร และการบริหารราชการขององค์กร 

O12 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน เกิดความโปร่งใส และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยประชาชน
ลงมือท า รัฐบาลสนับสนุน และเอกชนร่วมขับเคลื่อน 

  

O13 การเป็นประชาคมอาเซียนและการย้ายฐานเศรษฐกิจ
โลกมาสู่อาเซียน ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่ รวมทั้งช่วยเพิ่มบทบาทขององค์กรไปสู่ระดับ
ภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนเอื้อให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 องค์กรมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอเป็น
แกนกลางในการบูรณาการทุกภาคส่วน (Area Manager) 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

W1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งประสบปัญหา
ในการบริหารจัดการอันเนื่องจากการเติบโตของเมือง 
เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาอาชญากรรม 
เป็นต้น 

S2 องค์กรมีฐานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับใช้ในการพัฒนา
ประเทศ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูล
ที่ดิน ฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย ฐานข้อมูลแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฐานข้อมูลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูล
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) เป็นต้น 

W2 องค์กรยังคงด าเนินงานในรูปแบบเอกสาร ขาดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากบริบทภายนอก 

S3 องค์กรมีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยยึดถือ
ค่านิยมองค์กร “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” และการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
และแนวพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที ่

W3 องค์กรมีภารกิจมาก หลากหลาย ซ้ าซ้อน และ   
ยังไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา ทรัพยากร 
หรือความต้องการของพ้ืนที่ รวมทั้งยังมีโครงสร้าง
ไม่เอ้ือต่อการบูรณาการงานและรองรับการแข่งขัน
กับภายนอกในอนาคต 

S4 องค์กรมีกลไกการด าเนินงานครอบคลุมและเชื่อมโยง
ในทุกระดับทั่วประเทศ ตั้งแต่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
อ าเภอ ท้องถิ่น ต าบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้
ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
และความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

W4 ระบบฐานข้อมูลขององค์กรยังขาดการบูรณาการ 
การสร้างความเชื่อมโยง การพัฒนารูปแบบและ
มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

S5 องค์กรมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เช่น การด าเนินงานของ
ศูนย์ด ารงธรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การจัดที่ดินท ากินให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

W5 การบริหารอัตราก าลังคนขององค์กรยังไม่สมดุลกับ
การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารโครงการขนาดใหญ่ 

S6 องค์กรมีบุคลากรและเครือข่ายมวลชนสนับสนุน 
การด าเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
อาสาพัฒนา (อสพ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เป็นต้น 

W6 การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบล และหมู่บ้าน/
ชุมชน ยังขาดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ร่วมกัน 

S7 องค์กรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ
มาใช้ เช่น ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference 
System) แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น 

W7 การบริหารงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร      
มีลักษณะแยกส่วนและขาดการบูรณาการระบบ
พ้ืนฐานร่วมกัน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๒.๒ การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S8 บุคลากรขององค์กรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเป็น

มืออาชีพ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้การสั่งสม
ประสบการณ์มาอย่างยาวนาน  

W8 องค์กรขาดการฝึกอบรมทักษะ สมรรถนะ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนาระบบงาน รวมทั้งขาดการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 

  W9 การบริหารงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังเน้น
การพัฒนาแยกส่วนภายในขอบเขตของตนเอง 
ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและการพัฒนา
ร่วมกันในลักษณะข้ามกระทรวงและข้ามพ้ืนที่ 

W10 ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิด
การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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– ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๓  
ทิศทางของ

กระทรวงมหาดไทย         
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ประชาชนมีรากฐานการด้ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตไดอ้ย่างมั่นคงและสมดลุ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นิยามวิสัยทัศน ์

รากฐานการด้ารงชีวิต 
 ดูแลประชาชนทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 
 ลดความยากจน 
 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

พัฒนาสู่อนาคต 

 พัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

 สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ส่งเสริมการพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

มั่นคง 

 มั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว 
การค้ามนุษย์ เป็นต้น 

 มั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 มั่นคงจากสาธารณภัย 

สมดุล 
 สมดุลระหว่างคนกับคน 
 สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ 
 สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เง่ือนไขการใช้ความรู้ควบคู่กับ        
การมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระท า 

 
 
 

 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื นฐาน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื นที่ 

 

๓.๑ วิสัยทัศน์  

๓.๒ พันธกิจ 
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๑. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
๒. ภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ชุมชนมคีวามสุข 
๔. สภาพแวดล้อมในพื นที่มีคุณภาพเอื อต่อการพัฒนา  
๕. องค์กรมีการบริหารจดัการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
 
 

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

๓.๔ เป้าหมาย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

๑. การ
เสริมสร้าง     
ความสงบ
เรียบร้อย 
และความ
ม่ันคง
ภายใน 

๑.๑ ธ ารงไว ้
ซึ่งสถาบัน
หลัก 
ของชาติ 

1.2 เตรียม 
ความพร้อม
ในการ
รับมือภัย
คุกคาม 
ทุกรูปแบบ 

 

1.1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการเสริมสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ที่มีความสงบสุข 
และปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 

 

 

  

- 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 59 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 59 

กรมการ
ปกครอง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย/ 
กรมท่ีดิน/ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน/ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

 

๓.๕ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชงิยุทธศาสตร์ และค่าเปา้หมาย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

 ๑.๓ สร้างความ
พร้อมใน
การป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

1.2 ร้อยละความส าเร็จ
ในการเตรียม 
ความพร้อม 
เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
1.2.1 อัตรา 

 ผู้เสียชีวิต 
 จากอุบัติเหตุ 
 ทางถนน 
 ต่อแสน 
 ประชากร 

1.2.2 ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของแผน 
 การป้องกัน 
 และบรรเทา 
 สาธารณภัย 
 แห่งชาติ  

 
 
 

ร้อยละ 25 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

กรมป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

ส านักงานปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย/

กรมการปกครอง/ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๗ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

1.2.3 ร้อยละ 
 การแจ้ง 
 เตือนภัย 
 ล่วงหน้า 
 ภายใน 
 ระยะเวลา 
 ที่ก าหนด 

๒. การพัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง  
และพื นที่
เศรษฐกิจ 

 

๒.๑ พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง  
ให้
สอดคล้อง
กับ
ศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 

2.2 พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ
เฉพาะ 
ให้มีขีด
ความ 
สามารถ 

2.1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
2.1.1 ร้อยละ 

 ความส าเร็จ 
 ของพ้ืนที่ 
 เป้าหมาย 
 ไดร้ับ 
 การพัฒนา 
 ด้านกายภาพ 
 ที่เหมาะสม 
 และสอดคล้อง 

ร้อยละ  
50 

 
 

 
ร้อยละ 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
63.33 

 
 

 
ร้อยละ 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
76.67 

 
 
 
ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
95.71 

 
 

 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
95.71 

 
 

 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/ 

การไฟฟ้า 
นครหลวง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค/ 
การประปา 
นครหลวง/ 
การประปา 

ส่วนภูมิภาค/



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๘ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

ในการ
แข่งขัน 

 กับพ้ืนที่ 
 เพ่ือให้ 
 เป็นเมือง 
 มีคุณภาพ 
 น่าอยู่ 

2.1.2 ร้อยละ 
 ความส าเร็จ 
 ในการ 
 เปลี่ยนระบบ 
 สายไฟฟ้า 
 อากาศเป็น 
 สายไฟฟ้า 
 ใต้ดินในเขต 
 นครหลวง 

2.1.3 ร้อยละ 
 ความส าเร็จ 
 ในการ 
 ก่อสร้าง 
 ระบบ 
 จ าหน่าย 
 ไฟฟ้าใต้ดิน 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 25 
(5 วงจร-

กม.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
(10 วงจร-

กม.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 
(15 วงจร-

กม.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(184.7 กม.) 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(20 วงจร-

กม.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(184.7 กม.) 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(20 วงจร-

กม.) 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร/ 
เมืองพัทยา 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๙ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

 ในเขต 
 ภูมิภาค 

2.1.4 ร้อยละ 
 ความส าเร็จ 
 ในการขยาย 
 เขตไฟฟ้า 
 ให้ครัวเรือน 
 ที่ไม่มีไฟฟ้า 
 ใช้ในเขต 
 ภูมิภาค 

2.1.5 ร้อยละ 
 ของครัวเรือน 
 ที่ได้รับ 
 บริการ 
 น้ าประปา 
 ในเขต 
 นครหลวง  
 (รายใหม่) 

 
 
 

 
 
ร้อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(14,500 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ร้อยละ 40 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(15,088 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(15,297 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(15,115 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(60,000 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๐ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

2.1.6 ร้อยละ 
 ของครัวเรือน 
 ที่ได้รับ 
 บริการ 
 น้ าประปา 
 เพ่ิมขึ้นในเขต 
 ภูมิภาค 

2.1.7 ร้อยละ 
 ของเมือง 
 เป้าหมาย 
 ที่ได้รับ 
 การยกระดับ 
 การพัฒนา 

ร้อยละ 25 
(50,000 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(60 พ้ืนที่) 

 
 

ร้อยละ 50 
(100,000 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(60 พ้ืนที่) 

 
 

ร้อยละ 75 
(150,000 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(60 พ้ืนที่) 

 
 

ร้อยละ 100 
(200,000 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(60 พ้ืนที่) 

 
 

ร้อยละ 100 
(200,000 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(60 พ้ืนที่) 

 
 
 

๒.๓ บูรณาการ
การบริหาร
จัดการ 
เชิงพ้ืนที่ 

2.2 ระดับความส าเร็จ 
ในการสนับสนุน 
การบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

 
 
 

ระดับ 2 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 5 ระดับ 5 ส านักงานปลัด 
กระทรวง 
มหาดไทย 

 

กรมการปกครอง/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/ 
กรมการพัฒนา

ชุมชน 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๑ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

๓. การ
เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน
และพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

๓.๑ พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

3.2 เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน 

3.1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ า 
3.1.1 ร้อยละ 

 ของครัวเรือน 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ที่ได้รับ 
 การช่วยเหลือ 
 ในการแก้ไข 
 ปัญหา 
 ความยากจน 
 และลดความ 
 เหลื่อมล้ า 

3.1.2 ร้อยละ 
 ของครัวเรือน 
 ยากจนที่ 
 ได้รับการจัด 
 ที่ดินเพ่ือให้มี 
 คุณภาพชีวิต 
 ที่ดีข้ึน 

ร้อยละ 20 
 
 

 
ร้อยละ 20 
(29,500 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

ร้อยละ 40 
 
 

 
ร้อยละ 40 
(58,999 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

ร้อยละ 60 
 
 

 
ร้อยละ 60 
(88,499 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

ร้อยละ 100 
 
 

 
ร้อยละ 100 
(147,498 
ครัวเรือน)  

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(3,100 
ครัวเรือน)  

 

ร้อยละ 100 
 
 

 
ร้อยละ 100 
(147,498 
ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(3,100 
ครัวเรือน)  

 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/

กรมการปกครอง/ 
กรมท่ีดิน/ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/ 
กรุงเทพมหานคร/ 

เมืองพัทยา 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๒ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

 ๓.๓ พัฒนา
เศรษฐกิจ  
ฐานราก 

3.2 ร้อยละการเติบโต
ของรายได้จาก 
การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน  

ร้อยละ 2 
 

ร้อยละ 4 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 6 
 

ร้อยละ 6 กรมการ
พัฒนาชุมชน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/

กรมการปกครอง/ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/ 
องค์การตลาด 

๔. การเพิ่ม
ศักยภาพ
การพัฒนา
สภาพ 
แวดล้อม 
สู่อนาคต 

๔.๑ พัฒนา
สภาพ 
แวดล้อม 
ให้มีความ
เหมาะสม
และเติบโต
อย่างยั่งยืน 

4.1 ร้อยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการ 
อย่างถูกต้อง  
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

กรมการปกครอง/
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง/องค์การ
จัดการน้ าเสีย/

กรุงเทพมหานคร/ 
เมืองพัทยา 

4.2 ร้อยละของพ้ืนที่
เป้าหมายที่ด าเนินการ
ก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
บ าบัดน้ าเสีย  
 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

องค์การ
จัดการน้ าเสีย 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)/ 

กรุงเทพมหานคร/
เมืองพัทยา 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๓ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

 ๔.๒ สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้ า
ทั้งระบบ 

4.3 ร้อยละความส าเร็จ
ในการบริหาร 
จัดการน้ า 
4.3.1 ร้อยละ 

 ความส าเร็จ 
 ในการรับมือ 
 พิบัติภัย 
 ด้านน้ า 

4.3.2 ร้อยละ 
 ของพ้ืนที่ 
 เป้าหมาย 
 ที่ได้รับ 
 ผลกระทบ 
 จากภัยพิบัติ 
 น้ าท่วม 
 ลดลง 

 
 
 
 

ร้อยละ  
75 

 
ร้อยละ 25 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
83.33 

 
ร้อยละ 50 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
91.67 

 
ร้อยละ 75 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
98.60 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
(49,039  

ไร่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
98.60 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
(49,039 

ไร่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/ 
กรมส่งเสริม 
การปกครอง

ท้องถิ่น/ 
การประปา 
นครหลวง/ 
การประปา 
ส่วนภูมิภาค 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๔ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

4.3.3 ร้อยละ 
 ของคุณภาพ 
 น้ าประปา 
 ในเขต 
 นครหลวง 
 ได้มาตรฐาน 

4.3.4 ร้อยละ 
 ของคุณภาพ 
 น้ าประปา 
 ในเขต 
 ภูมิภาค 
 ได้มาตรฐาน 

4.3.5 ร้อยละ 
 ขององค์กร 
 ปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น 
 ที่มีน้ าประปา 
 ใช้เพียงพอ 
 ต่อการ 
 อุปโภค 
 บริโภค 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

- 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

- 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

- 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 93 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 93 

 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๕ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

 ๔.๓ บริหาร
จัดการที่ดิน
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

4.4 ร้อยละของพ้ืนที่ 
สีเขียวในเขตเมือง
และชนบทที่เพ่ิมขึ้น 

- - - ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร/
เมืองพัทยา 

4.5 ร้อยละของแปลง
ที่ดินที่ได้รับการออก
โฉนดที่ดิน/จัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
4.5.1 ร้อยละ 

ของแปลง
ที่ดินที่ได้รับ
การออกโฉนด
ที่ดิน 

4.5.2 ร้อยละของ
แปลงที่ดิน 
ที่ได้รับ 
การจัดรูป
ที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ 

 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

(85,000 
แปลง) 

 
ร้อยละ 100 
(1,127 ไร่) 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

(85,000 
แปลง) 

 
ร้อยละ 100 
(1,127 ไร่) 

กรมท่ีดิน/ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๖ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

๕. การวาง 
รากฐาน     
การพัฒนา
องค์กร
อย่างสมดุล 

 

๕.๑ ยกระดับ
คุณภาพ
การ
ให้บริการ
ประชาชน 

5.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรม  
5.1.1 ร้อยละของ 

 เรื่องร้องเรียน 
 ร้องทุกข์ 
 ที่ค้าง 
 ด าเนินการใน 
 ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 -  
 2564 และ 
 สามารถแก้ไข 
 จนได้ข้อยุติใน 
 ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
64.67 

 
ร้อยละ  

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
71.67 

 
ร้อยละ 
88.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
78.67 

 
ร้อยละ  

89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
92.67 

 
ร้อยละ  

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
92.67 

 
ร้อยละ  

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๗ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

5.1.2 ร้อยละ 
 ของเรื่อง 
 ร้องเรียน 
 ร้องทุกข์ 
 ที่รับเข้าใน 
 ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565  
 และสามารถ 
 แก้ไขปัญหา 
 จนได้ข้อยุติใน 
 ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 

5.1.3 ร้อยละ 
 ความส าเร็จ 
 ในการ 
 เชื่อมโยง 
 ฐานข้อมูล 
 เรื่องร้องเรียน 
 ร้องทุกข์ 

 
 

ร้อยละ  
86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 
(ระดับ 1) 

 

ร้อยละ  
86.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 40 
(ระดับ 2) 

ร้อยละ  
87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
(ระดับ 3) 

ร้อยละ  
88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(ระดับ 4 - 5) 

ร้อยละ  
88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(ระดับ 5) 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๘ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

 5.2 พัฒนา
ประสิทธภิาพ
การบริหาร 
งานองค์กร 

5.2 ระดับความส าเร็จ 
ในการประเมิน
สถานะของหน่วยงาน
เป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)  

- - - ระดับ 5 ระดับ 5 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

5.3 จ านวนกระบวนงาน
ในการด าเนินงาน 
ที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัล 

- - - อย่างน้อย 
7 

กระบวนงาน 

อย่างน้อย 
7 

กระบวนงาน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

5.4 ร้อยละของบุคลากร
ที่มีความรู้
ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 85 

- ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 85 

ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 85 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

5.3 สร้างความ
โปร่งใส 
ในการ
บริหารงาน
องค์กร 

5.5 ร้อยละของคะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
(Integrity and 
Transparency 

- - - ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

หน่วยงาน 
ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๒๙ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

  Assessment : ITA) 
ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย 

       

5.4 เพ่ิม
ประสิทธภิาพ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5.6 ร้อยละความส าเร็จ
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
5.6.1 ร้อยละของ

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(Local 
Performance 
Assessment: 
LPA)  

ร้อยละ 15 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

เมืองพัทยา 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๐ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค. ๖4 - 
ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค. ๖5 - 
มี.ค. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย. ๖5 - 
มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. ๖5 - 
ก.ย. ๖5) 

รวมปี ๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖4 - 
ก.ย. ๖5) 

หลัก สนับสนุน 

  ๕.6.๒ ร้อยละของ
เทศบาล 
และองค์การ
บริหาร 
ส่วนต าบล 
ที่น าแผน
ชุมชน 
สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น 
ได้ตามเกณฑ์  
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ 65   

 
 
  



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๑ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

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. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

๑๘. การเติบโตอย่างย่ังยืน 

๒๐. การบริการประชาชน 
และประสิทธภิาพภาครัฐ 

๒๑. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

๒๒. กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

๕. การท่องเท่ียว 

๖. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

๗. โครงสร้างพ้ืนฐาน 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. การบริหารจัดการน้ า
ทั้งระบบ 

๓.๖ แผนท่ีความเชื่อมโยง 
 
 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๒ 

 

                          
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ด้านกฎหมาย 

 
 

ด้านกระบวน 
การยุติธรรม 

 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

 
 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

 ด้านสังคม 
 

 
 

 ด้านสาธารณสุข 

 
 

 ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ด้านพลังงาน 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 
 

 

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

   
 
 

ด้านการเมือง 

 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 
ด้านการศึกษา 

 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๓ 

 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน 

ได้อย่างย่ังยืน 

๔. การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพ่ือการ
พัฒนา 

อย่างย่ังยืน 

๕. การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

๖. การบริหาร
จัดการในภาครัฐ         

การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาล  

ในสังคมไทย 
 

๙. การ
พัฒนา
ภาค 
เมือง 

และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๗. การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

และระบบ       
โลจิสติกส ์

๘. การ
พัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

๑๐. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ
เพ่ือการ
พัฒนา 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

๒. การ
สร้างความ
เป็นธรรม
และลด
ความ

เหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๑. ความมั่นคง 

๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. การเสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย ์

๑๑. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ของชาติจาก

ภัยทุจริต 
 

นโยบาย 
และแผน
ระดับชาติ 

ว่าด้วยความ
มั่นคง

แห่งชาติ 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

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 
สามัคคปีรองดอง 

๗. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

๘. การบริหารจัดการ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

๙. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย ์

๑๐. การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

๑๒. การรักษาความ
มั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 

๑๓. การรักษาความ
มั่นคงทางทะเล 

 
๑๔. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

๑๕. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง 

ทางไซเบอร์ 

๑๖. การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ 
 

๑๗. การ
รักษาความ
มั่นคงทาง
พลังงาน 

๑๘. การ
รักษาความ
มั่นคงด้าน

อาหาร 
และน้ า 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๕ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การ
ท้านุบ้ารุง
ศาสนา 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔. การ
สร้าง

บทบาท
ของไทย
ในเวที
โลก 

๕. การ
พัฒนา

เศรษฐกิจ
และความ 
สามารถ 

ในการ
แข่งขัน
ของไทย 

๖. การ
พัฒนาพื นที่
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
ศักยภาพ 

ของคนไทย 
ทุกช่วงวัย 

๑๐. การฟ้ืนฟู
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
การรกัษา

สิ่งแวดล้อม
เพ่ือสร้างการ
เติบโตอย่าง

ยั่งยืน 

นโยบาย
หลัก 

๒. การสร้าง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัย

ของประเทศ 
และความ
สงบสุขของ

ประเทศ 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ่รัฐสภา (นโยบายหลัก) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. การ
ปกป้อง
และ 
เชิดชู

สถาบัน
พระมหา
กษัตริย ์

๑๒. การ
ป้องกันและ
ปราบปราม

การทุจริตและ
ประพฤต ิ

มิชอบ และ
กระบวนการ

ยุติธรรม 

๑๑. การ
ปฏิรูปการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๖ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
มาตรการ
เศรษฐกิจ
เพ่ือรองรับ
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
ในพื นที่
ชายแดน
ภาคใต้ 

๗. การ
เตรียม

คนไทยสู่
ศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

๘. การแก้ไข
ปัญหาทุจริต
และประพฤติ
มิชอบในวง
ราชการทั ง

ฝ่ายการเมือง 
และฝ่าย
ราชการ
ประจ้า 

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. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ่รัฐสภา (นโยบายเร่งด่วน) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. การ
แก้ไข
ปัญหา 

ในการ
ด้ารงชีวิต

ของ
ประชาชน 

๑๑. การ
จัดเตรียม
มาตรการ
รองรับ 

ภัยแล้ง
และ

อุทกภัย 

๑๒. การสนับสนุน
ให้มีการศึกษา  

การรับฟัง
ความเห็นของ
ประชาชน และ
การด้าเนินการ

เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๗ 

 

 
 

                                                                                                                         
+                                                                                                                      
                         

                                                              
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
   

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

แผนปฏิบัติ 

ราชการกระทรวง 

มหาดไทย 
 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 
ที่ย่ังยืน  
(SDGs) 

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

๓. การเสริมสร้างความสุขของชมุชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องค์กรอย่างสมดุล 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๘ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

๑. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย                      
และความม่ันคงภายใน 

 

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง  
และพื นที่เศรษฐกิจ 

 

๔. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อม        
สู่อนาคต 

 

๕. การวางรากฐานการพัฒนาองคก์รอย่างสมดุล 
๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน 

และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 

๑. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย ๒. ภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ๔. สภาพแวดล้อมในพื นที่มีคณุภาพเอื อต่อการพัฒนา ๕. องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง ๓. ชมุชนมีความสุข 

พัน
ธก

ิจ 
ปร

ะเด็
น

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

๒.๑ ร้อยละความส้าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และ  
 พื นที่เศรษฐกิจ 
 2.1.1 ร้อยละความส้าเร็จของพื นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพท่ี 

     เหมาะสมและสอดคล้องกับพื นที่เพ่ือให้เป็นเมืองมีคุณภาพน่าอยู่ 
 2.1.๒ ร้อยละความส้าเร็จในการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน     

     ในเขตนครหลวง 
 2.1.๓ ร้อยละความส้าเร็จในการก่อสร้างระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าใต้ดินในส่วนภูมิภาค 
 2.1.๔ ร้อยละความส้าเร็จในการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในส่วน 

    ภูมิภาค 
 2.1.๕ ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการน ้าประปาในเขตนครหลวง (รายใหม่) 
 2.1.๖ ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการน ้าประปาเพ่ิมขึ นในส่วนภูมิภาค 
 2.1.๗ ร้อยละของเมืองเป้าหมายท่ีได้รับการยกระดับการพัฒนา 

2.๒ ระดับความส้าเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบบูรณาการ 

๓.๑ ร้อยละความส้าเรจ็ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลด 
  ความเหลื่อมล ้า 
  3.๑.๑ ร้อยละของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการ 
           ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลด 
           ความเหลื่อมล ้า 
  3.๑.๒ ร้อยละของครัวเรือนยากจนท่ีได้รับการจัดท่ีดินเพ่ือให้มี 

       คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น 
3.๒ ร้อยละการเติบโตของรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สนิค้า 

  ชุมชน 
 

๔.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีไ่ด้รับการจดัการอย่างถูกต้อง 
๔.๒ ร้อยละของพื นที่เป้าหมายที่ด้าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ้าบดั

น ้าเสีย 

๔.3 ร้อยละความสา้เร็จในการบริหารจดัการน ้า 
4.3.1 ร้อยละความส้าเร็จในการรับมอืพิบตัภิัยด้านน ้า 
4.3.๒ ร้อยละของพื นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตัิน า้ท่วมลดลง 
4.3.๓ ร้อยละของคุณภาพน ้าประปาในเขตนครหลวงได้มาตรฐาน 
4.3.๔ ร้อยละของคุณภาพน ้าประปาในเขตภูมภิาคไดม้าตรฐาน 
๔.๓.๕ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีน ้าประปาใช้เพียงพอตอ่       

    การอุปโภคบริโภค 
4.๔ ร้อยละของพื นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทที่เพิ่มขึ น 
๔.5 ร้อยละของแปลงทีด่ินทีไ่ด้รับการออกโฉนดทีด่ิน/จดัรูปทีด่ินมศีกัยภาพเพิ่มขึ น 

1.๑ ร้อยละความส้าเรจ็ในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีความ 
  สงบสุขและปลอดภัย 

๑.๒ ร้อยละความส้าเรจ็ในการเตรียมความพรอ้มเพ่ือป้องกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัย 
 1.2.1 อัตราผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร 
 1.2.2 ระดับความส้าเร็จของแผนการป้องกันและบรรเทา          

      สาธารณภัยแห่งชาติ 
 1.2.3 ร้อยละการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด 

๕.๑ ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
๕.๒ ระดับความส าเร็จในการประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0      

 (PMQA 4.0) 
๕.๓ จ านวนกระบวนงานในการด าเนินงานที่จะปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล 
๕.๔ ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๕.๕ ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity  

 and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๕.๖ ร้อยละความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๕.๖.๑ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ  
     (Local Performance Assessment : LPA) 

 ๕.๖.๒ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนา 
     ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัว
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๓.๗ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

 

 

 

 ๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน 

 

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื นที่ 

 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื นฐาน 

 

กร
อบ

กา
ร 

ด า
เน

ินง
าน

 1.1 เสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1.2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1.3 เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ในการรับมือ 
สาธารณภัย 

อย่างเป็นระบบ 

2.1 พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาสู่อนาคต 

2.2 ยกระดับ 
การบริหาร 
จัดการเมือง 

 

2.3 เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ในการบริหาร  

จัดการ          
เชิงพื นที่ 

 

3.1 พัฒนา      
 คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

 

3.2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง           
ของชุมชน 

 

3.3 พัฒนา    
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 

 

4.1 จัดการ 
ของเสียและ 
สิ่งปฏิกูล 

4.2 ยกระดับ
การบริหาร

จัดการทรัพยากร
ให้มีความสมดุล 

4.3 สร้าง 
การเติบโต 
อย่างย่ังยืน 

5.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
องค์กรให้มี 
ธรรมาภิบาล 

 

5.2 ขับเคลื่อน
ไปสู่องค์กรดิจิทัล 

5.3 พัฒนา
ระบบงาน 

ด้านทรัพยากร
บุคคล 

 ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 เสริมสร้างวิถีชีวิต
ตามระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

 สร้างความปรองดอง
สมานฉันทบ์น
พื นฐานความ
แตกต่างทาง
ความคดิ 

 เสริมสร้าง 
การรักษา 
ความม่ันคง
ภายใน 

 เสริมสร้าง 
การป้องกัน 
ภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ 

 สนับสนนุ 
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 

 ขับเคลื่อน
มาตรการลด 
ความเส่ียงจาก 
สาธารณภัย 

 พัฒนาระบบ 
การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินเม่ือ
เกิดสาธารณภัย 

 เสริมสร้าง
แนวทาง 
การฟื้นฟูหลัง
เกิดสาธารณภัย 

หลัก : ปค. 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 
 

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

 
 

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

 ขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน
ด้านผังเมือง 

 ขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 
ด้านโยธาธิการ 

 ขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า 

 ขับเคลื่อน 
การพัฒนา 
ระบบประปา 

 ส่งเสริมการมี  ส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
และพัฒนาเมืองของ
ประชาชน 

 ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมือง 

 พัฒนาฐานข้อมูล
การพัฒนาเมือง 

 เสริมสร้างองค์
ความรู้ให้กับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการเมือง 

 สนับสนนุ 
การบริหารงาน 
เชิงพื้นที่ 

 สนับสนนุการ
บริหารจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

 ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน
ให้บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ
ในระดับพืน้ที่ 
(OSS) 

หลกั : ยผ.  
สนับสนุน : สป. สถ. กฟน. 
กฟภ. กปน. กปภ. กทม.   
เมอืงพทัยา 
กปภ.  
 
 

หลกั : ยผ.  
สนับสนุน : สป. สถ. กฟน. 
กฟภ. กปน. กปภ. กทม.   
เมอืงพทัยา 

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

 ขับเคลือ่นการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ในครัวเรือน 

 ช่วยเหลือประชาชน
ด้านทีด่ินท ากนิ 

 จัดบริการสาธารณะ
เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน 

 พัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

 สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขใน 
ระดับท้องถิ่น 

 

 สร้างและ
พัฒนาผู้น า
ชุมชน 

 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
กองทุนชุมชน 

 พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 

 ส่งเสริม 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฐานราก  

 ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 ส่งเสริมการ
พัฒนาตลาด 
เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 

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

หลัก : พช. 
สนับสนุน : ปค. สถ. 
 
 

หลัก : พช. 

สนับสนุน : สป. ปค. 
สถ. อต.  

 

 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชน 

 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
น้ าเสีย 

 ก าจัดผักตบชวา
และวัชพืช 

 สนับสนนุ 
การบริหาร
จัดการน้ า 
อุปโภคบริโภค 

 สนับสนนุการ
รับมือกับพิบัติ
ภัยด้านน ้า 
 

 

 พัฒนาพื นที ่
สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท 

 บริหารจัดการ
ที่ดนิให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนา
ประเทศ 

 

 พัฒนาระบบงานของ
ศูนย์ด ารงธรรมเชิงรุก 

 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตขององค์กร 

 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 วางแผนการ
พัฒนาองค์กร 
สูด่ิจิทัล 

 พัฒนา
กระบวนงาน   
ขององค์กรไปสู่
องค์กรดิจิทัล 

 พัฒนาการ
เชื่อมโยงและ
บริหารจัดการ
ข้อมูล (Data 
Center) 

 พัฒนาระบบ
บริหาร 
งานบุคคล 
ให้เหมาะสม 

 พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ 
ทักษะ และ
สมรรถนะ 
ที่เหมาะสม 

หลัก : สถ.  
สนับสนุน : ปค. ยผ. 
อจน. กทม. เมืองพัทยา 

หลัก : ปภ.  
สนับสนุน : ยผ. 
สถ. กปน. กปภ. 
 
 

หลัก : สถ. 
สนับสนุน : ทด. ยผ. 
กทม. เมืองพัทยา 
 
 

หลัก : สป. 
สนับสนุน : ทุกหน่วยงาน   
 
 

หลัก : สป. 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 

หลัก : สป. 

สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 

 

แน
วท

าง
กา

รพั
ฒ

นา
 

หน
่วย

งา
น 

ประชาชนมีรากฐานการด้ารงชีวติและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดลุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

วิส
ัยทั

ศน
์ 

 
1.1 ธ้ารงไว้ซึ่งสถาบันหลกัของชาต ิ

1.2 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทกุรูปแบบ 
1.3 สร้างความพร้อมในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

เป้
า 

หม
าย

 
กล

ยุท
ธ์ 2.1 พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื นที่ 

2.2 พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.3 บูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื นที่ 

3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.2 เสริมสร้างความสุขของชุมชน 

3.3 พัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอ้มให้มีความเหมาะสมและเตบิโตอย่างย่ังยืน 
4.2 สนบัสนุนการบริหารจดัการน ้าทั งระบบ 
4.3 บริหารจดัการที่ดินให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

 

5.1 ยกระดับตุณภาพการให้บรกิารประชาชน 
5.2 พัฒนาประสทิธิภาพการบรหิารงานองคก์ร 
5.3 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองคก์ร 

5.4 เพิ่มประสทิธิภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 4  
แผนงาน/โครงการ 

ของกระทรวงมหาดไทย 
 



ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตามแนว
พระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

- - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ระดับ
ความส าเร็จของการขับเคล่ือน
การขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 - 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 6.9480 12.5609 8.2389 2.4611             30.2089 

1. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ี
ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
- ด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
- ด าเนินโครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของจิตอาสาของจังหวัดและส่วนกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
- ด าเนินโครงการเพ่ิมพูนองค์ความรู้
เพ่ือสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ี
ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
- ด าเนินโครงการติดตามผลและ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานขยายผล
การพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ ธ ารง
ไว้ซ่ึง
สถาบัน
หลักของชาติ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักนโยบาย
และแผน)

2 1 1 5 5 3 ล๑ 1

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
2 1 1 5 5 3 ล1 1

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

25 คร้ัง 25 คร้ัง 25 คร้ัง  25 คร้ัง 100 คร้ัง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ระดับ
ความส าเร็จของการสร้างเสริม
เครือข่ายส่ือสารเพ่ือความม่ันคง

ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)            0.3883            0.4600            0.0367            0.0367               0.9217 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนงาน
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารแล้ว
เสร็จภายในเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนด

 1 โครงการ  1 โครงการ  1 โครงการ  1 โครงการ  1 โครงการ

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - งานก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารได้มาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 480.0000 330.0000 345.0000 345.0000 1,500.0000

2. การเสริมสร้างเครือข่ายส่ือสารเพ่ือ
ความม่ันคง
กิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวทาง
พระราชด าริและเทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

(กองสารนิเทศ)

 -32 1 1  - 5 ล๑3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
หลวง
กิจกรรม
- สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์จากเข้าร่วม
โครงการปลูกฝังส านึกรัก
สามัคคีและเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

1,380 คน 1,380 คน 1,380 คน 1,380 คน ๕,๕๒๐ คน

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท่ียินดี
น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และน าความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปต่อยอดสู่การสร้างความรัก
สามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

งบประมาณ (ล้านบาท)            6.4260            1.1425            6.4260            1.1425 15.1370

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
ต าบลท่ีได้รับคัดเลือกได้
ด าเนินกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

 - ร้อยละ 20 ร้อยละ 45 ร้อยละ 15 ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)            4.3000            4.3000            4.3000            4.3001             17.2001 

๑.๒ เตรียม
ความพร้อม
ในการ
รับมือภัย
คุกคามทุก
รูปแบบ

612. โครงการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐ
ผ่านกลไกหมู่บ้าน
กิจกรรม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

1 ล๒51

162 1 1 1 5 6 ล๒

162

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักนโยบาย
และแผน)

1. โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคี
และส่งเสริมความปรองดองของคน
ในชาติ
กิจกรรม
- ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ

กรมการปกครอง
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนคร้ัง
ในการด าเนินการรักษา
ความม่ันคงภายใน
แบบพลเรือนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

279,520 คร้ัง 279,610 คร้ัง 279,414 คร้ัง 279,530 คร้ัง 1,118,074 คร้ัง

งบประมาณ (ล้านบาท)        552.8634        552.8634        552.8634        552.8634        2,211.4536 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละของ
พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาแพร่ระบาด
ยาเสพติดเกิดการ
จัดการเพ่ือเสริมสร้างให้มี
พ้ืนท่ีปลอดภัย

- - - ร้อยละ 55 ร้อยละ 55

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ระดับ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - ร้อยละการโอน
จัดสรรงบประมาณ

- ร้อยละ 100 - - ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)            5.6439            4.7922            3.6058            3.1355             17.1774 

ล๒,
ร๙

ล๒15

101

กรมการปกครอง

5

3. ผลผลิตการรักษาความม่ันคงภายใน
กิจกรรม -
- สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน
และกองก าลังประจ าถ่ิน
- เสริมสร้างศักยภาพในการรักษา
ความม่ันคงภายในแบบพลเรือน
- ด าเนินการด้านการส่ือสาร
- อ านวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้าน
ความม่ันคงบริเวณชายแดน
- ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนา
- ด าเนินการด้านสัญชาติและการก าหนด
สถานะบุคคล
- ด าเนินการด้านการข่าว

 -12 16

31  -4. โครงการสนับสนุนการป้องกัน 
ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- สนับสนุนการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักนโยบาย
และแผน)

1

3

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
43



ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1  - ร้อยละการเพ่ิม
ของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
ปัญหายาเสพติดลดลง ผู้เสพ
ยาเสพติดได้รับการ
บ าบัดรักษาตามความเหมาะสม
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข

- - - ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

งบประมาณ (ล้านบาท)          15.9456          15.9456          15.9457          15.9457             63.7826 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปลอดภัยจากยาเสพติด

- - - 23,765 หมู่บ้าน 23,765 หมู่บ้าน

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
หมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินมีกลไก
การแก้ไขปัญหายาเสพติด

- - - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)            7.9266                     -            10.3604                     -               18.2870 

ล๒,
ร๙

105

3 1 1  - 5 10 ล๒,
ร๙

๕. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรม
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
- เสริมสร้างชุมชนและหมู่บ้านเข้มแข็ง
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน

กรมการปกครอง

1

3

3 -13๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
- พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรมการพัฒนา
ชุมชน
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การสนับสนุนให้ด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

 -  -  -  283 แห่ง  283 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -          653.0008           653.0008 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
อ าเภอท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณให้กับศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.)

- - - ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

งบประมาณ (ล้านบาท)            6.4750            6.4750            6.4750            6.4750             25.9000 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนหมู่บ้าน
ท่ีมีการจัดต้ังแหล่งข่าวระดับ
หมู่บ้านในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 240 หมู่บ้าน

งบประมาณ (ล้านบาท)            1.3988            1.3988            1.3988            1.3988               5.5952 

7 ล๒,
ร๙

8. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
กิจกรรม
- สนับสนุนให้ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3

1

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าว
กรองและบูรณาการฐานข้อมูลความ
ม่ันคงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- ส่งเสริมการด าเนินการด้านข่าวกรองเชิงรุก

1

1 1กรมการปกครอง 3

กรมการปกครอง

2

1

 -

3

16

161  - ล๒,
ร๙

5 10 ล๒,
ร๙

5 7

 -

5
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
ผลการทดสอบตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ิมสูงข้ึนจากปี
ท่ีผ่านมา

- - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.3497 1.3497 1.3497 1.3498               5.3989 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของชุด
คุ้มครองต าบล (ชคต.) ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี
ผ่านเกณฑ์ประเมินความ
เข้มแข็ง

- - - ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

งบประมาณ (ล้านบาท)          85.3903          85.3903          85.3903          85.3902           341.5611 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนกิจกรรม
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
อัตลักษณ์ ศาสนา และสังคม
พหุวัฒนธรรม จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

- - - 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)            0.5313            0.5313            0.5313            0.5313               2.1252 

1  -1กรมการปกครอง

 -

75

75

ล๒,
ร๙

7

ล๒,
ร๙

ล๒,
ร๙

5

1กรมการปกครอง11. โครงการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม
- รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และยุติการก่อเหตุความรุนแรง

10. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือ
สันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
- ส่งเสริมการป้องกันแนวคิดหัวรุนแรงใน
เยาวชนและกลุ่มสตรี

กรมการปกครอง

4,
16

16

16

1

3

3

3 1 1  -12. โครงการเสริมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
กิจกรรม
- ส่งเสริมพหุวัฒธรรมท่ีเข้มแข็ง
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนหมู่บ้าน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีได้รับการจัดระบบ
รักษาความสงบเรียบร้อย

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

งบประมาณ (ล้านบาท)        130.4946        130.4946        130.4946        130.4946           521.9784 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนแปลง
ท่ีเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน
ให้แก่ประชาชน

1,200 แปลง 3,600 แปลง 3,600 แปลง 1,100 แปลง 9,500 แปลง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละ
ความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีได้รับการออกโฉนดท่ีดิน 
ในการให้ความเสมอภาคและ
ความม่ันคงในการถือครอง
โฉนดท่ีดิน

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)            5.9485          11.3169          10.2178            5.8886             33.3718 

ล๒,
ร๙

7

5

ล๒,
ร๙

5

73 1

กรมท่ีดิน

กรมการปกครอง

1

1 16

163

 -

 -114. โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- เดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินเพ่ือเสริมสร้าง
ความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

13. โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ในจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม
- ขับเคล่ือนงานต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับชดเชยรายได้ท่ีลดลง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

 ๒,๓๘๔,๖๗๗ คน  -  ๒,๓๘๔,๖๗๗ คน  -  ๒,๓๘๔,๖๗๗ คน

งบประมาณ (ล้านบาท)        476.9354                     -          476.9354                     -             953.8708 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนพ้ืนท่ี
ชุมชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ความน่าอยู่ ปลอดภัย

 207 แห่ง  207 แห่ง  207 แห่ง  207 แห่ง  207 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - จ านวน
ความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้รับการตอบสนอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ความต้องการรวม

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

งบประมาณ (ล้านบาท) 572.7248 393.7483 411.6459 411.6459 1,789.7649 

๑5. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

5 ล๒,
ร๙

ล๒,
ร๙

5 7

7

16. โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- พัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี
ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

1 12 16

-

 -

1 -3 1
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนแรงงาน
ต่างด้าว (บุคคลซ่ึงไม่มี
สัญชาติไทย) มีเอกสาร
แสดงตนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

33,000 คน 33,000 คน 33,000 คน 34,000 คน 133,000 คน

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.4594           1.4594           1.4594           1.4594                         5.8376 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนคร้ัง
ในการตรวจตราและ
เฝ้าระวังปราบปราม
พ้ืนท่ีเส่ียง

5,724 คร้ัง 11,448 คร้ัง 17,172 คร้ัง 22,896 คร้ัง 22,896 คร้ัง

งบประมาณ (ล้านบาท)            4.6289            4.6289            4.6290            4.6290             18.5158 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
2 1 1 - 5 12 ล๒ -

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ความยาว
ของพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ าตาม
ชายแดนระหว่างประเทศและ
พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลได้รับการ
ป้องกันการพังทลาย

 131,682 
เมตร

 131,682 
เมตร

 131,682 
เมตร

 131,682 
เมตร

 131,682 
เมตร

ล๔5

ล๔

9

9

1 1

5,8,
16

5,8,
16

 - 511กรมการปกครอง

 -

2

19. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
เพ่ือป้องกันการสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ
กิจกรรม
- ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าตาม
ชายแดนระหว่างประเทศ
- ก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

17. โครงการขับเคล่ือนแผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในบทบาทของ
ฝ่ายปกครอง
กิจกรรม
- ส ารวจ ปรับปรุง และก าหนดสถานะบุคคล
ท่ีไม่มีสัญชาติไทย

18. โครงการขับเคล่ือนแผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในบทบาทของฝ่ายปกครอง (เพ่ิม
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์)
กิจกรรม
- ขับเคล่ือนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

กรมการปกครอง 2
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - เข่ือนป้องกัน
ตล่ิงท่ีก่อสร้างมีคุณภาพและ
ได้รับมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 1,503.7932 1,033.8579 1,080.8514 1,080.8514 4,699.3539 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
2 1 1 - 4 4 ล10 -

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ความยาวของ
พ้ืนท่ีริมตล่ิงแม่น้ า
ภายในประเทศท่ีได้รับ
การป้องกัน

131,682 เมตร 131,682 เมตร 131,682 เมตร 131,682 เมตร 131,682 เมตร

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - เข่ือนป้องกัน
ตล่ิงท่ีได้รับการก่อสร้างมี
คุณภาพและได้รับมาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 3,224.5293 2,216.8639 2,317.6304 2,317.6305 10,076.6541 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
การขับเคล่ือนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศจากการ
ด าเนินโครงการ

ร้อยละ 10 ร้อยละ 35 ร้อยละ 60 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ระดับ
ความส าเร็จของการขับเคล่ือน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.3657 0.2151 0.2355 0.2078 1.0241

20. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น้ าภายในประเทศ
กิจกรรม
- ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า
ภายในประเทศ

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

ล๔16 -21. โครงการขับเคล่ือนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
กิจกรรม
- ด าเนินโครงการเสริมสร้างความม่ันคงทาง
สังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์
สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือหลุดพ้นจากความยากจนอย่างย่ังยืน       
- จัดประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เจ้าหน้าท่ีองค์การนอกภาครัฐ และเจ้าหน้าท่ี
องค์การระหว่างประเทศท่ีดูแลผู้หนีภัย
การสู้รบจากเมียนมา      
- บริหารโครงการค่าจ้างเหมาบริการ

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(กอง
การต่าง
ประเทศ)

22 1 10 17

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
50



ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
บุคลากรกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ทักษะ
และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

 -  - - ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)          77.1991          77.1991          77.1991          77.1992           308.7965 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

 -  - - ระดับ 5  ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -            23.4855             23.4855 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ระดับ
ความเช่ือม่ันของประชาชน
ต่อระบบการแจ้งเตือนภัย

 -  - - ระดับ 5  ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -          365.2953           365.2953 

1 6 5

1 11

1

4

1. ผลผลิตมาตรการการป้องกัน 
และเตือนภัยจากสาธารณภัย
กิจกรรม
- เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
สาธารณภัยท่ีใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

56

๒. ผลผลิตให้การบรรเทา และฟ้ืนฟู 
บูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานหลังภัยพิบัติ
ผ่านพ้นไปแล้ว
กิจกรรม
- ประสานงานและบริหารจัดการภัยพิบัติ
ระหว่างประเทศ

6

1 1กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

๓. ผลผลิตการเตือนภัยพิบัติ
กิจกรรม
- แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับการป้องกัน
และเตือนภัย รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือ
จากภัยพิบัติ

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

4 ล๑๐,
ร๑๑

ล๑๐,
ร๑๑

6,
11,
13,
15

1,
11,
13,
15

1,
11,
13,
15

ล๑๐,
ร๑๑

1 1 5 4

๑.๓ สร้าง
ความพร้อม
ในการ
ป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
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แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนการ
จัดหาอากาศยานปีกหมุน 
(Helicopter) 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 -  - - 4 ล า  4 ล า

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -          624.1724           624.1724 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 -  ร้อยละ
ของจ านวนเคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะและอุปกรณ์
สาธารณภัยมีความพร้อม
ในการป้องกันและฟ้ืนฟู
สาธารณภัย

 -  - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -       1,829.5562        1,829.5562 

4. โครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบก
ในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน 
(Helicopter) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
กิจกรรม
- จัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

5

61 1

6

1

41กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

1 1

4

1,
3,

11,
13,
15

1,
11,
13,
15

ล10,
ร11

ล๑๐,
ร๑๑

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

55. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กิจกรรม
- จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละเฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนักในการพัฒนา
บุคลากรเพ่ิมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานและ
การสร้างความรู้ 
ความตระหนัก เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน

 -  - - ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละ
ความส าเร็จในการสมัคร
เพ่ือเข้ารับการประเมิน
ศักยภาพทีมค้นหาและกู้ภัย
ในเขตเมืองตามแนวทาง 
INSARAG

 -  - - ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับความรู้
ในการแจ้งเตือนภัยระหว่าง
เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย
กับกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 -  - - ร้อยละ 85  ร้อยละ 85

งบประมาณ (ล้านบาท)          56.1531          56.1532          56.1532          56.1532           224.6127 

    7,229.8189     4,943.1469     5,609.3737     8,601.6999     26,384.0395 รวม

1,11
,13,
15

ล๑๐,
ร๑๑

1 6 46. โครงการเพ่ิมศักยภาพการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน 
กิจกรรม
- วางแผนมาตรการ/บูรณาการระบบ
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการเตือนภัย
และการป้องกันสาธารณภัย 
- พัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
- ก าหนดมาตรการรณรงค์
ความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

2 1 5
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ผังเมืองท่ีจัดท า

 137 ผัง  137 ผัง  137 ผัง  137 ผัง  137 ผัง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
การผังเมือง

 104 แห่ง  104 แห่ง  104 แห่ง  104 แห่ง  104 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ - จ านวนพ้ืนท่ีท่ีมี
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GIS)

 23 แห่ง  23 แห่ง  23 แห่ง  23 แห่ง  23 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี 4 - จ านวนผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชน ท่ีมีระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

 10 ผัง  10 ผัง  10 ผัง  10 ผัง  10 ผัง

ตัวช้ีวัดท่ี 5 - ร้อยละของพ้ืนท่ี
เมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการวางผัง
เมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศ
บังคับใช้ และมีกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่าง
เหมาะสม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)        252.0159        173.2610        181.1364        181.1364 787.5497

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

2.1 พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง ให้
สอดคล้อง
กับ
ศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี

1. โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง
กิจกรรม
- วางและจัดท าผังเมือง
- สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง 
- พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
เพ่ือการผังเมือง

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

2

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ล๖ -2 1196 5

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนพ้ืนท่ี
ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

 181 แห่ง  181 แห่ง  181 แห่ง  181 แห่ง  181 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - จ านวนพ้ืนท่ี
ท่ีได้รับการออกแบบ
รายละเอียด

 33 แห่ง  33 แห่ง  33 แห่ง  33 แห่ง  33 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ - จ านวน
ส่ิงกีดขวางการจราจรทางน้ า
ท่ีถูกก าจัด

 1,234,000 ตัน  1,234,000 ตัน  1,234,000 ตัน  1,234,000 ตัน  1,234,000 ตัน

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ - โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)     1,534.1108     1,054.7012     1,102.6422     1,102.6421 4,794.0963

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการ
จัดรูปท่ีดิน

 1,127 ไร่  1,127 ไร่  1,127 ไร่  1,127 ไร่  1,127 ไร่

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีได้รับ
การก่อสร้างในพ้ืนท่ีจัดรูป
ท่ีดินมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)          96.0492          66.0338          69.0353          69.0353 300.1536

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง
กิจกรรม
- ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
- ก าจัดวัชพืช

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

6 11,
15

113. โครงการท่ีดินท่ีได้รับการจัดรูปเพ่ือ
พัฒนา
กิจกรรม
- พัฒนาพ้ืนท่ีด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

2  -

95

2 5 ล๖

 -2 2 6

9

ล๖

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
55



ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนงาน
ท่ีให้บริการและให้ค าปรึกษา
ด้านช่าง

 128,000 คร้ัง  128,000 คร้ัง  128,000 คร้ัง  128,000 คร้ัง  128,000 คร้ัง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - จ านวนอาคาร
ภาครัฐท่ีได้รับการก ากับ ดูแล 
และตรวจสอบ

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

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ - งานท่ีให้บริการ
ด้านช่างมีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการด้านช่างและ
เป็นไปตามกฎหมาย

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 4 - ข้อขัดแย้ง และ
ข้อพิพาทในการบังคับใช้
กฎหมายอาคารลดลง

 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20

ตัวช้ีวัดท่ี 5 - การเกิดอัคคีภัย
ในอาคารลดลง

 ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)        114.5573          78.7582          82.3381          82.3381 357.9917

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี

 2 โครงการ  2 โครงการ  2 โครงการ  2 โครงการ  2 โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)          12.8000            8.8000          16.1700            2.2300 40.0000

5. กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
กิจกรรม
- ขับเคล่ือนกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

6

4. ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและ
ก ากับดูแลอาคาร
กิจกรรม
- บริการด้านช่าง 
- ก ากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2

9 ล๖

9  -6 5 ล๖

 -2

1

2

11

11

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
56



ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ระยะทาง
ในการเปล่ียนระบบไฟฟ้าจาก
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ิมข้ึน

 -  -  -  ๑๓๐.๔๕ 
กิโลเมตร

 ๑๓๐.๔๕ 
กิโลเมตร

งบประมาณ (ล้านบาท)     1,776.1580        164.5230     1,183.0370     1,253.7870       4,377.5050 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - สามารถใช้งาน
โครงการ Smart Metro Grid 
ในพ้ืนท่ีน าร่อง

 -  -  - ๑ พ้ืนท่ี ๑ พ้ืนท่ี

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -   463.8824 175.8033                     -   639.6857

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - การน าสายไฟ
ลงดิน 4 เมืองใหญ่ 
(นครราชสีมา, พัทยา, 
หาดใหญ่ และ เชียงใหม่)

 5 วงจร-กม.   5 วงจร-กม.  5 วงจร-กม.  5 วงจร-กม.  20 วงจร-กม.

งบประมาณ (ล้านบาท)        446.4840        362.1070        331.7160        272.7400       1,413.0470 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

6. แผนงานเปล่ียนสายอากาศ
เป็นสายใต้ดิน
กิจกรรม
- แผนงานเปล่ียนระบบสายป้อนอากาศเป็น
สายป้อนใต้ดิน (๒๕๕๑-๒๕๕๖)
- แผนงานเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก
- แผนงานเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือรองรับการเป็นมหานคร
แห่งอาเซียน

การไฟฟ้า
นครหลวง

7

 -7. โครงการ Smart Metro Grid
กิจกรรม
- การด าเนินการติดต้ัง Smart Meterจ านวน 
๓๓,๒๖๕ ชุด
- การด าเนินการพัฒนา Software ของระบบ
ต่าง ๆ คือ AMI, TLM, OMS, LAMS และ ICT 
Integration

การไฟฟ้า
นครหลวง

5 2 7

8. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในเมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 
กิจกรรม
- น าสายไฟลงดิน 4 เมืองใหญ่ (นครราชสีมา, 
พัทยา, หาดใหญ่ และ เชียงใหม่) 

7

 -5  - ล๕

 - 

 -

10

2

5 2

7,
11

7,
9,
11

๗,
๑๑

ล๕,
ล๖

17

 - ล๕,
ร๖

7
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการ

 ลงนามสัญญาจ้าง  เร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้าง (Kick Off)

 ด าเนินการก่อสร้าง  ด าเนินการก่อสร้าง  ด าเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ (ล้านบาท)            3.0000          26.7200          25.2800          25.3800            80.3800 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน

 ร้อยละ 25  ร้อยละ 25  ร้อยละ 25  ร้อยละ 25  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)        909.4500     1,671.3400        985.9500        859.1900       4,425.9300 

10. แผนงานปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักคร้ังท่ี 9 (โรงงานผลิตน้ า
มหาสวัสด์ิ) (ก าหนดแล้วเสร็จปี 2567)
กิจกรรม
- จ้างออกแบบงานก่อสร้างขยายก าลังการ
ผลิตน้ าท่ีโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ ขนาด 
800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
- จ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายก าลังการผลิต
น้ าท่ีโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ ขนาด 
800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงาน
ท่ีเก่ียวข้อง
- ก่อสร้างขยายก าลังการผลิตน้ าท่ีโรงงาน
ผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน พร้อมงานท่ีเก่ียวข้อง
- จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV 
ท่ีโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ พร้อมงานท่ี
เก่ียวข้อง

การประปา
นครหลวง

9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Microgrid) บนพ้ืนท่ีเกาะพะลวย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม
- พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (Microgrid) บนพ้ืนท่ีเกาะพะลวย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

725

2 7 1855 6,117

ล5,
ล6

7,
9,
11

17710

ล๕
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน

 ร้อยละ 25  ร้อยละ 50  ร้อยละ 75  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ระยะทางวางท่อ  10 กิโลเมตร  20 กิโลเมตร  25 กิโลเมตร  35 กิโลเมตร  90 กิโลเมตร

งบประมาณ (ล้านบาท)          26.7933          40.6800          16.4900          49.3960          133.3593 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับ
การให้บริการแก่ประชาชน

  10 แห่ง   10 แห่ง   10 แห่ง   10 แห่ง   10 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ระดับ
ความส าเร็จในการสนับสนุน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ
ลงทุนในการให้บริการแก่นัก
ลงทุน

ระดับ 2 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.2094 0.7055 0.7726 0.6719 3.3594

1. โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือน
การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
กิจกรรม
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในจังหวัดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
- สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน การพัฒนาบุคลากร 
และติดตามการด าเนินการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

2๒.๒ 
พัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ
เฉพาะ
ให้มี
ขีดความ
สามารถ
ในการ
แข่งขัน

511. แผนงานขยายการให้บริการ
น้ าประปาอย่างท่ัวถึง เพียงพอ
และม่ันคง
กิจกรรม
- ส ารวจออกแบบ
- เบิกจ้างฯ จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ ลงนามฯ 
- ก่อสร้างวางท่อฯ

3

การประปา
นครหลวง

9 5ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักพัฒนา
และส่งเสริม

การบริหารราชการ
จังหวัด)

2 57 187

9  - ล๖,
ร๖

ล๕ 6,11

8,9
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ระดับ
ความส าเร็จในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอเพ่ือสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)            4.4044            4.4044            4.4045            4.4045            17.6178 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละการรับรู้
ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีต่อ
การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

 -  - ร้อยละ 35 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

งบประมาณ (ล้านบาท)            1.2700            1.2700            1.2700            1.2700              5.0800 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

 20 แห่ง  20 แห่ง  20 แห่ง  20 แห่ง  20 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 145.4052 99.9660 104.5099 104.5099 454.3910

๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
บริการเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง
ในพ้ืนท่ี EEC
กิจกรรม
- อ านวยการสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

กรมการปกครอง

22. โครงการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม
- อ านวยการการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

9

9

9

3

2

๔. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
กิจกรรม
- พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3 5

5 9  -

8,9 - ล๖,
ร๖

ล๖,
ร๖

9

5

ล๖,
ร๖

 -

9

8,9

8,9

กรมการปกครอง

23
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - พ้ืนท่ีในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า

 4 ผัง  4 ผัง  4 ผัง  4 ผัง  4 ผัง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - จ านวนโครงการ
ศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดเพ่ือพัฒนา
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

 1 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ - จ านวน
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการ
ก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

 10 แห่ง  10 แห่ง  10 แห่ง  10 แห่ง  10 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ - โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 164.2001 112.8875 118.0188 118.0188 513.1252

3 2 9๕. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม
- พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

-- ล๖,
ร๖

 -9กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - การก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า

 -  -  -  3 สถานี  3 สถานี

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - การก่อสร้าง
สายส่ง ระดับแรงดัน 
115 kV

 8.075 
วงจร-กิโลเมตร

 2.000
วงจร-กิโลเมตร

  2.000
วงจร-กิโลเมตร

 3.556 
วงจร-กิโลเมตร

 15.631 
วงจร-กิโลเมตร

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - การก่อสร้าง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

 30.225 
วงจร-กิโลเมตร

 10.000 
วงจร-กิโลเมตร

 10.000
วงจร-กิโลเมตร

 10.825 
วงจร-กิโลเมตร

 61.050 
วงจร-กิโลเมตร

ตัวช้ีวัดท่ี 4 - การก่อสร้าง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า

 41.50
วงจร-กิโลเมตร

 16.25 
วงจร-กิโลเมตร

 20.00 
วงจร-กิโลเมตร

 20.00 
วงจร-กิโลเมตร

 97.75 
วงจร-กิโลเมตร

ตัวช้ีวัดท่ี 5 - ด าเนินการ
ติดต้ังหม้อแปลงจ าหน่าย

 24.25 
กิโลโวลต์แอมป์

 9.25 
กิโลโวลต์แอมป์

 10.00 
กิโลโวลต์แอมป์

 10.00 
กิโลโวลต์แอมป์

 53.50 
กิโลโวลต์แอมป์

งบประมาณ (ล้านบาท)        100.0000          87.5000          87.5000          87.5000          362.5000 

5 2 9การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

6. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
เพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒
กิจกรรม
- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 60%
- ก่อสร้างสายส่งระดับแรงดัน 
11๕ กิโลโวลต์ ระยะทาง 
40 วงจร-กม.
- ก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงสูง 
22-33 kV ระยะทาง 
165 วงจร-กม.
- ก่อสร้างระบบจ าหน่าย ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ 
ระยะทาง 185 วงจร-กม.
- ก่อสร้างงานเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
จ านวน 14,000 kVA

7,8,
9,
11

95  - ล๖,
ร๖
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละ
ความส าเร็จตามแผนงาน

- - - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -              2.0930          12.5590          27.2130            41.8650 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนพ้ืนท่ี
ท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย

 -  - -  3 แห่ง  3 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -          701.2786          701.2786 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนพ้ืนท่ี
ท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย

 -  - -  1 แห่ง  1 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -            65.2330            65.2330 

การประปา
ส่วนภูมิภาค

9 ล๖,
ร๖

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปา (เศรษฐกิจพิเศษ)
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

7. แผนงานการร้ือย้ายท่อประปาเดิม
และวางท่อประปาใหม่ทดแทนเพ่ือ
รองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 
(เช่ือมสามสนามบิน)
กิจกรรม
- ด าเนินการจัดท าแผนงานร่วมกับการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.)

๒

การประปา
ส่วนภูมิภาค

2

3 9

9

2

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปา EEC 
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

6,8,
9,
11

6,8,
9,
11

การประปา
นครหลวง

๕ ๙

3

 - ล๖,
ร๖

6,8,
9,
11

๕

95  - ล๖,
ร๖

 -

๙

5
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนพ้ืนท่ี
ท่ีได้รับการวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ า

 -  -  -  2 แห่ง  2 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -            22.3670            22.3670 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนพ้ืนท่ี
ท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปาและอาคาร

 - - -  1 แห่ง  1 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -            77.3435            77.3435 

 -5การประปา
ส่วนภูมิภาค

11. โครงการปรับปรุงระบบประปา
และอาคาร EEC  
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก

3 210. โครงการวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ า EEC
กิจกรรม
- วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

9

การประปา
ส่วนภูมิภาค

6,8,
9,
11

6,8,
9,
11

3 2

ล๖,
ร๖

9 5 9  - ล๖,
ร๖

9
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - เชิงคุณภาพ : 
อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเท่ียวของเมือง
พัทยา เฉล่ียร้อยละ 10 
ภายในปี 2565

 -  -  -  ไม่น้อยกว่า 
300,000 
ล้านบาท

 ไม่น้อยกว่า 
300,000 
ล้านบาท

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -            77.3847            77.3847 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละเฉล่ียของ
ผลการประเมินโครงการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาพ้ืนท่ี

 ร้อยละ 20  ร้อยละ 40  ร้อยละ 60  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85

5 9  - ล๖,
ร๖

12. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม
- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

เมืองพัทยา 2

๒.๓ 
บูรณาการ
การบริหาร
จัดการ
เชิงพ้ืนท่ี

1. โครงการการขับเคล่ือนแผนพัฒนา
พ้ืนท่ี
กิจกรรม
- ก าหนดและจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
- ช้ีแจงแนวทางและแผนปฏิบัติงาน
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
- ด าเนินการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
- ด าเนินการการสนับสนุนองค์ความรู้
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- ติดตามการด าเนินการตามแนวทาง
ท่ีก าหนดในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด)

8,99

2 6 20 2 6  - ล๑๑ 10,
11
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ระดับ
ความส าเร็จในการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาพ้ืนท่ี

ระดับ 2 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)            1.3955            0.8140            0.8916            0.7753              3.8764 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนโครงการ
ท่ีได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชน/และ
การด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและวาระแห่งชาติ

20 โครงการ 40 โครงการ 60 โครงการ 32 โครงการ 152 โครงการ

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละ
ความส าเร็จโครงการท่ีจังหวัด
ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี/
การด าเนินตามนโยบาย
รัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
โดยเปรียบเทียบกับโครงการ
ท่ีได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ

ระดับ 1 ระดับ 2 - 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)          68.0400          39.6900          43.4700          37.8000          189.0000 

6  - ล๑๑,
ร๑๐

2. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
ในระดับพ้ืนท่ี/นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล
กิจกรรม
-  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี/นโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล

6 20ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด)

10,
11

2 2
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนพ้ืนท่ี
เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 28 แห่ง  28 แห่ง  28 แห่ง  28 แห่ง  28 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)        208.6433        143.4422        149.9624        149.9624          652.0103 

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์
ท่ีได้รับการพัฒนา

 -  -  -  8 เครือข่าย  8 เครือข่าย

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -   1.8400 2.4000 3.1680 7.4080

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนเครือข่าย
เกษตรปลอดภัยท่ีได้รับ
การพัฒนา

 -  -  -  9 เครือข่าย  9 เครือข่าย

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -   2.0700 2.7000 3.5640 8.3340

ล๕,
ร๓

ล5,
ร4

3  -55

3

2 5 33

3กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

4. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือด้วย
กลไกประชารัฐ
กิจกรรม
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์     
- ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย

กรมการพัฒนา
ชุมชน

3

-5. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
เครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
ตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ
กิจกรรม
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตร
ปลอดภัย               
- ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย

กรมการพัฒนา
ชุมชน

3 2 3 5

3. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ท่องเท่ียว
กิจกรรม
- ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียว

2

- ล5,
ร4

1,
2,
8,
12

1,
2,
8,
12

8,12
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยงระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละของการ
สนับสนุนการจัดท าเวที
ประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี

 -  ร้อยละ 50  ร้อยละ 75  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ระดับ
ความส าเร็จในการสนับสนุน
การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

 -  ระดับ 1 - 2  ระดับ 3 - 4  ระดับ 5  ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -              2.2800            0.9200            0.8000              4.0000 

    5,865.9864     4,609.7692     4,698.9771     5,381.1395     20,555.8722 รวม

-6. โครงการประชาคมเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน
กิจกรรม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าเวที
การประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีผ่านกลไกคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด)

2 6 20 2 6 10,
11

ล11,
 ร10
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กรมท่ีดิน
แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

2 4 15 6 2 18

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนแปลง
ท่ีประชาชนเข้าท าประโยชน์
หรือ/และอยู่อาศัยในท่ีดิน
ตามนโยบายรัฐบาล

1,000 แปลง 3,000 แปลง 3,000 แปลง 3,000 แปลง 10,000 แปลง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - จ านวน
หน่วยงานท่ีน าข้อมูล
ผู้ครอบครองท าประโยชน์
ท่ีดินท่ีจะได้รับการจัดท่ีดิน
ตามนโยบายคณะกรรมการ
นโยบายท่ีดินแห่งชาติท่ีได้
จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบ
ภูมิสารสนเทศหรือน าระวาง
แผนท่ีท่ีจัดท าข้ึนไปใช้ในการ
บริหารจัดการ

3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน 15 หน่วยงาน

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้าท าประโยชน์
หรือ/และอยู่อาศัยในท่ีดิน
ท ากินตามนโยบายรัฐบาลมี
คุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน

 -  -  - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

1. โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัด
ในการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรม
- สนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดท่ีดิน
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
- จัดท าข้อมูลท่ีดินเพ่ือการจัดท่ีดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
(คทช.)

๓.๑ พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

1,5ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 4 - ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีได้รับข้อมูล
ผู้ครอบครองท าประโยชน์
ท่ีดินท่ีจะได้รับการจัดท่ีดิน
ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติท่ีมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

งบประมาณ (ล้านบาท)            1.2474            5.0011            3.6491            2.8486            12.7462 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ครัวเรือนท่ียากจนท่ีได้รับ
การจัดท่ีดินเพ่ือเข้าท า 
ประโยชน์และอยู่อาศัย

175 ครัวเรือน 925 ครัวเรือน 250 ครัวเรือน 500 ครัวเรือน 1,850 ครัวเรือน

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับการจัดท่ีดิน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)          18.2532          79.4164          13.9322            9.7042          121.3060 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - มี.ค. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การพัฒนาระบบการศึกษา
อย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง

 20,366 แห่ง  20,366 แห่ง  -  -  20,366 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)            6.4098            6.4098                     -                       -              12.8196 

2 18กรมท่ีดิน2. โครงการท่ีดินของรัฐท่ีจัดให้แก่
ประชาชนท่ียากจน
กิจกรรม
- จัดท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชน
ท่ียากจน
- บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
- สนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการ
จัดท่ีดิน

2 64 15

15 63. โครงการพัฒนาระบบการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรม
- พัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

2 4 4,8

ล๕,
ล๗,

ล๑๐,
ร๑

ล๕,
ล๗

182

1,5

1,5
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ -  จ านวนนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 155,837 คน  -  155,837 คน  155,837 คน  155,837 คน

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละของ
ผู้ปกครองท่ีมีความพึงพอใจ
ต่อการส่งเสริมและยกระดับ
การจัดการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

  -   -   -  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)        254.2792                     -          282.5325          28.2532          565.0649 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนผู้สูงอายุ
ท่ีมีอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยัง
ชีพ (เฉพาะ อบต. และ
เทศบาลต าบล)

 8,924,026 คน  8,924,026 คน  8,924,026 คน  8,924,026 คน  8,924,026 คน

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุตรงตามก าหนด
ระยะเวลา

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)    17,687.6577    17,687.6577    17,687.6577    17,687.6577     70,750.6308 

ร๒ -17 9

2 3 12 9

2

 -

25. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ
กิจกรรม
-  สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กิจกรรม
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

4,8

1,10

ล๘,
ร๗

1

4
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนผู้พิการ
หรือทุพพลภาพท่ีข้ึนทะเบียน
ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ความพิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (เฉพาะ 
อบต. และเทศบาลต าบล)

 1,838,682 คน  1,838,682 คน  1,838,682 คน  1,838,682 คน  1,838,682 คน

งบประมาณ (ล้านบาท)     4,465.4886     4,465.4886     4,465.4886     4,465.4886     17,861.9544 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ท่ีได้รับเงินสงเคราะห์ 
(เฉพาะ อบต. และเทศบาล
ต าบล)

 80,744 คน  80,744 คน  80,744 คน  80,744 คน  80,744 คน

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละ
ของผู้ป่วยเอดส์มีความ
พึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)        121.1160        121.1160        121.1160        121.1160          484.4640 

4 17

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

6. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
กิจกรรม
- สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

4 17

9

9 2  -

7. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
กิจกรรม
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

ร2 1,10

2  -2

2

ร2 1,3,
10
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนกิจกรรม
ท่ีกรุงเทพมหานครด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะ

4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละ
ความส าเร็จของกิจกรรม
ท่ีกรุงเทพมหานครด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)     8,401.1400     4,942.1985     4,092.5792     4,546.1654     21,982.0831 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - รายได้จาก
การท่องเท่ียวของเมืองพัทยา
เพ่ิมข้ึนภายในปี 2565

- - - ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ดัชนีวัดความสุข
และความอยู่ดีกินดีมีสุข
ภายในปี 2565 เพ่ิมข้ึน

- - - ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

งบประมาณ (ล้านบาท)        403.3478        403.3478        403.3479        403.3479       1,613.3914 

กรุงเทพ
มหานคร

2

2 ๑,
๒,
๓,
๔,
๕,
๖

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

8. ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ
กิจกรรม
- จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 
- จัดบริการสาธารณะด้านสังคม 
- จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
- จัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม

๑,
๒,
๓,
๔,
๕,
๖

๑, 
๗, 
๑๒,
 ๑๓,
 ๑๕,
 ๑๗,
 ๑๙,
 ๒๐

๒,
๕,
๖,
๗,
๙

9. ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ
กิจกรรม
- จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- จัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
- จัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม

เมืองพัทยา ๒,
๕,
๖,
๗,
๙

๑,
๒,
๔,
๕,
๖,
๗

1,2,
3,4,
5,6,
8,9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17

1,2,
3,4,
5,6,
8,9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17

ล๒,
 ล๕,
 ล๘,
 ล๙,
 ล๑๐,
ล๑๑,
ร๒, 
ร๗, 
ร๙, 
ร๑๑

๑๐,
๑๘

ล๒,
 ล๕,
 ล๘,
 ล๙,
 ล๑๐,
ล๑๑,
ร๒, 
ร๗, 
ร๙, 
ร๑๑

๑,
๒,
๔,
๕,
๖,
๗

๑๐,
๑๘
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
สารสนเทศระดับจังหวัด

 1 ระบบ  1 ระบบ  1 ระบบ  1 ระบบ  1 ระบบ

งบประมาณ (ล้านบาท)            2.7716                     -                       -                       -                2.7716 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - นักบริบาล
ท้องถ่ินท่ีมีสิทธิรับค่าป่วยการ
ได้รับค่าป่วยการ

 13,226 คน  13,226 คน  13,226 คน  13,226 คน  13,226 คน

งบประมาณ (ล้านบาท)        184.1293        195.9700        191.9310        325.0000          897.0303 

17 9 2 - ร211. โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
กิจกรรม
- ขับเคล่ือนการด าเนินงานของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

3 4

10. โครงการผลักดันให้มีฐานข้อมูล
ทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนท่ี
เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพท่ีตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม
- พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับจังหวัด (พช.)

กรมการพัฒนา
ชุมชน

3 4 9 217 - ร2 1,
10

1,
10
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
2 1,4 ๑,15 9 2,5  - ล๗

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
หมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสุขมวลรวม
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

  -  -   - ร้อยละ 85
(2,812 หมู่บ้าน)

ร้อยละ 85
(2,812 หมู่บ้าน)

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - จ านวนศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  -   -   - 3,308 แห่ง 3,308 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท) 33.8970 296.7532 24.8100 19.1864 374.6466

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65
2 1,4 ๑,15 9 2,5  - ล๗

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนต าบลท่ีมี
การบูรณาการแผนพัฒนาต าบล

  -   -   -  7,036 ต าบล  7,036 ต าบล

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละของ
ต าบลท่ีมีการบูรณา
แผนพัฒนาและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการชุมชนได้

  -   -   -  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -   64.8688                             -   1.7103           66.5791           

๓.๒ 
เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน

1. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรม
- สร้างและพัฒนากลไกขับเคล่ือนในระดับพ้ืนท่ี
- เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน  
- ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง                         

2. โครงการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาต าบล 
กิจกรรม
- พัฒนาการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาต าบล 
- สรุปบทเรียนการพัฒนาต าบลและ
ประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาต าบล

กรมการพัฒนา
ชุมชน

กรมการพัฒนา
ชุมชน

2,8,
10

10,
11
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ -  จ านวนผู้ท่ี
ได้รับการจ้างงานในพ้ืนท่ี

 9,188 คน  -  -   -  9,188 คน

งบประมาณ (ล้านบาท) 186.8140                     -                       -                       -   186.8140

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมีข้อมูล จปฐ.

 -  -  -  12,900,000 
ครัวเรือน

 12,900,000 
ครัวเรือน

งบประมาณ (ล้านบาท) 24.3937 322.5000 65.2151            1.3500 413.4588

3. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
กิจกรรม
- สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ 
เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานท่ีอพยพ
กลับท้องถ่ินและชุมชน
- กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพ้ืนท่ี
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(HLM) ระดับครัวเรือน 
- สร้างโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนา
ระบบ Digital รองรับ Economy

กรมการพัฒนา
ชุมชน

3 1,4 15 9 2 - ล7,
ร1

กรมการพัฒนา
ชุมชน

1. ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาชุมชน
กิจกรรม
- บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน

๓.๓ พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก

151 4 1,2,
3,4,
6,8,
10,
11,
12,
13,
16

ล๗ - 29

1,2,
8
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละของ
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน

  -   -   -  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการพัฒนา

  -   -   -  300 กลุ่ม  300 กลุ่ม

งบประมาณ (ล้านบาท)          24.0000 24.0000 24.0000 3.6000            75.6000 

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละของผู้น า
ชุมชนการเปล่ียนแปลง
ต้นแบบได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

 -  -  - ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - จ านวนผู้น า
ชุมชนต้นแบบท่ีสามารถ
บูรณาการขับเคล่ือนการ
บริหารจัดการชุมชนให้เกิด
ความย่ังยืน

 -  -  - 270 คน 270 คน

งบประมาณ  (ล้านบาท)                   -     1.2854 0.1218                   -                  1.4072 

๑,15

กรมการพัฒนา
ชุมชน

2 ๑,4 ๑,152. โครงการสร้างความม่ันคงด้าน
อาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม
- สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
- จัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ
- พลังสตรีจิตอาสาการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงบูรณาการ
- พัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสตรีเป็นพลัง
ขับเคล่ือนต าบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

2 ๑,43. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้น า
การเปล่ียนแปลง
กิจกรรม
- เสริมสร้างศักยภาพผู้น าการเปล่ียนแปลง
ต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนให้เกิด
ความย่ังยืน        
- จัดเวทีทบทวน โครงการและแผนการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความ
ย่ังยืน                
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) พัฒนาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงต้นแบบ (พัฒนาและขยายผล)

กรมการพัฒนา
ชุมชน

ล๗๒,59  - 1,8,
10

9 2,5  - ล๗ 16
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย
ท่ีเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 -  -  - 150,000 คน 150,000 คน

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละ
ของกองทุนชุมชนเป้าหมาย
ท่ีมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

 -  -  - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                   -              24.3000          24.3000          24.3000            72.9000 

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - อัตราการ
ขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ท่ีเพ่ิมข้ึน

 -  -  - ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)                   -                8.5716          24.5000          16.9284            50.0000 

3 4 16 9 2  - ล๗กรมการพัฒนา
ชุมชน

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารกองทุนเพ่ือเกษตรกรและแหล่ง
สินเช่ือภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรม
- ด าเนินการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน
ชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน

16435. โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี
กิจกรรม
- ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมชนท่องเท่ียวด้วยแนวคิดการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีนักท่องเท่ียว
ลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

กรมการพัฒนา
ชุมชน

5 ล๗2

1,
2,
8,
10

1,
2,
8,
10

 -
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ม.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ท่ีได้รับ
การพัฒนา

 -  -  -  3,800 คน/กลุ่ม  3,800 คน/กลุ่ม

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละของ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน
ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน

 -  -  -  ร้อยละ 6  ร้อยละ 6

งบประมาณ (ล้านบาท)                   -              11.7599          10.5839                   -                22.3438 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

 -  -   -  3,820 ผลิตภัณฑ์  3,820 ผลิตภัณฑ์

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละของ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน
ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน

 -  -   -  ร้อยละ 6  ร้อยละ 6

งบประมาณ (ล้านบาท)          18.6834        141.1114          52.0000          19.2156          231.0104 

กรมการพัฒนา
ชุมชน

7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน
กิจกรรม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
กิจกรรม
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

4 16 5กรมการพัฒนา
ชุมชน

3

4 16 5 2  -

2

3

 -

ล๗

1,
2,
8,
10

1,
2,
8,
10

ล๗
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนช่องทาง
การตลาด

 -  -  - 80,014 คร้ัง 80,014 คร้ัง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละของ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน
ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน

 -  -  - ร้อยละ 6 ร้อยละ 6

งบประมาณ (ล้านบาท)        107.0000          24.0000        142.0000        111.0000          384.0000 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนกลไก
ประชารัฐท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

 -  -  - 76 จังหวัด 76 จังหวัด

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ร้อยละของ
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน

 -  -  - ร้อยละ 6 ร้อยละ 6

งบประมาณ (ล้านบาท)            2.2186            0.5871          10.9714            0.5871            14.3642 

4 169. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยภาคีเครือข่าย
กิจกรรม
- สร้างและพัฒนากลไกขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
- ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหาร
ปลอดภัย

กรมการพัฒนา
ชุมชน

3

58. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ช่องทางการตลาด
กิจกรรม
- ส่งเสริมช่องทางการตลาด

กรมการพัฒนา
ชุมชน

4 163 2  -

1,
2,
8,
10

5 2 - ล7,
ร1

1,
2,
8,
10

ล๗
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีสามารถจัดต้ัง
ศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนได้

 107 แห่ง  -  -  -  107 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - จ านวน
ครัวเรือนเป้าหมายท่ีได้รับ
การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน

 -  -  -  7,704 ครัวเรือน  7,704 ครัวเรือน

งบประมาณ (ล้านบาท)            0.5120          32.7902                   -                       -                33.3022 

   31,943.3593    28,859.1335    27,640.7364    27,787.4594    116,230.6886 

- ล7,
ร1

10. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน
กิจกรรม
- พัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคล่ือนศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน
- ส่งเสริมการบริหารจัดการหน้ี

กรมการพัฒนา
ชุมชน

3 4 16 9 2 1,
2,
8,
10

รวม
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน  เม.ย. 65 - ก.ย. 65
3 5 18 6 4 19 ล๕,

ล๑๐
ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละของ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนถูก
น าไปใช้ประโยชน์

  -   -   -  ร้อยละ 50  ร้อยละ 50

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีการวางระบบการเก็บขน
หรือมีประกาศเก็บขนขยะ
มูลฝอยให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี

  -   -   -  ร้อยละ 95  ร้อยละ 95

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - ร้อยละของ
ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน
และเก็บขนได้ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

  -   -   -  ร้อยละ 86  ร้อยละ 86

งบประมาณ (ล้านบาท)                      -                       -               6.1432            1.0000              7.1432 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

๔.1 พัฒนา
สภาพ
แวดล้อม
ให้มีความ
เหมาะสม
และเติบโต
อย่างย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์

6,
11,
12

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
กิจกรรม
- ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

ประเภท
ของงบ

ประมาณ
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า

  500 แห่ง  423 แห่ง   -   -  923 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภค

 400 แห่ง  393 แห่ง   -   -  793 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การพัฒนาแหล่งน้ าตามท่ี
ราษฎรถวายฎีกา

 50 แห่ง  50 แห่ง   -   -  100 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)       1,985.6522     1,985.6521                     -                       -         3,971.3043 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - พ้ืนท่ีได้รับการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยและน้ าท่วม

49,039 ไร่ 49,039 ไร่ 49,039 ไร่ 49,039 ไร่ 49,039 ไร่

4กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

ล๑๐,
ร๑๑

2

2. โครงการป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน 
กิจกรรม
- ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกัน
น้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน

3 5 19 6 4 18 ล๑๐,
ร๑๑

๔.2 
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้ า
ท้ังระบบ

6,
11

181. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
กิจกรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5 19 6

6,
11
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ือป้องกันอุทกภัยและน้ า
ท่วม มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท) 1,361.3102 935.9007 978.4417 978.4417 4,254.0943

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน

 ร้อยละ 25  ร้อยละ 25  ร้อยละ 25  ร้อยละ 25  ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - จ านวนผู้ใช้น้ า
ติดต้ังประปาใหม่

14,500 ราย 15,088 ราย 15,297 ราย 15,115 ราย  60,000 ราย

งบประมาณ (ล้านบาท)            31.9955          44.4551           43.2492        144.9410          264.6408 

ล๑๐,
ร๑๑

5การประปา
นครหลวง

3. แผนงานการติดต้ังประปาใหม่
กิจกรรม
- ประชุมวางแผนงานติดต้ังประปาใหม่ เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการ
- จัดท าแนวทางปฏิบัติในการติดต้ังประปาใหม่
(กรณีติดต้ังภายใน 24 ช่ัวโมง)
- ควบคุมและติดตามผลการติดต้ังประปาใหม่
เป็นประจ าทุกเดือน
- ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้การ
ติดต้ังประปาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้
 พร้อมท้ังปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการติดต้ัง
ประปาใหม่
- วางแผนปรับปรุงกระบวนการติดต้ังประปา
ใหม่ และถ่ายทอดแผนงานไปสู่การปฏิบัติ

5 619 184 6,
11
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนแห่ง
ท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย

 -  -  - 10 แห่ง 10 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                      -                       -                       -          708.4154          708.4154 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนแห่ง
ท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุง
กิจการประปาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -  -  - 1 แห่ง 1 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                      -                       -                       -              8.9498              8.9498 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนแห่ง
ท่ีได้รับการปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบท่อ
จ่ายน้ า

 -  -  -  18 แห่ง 18 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                      -                       -                       -          329.6480          329.6480 

19

19

ล5,
ล10

 -

5

5

ล5,
ล10

19 6 4  -

ล5,
ล10

4

3

5

6การประปา
ส่วนภูมิภาค

3

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปา
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงขยาย

การประปา
ส่วนภูมิภาค

การประปา
ส่วนภูมิภาค

36. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบท่อจ่ายน้ า
กิจกรรม
- ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ า

5. โครงการปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลังการรับโอน
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.

46  - 6,
11

6,
11

6,
11
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนแห่ง
ท่ีได้รับการวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ า

 -  -  -  193 แห่ง 193 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                      -                       -                       -          859.2010          859.2010 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนแห่ง
ท่ีได้รับการย้ายแนวท่อ
ท่ีได้รับผลกระทบจาก
หน่วยงานอ่ืน

 -  -  -  3 แห่ง 3 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                      -                       -                       -            32.9030            32.9030 

แผนการด าเนินงาน  ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนแห่ง
ท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปาและอาคาร

 -  -  -  7 แห่ง 7 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)                      -                       -                       -          169.6300          169.6300 

9. โครงการปรับปรุงระบบประปาและ
อาคาร
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

การประปา
ส่วนภูมิภาค

3 5 19

6,
11

6 4

6,
11

 -6 4

3 5 19

5 19  -4 ล5,
ล10

7. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
กิจกรรม
- วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า

3 6

 - ล5,
ล10

ล5,
ล10

8. โครงการย้ายแนวท่อท่ีได้รับ
ผลกระทบจากหน่วยงานอ่ืน
กิจกรรม
- ย้ายแนวท่อท่ีได้รับผลกระทบจากหน่วยงาน
อ่ืน

การประปา
ส่วนภูมิภาค

การประปา
ส่วนภูมิภาค

6,
11
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ปริมาณน้ าเสีย
ท่ีได้รับการบ าบัดได้ตาม
มาตรฐานน้ าท้ิงจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน

 21,300,000 
ลูกบาศก์เมตร

 21,500,000 
ลูกบาศก์เมตร

 21,600,000 
ลูกบาศก์เมตร

 21,600,000 
ลูกบาศก์เมตร

 86,000,000 
ลูกบาศก์เมตร

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
น้ าเสียหลังการบ าบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานน้ าท้ิง
จากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน
ท่ีก าหนด

 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)            59.2546          43.8027           43.8027          45.2027          192.0627 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนพ้ืนท่ี
เป้าหมายท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบ าบัดน้ าเสีย

 -  -  -  45 แห่ง  45 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)         712.8265        891.0331         712.8265     1,247.4465       3,564.1326 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนรายงาน
ผลการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการคุณภาพน้ า

 -  -  -  5 ชุด  5 ชุด

งบประมาณ (ล้านบาท)              9.5900            9.5900             9.5900            9.6300            38.4000 

1 5 18 18 ล๑๐ 3,6,
12

3 45 18 611. โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและ
บริหารจัดการคุณภาพน้ า
กิจกรรม
- จัดหา ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสีย

องค์การจัดการ
น้ าเสีย

3,6,
12

ล๑๐18

องค์การจัดการ
น้ าเสีย

10. ผลผลิตการจัดการน้ าเสีย
กิจกรรม
- บริหารจัดการน้ าเสีย

6 4

3,
6,
12

12. โครงการจัดท าแนวทางการ
บริหารจัดการคุณภาพน้ า
กิจกรรม
- จัดหา ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสีย

องค์การจัดการ
น้ าเสีย

3 5 18 6 4 18 ล10
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละการ
ด าเนินการของโครงการบรรลุ
เป้าหมาย

 -  -  -  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)            26.7678          30.0910           26.7678          36.7374          120.3640 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละ
ความส าเร็จในการออก
โฉนดท่ีดินจากการเดิน
ส ารวจออกโฉนดท่ีดินและ
รังวัดรูปแปลงโฉนดท่ีดิน
ให้แก่ประชาชน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละความ
พึงพอใจของประชาชนกับ
ความเช่ือม่ันในรูปแปลง
โฉนดท่ีดินท่ีมีความถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐานระดับสากล

- - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)            82.0809          92.6771           44.2156          39.0859          258.0595 

1. โครงการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน
และรังวัดรูปแปลงโฉนดท่ีดินให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรม
- เดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินและรังวัดรูปแปลง
โฉนดท่ีดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดท าและให้บริการระวางแผนท่ีส าหรับการ
ออกโฉนดท่ีดิน

กรมท่ีดิน๔.3 บริหาร
จัดการท่ีดิน
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด

2 5 18 2 4 19 ล10 11

องค์การจัดการ
น้ าเสีย

13. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า
กิจกรรม
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า

3 5 18 6 4 18 ล10 3,
6,
12
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนท่ีดิน
ของรัฐมีแนวเขตท่ีชัดเจน

4,800 แปลง 5,100 แปลง 5,400 แปลง 5,700 แปลง 21,000 แปลง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
แนวเขตท่ีดินของรัฐมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)              1.5591            2.9402             1.5678            1.4801 7.5472

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ส านักงานท่ีดินท่ีรังวัด
โดยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึง
ด้วยระบบดาวเทียม

14 ส านักงาน
2 จังหวัด

34 ส านักงาน
3 จังหวัด

35 ส านักงาน
3 จังหวัด

18 ส านักงาน
2 จังหวัด

101 ส านักงาน
10 จังหวัด

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
โฉนดท่ีดินของประชาชน
มีหมุดหลักฐานแผนท่ีท่ีมี
ความถูกต้องตามหลัก
วิชาการแผนท่ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)            62.2410          42.7909           44.7357          44.7357          194.5030 

2. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศในท่ีดินของรัฐ
กิจกรรม
- น าเข้าข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินของรัฐ
ระบบดิจิทัล
- จัดท าแผนท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาการทับซ้อน
แนวเขตท่ีดินของรัฐ

กรมท่ีดิน 2 5 18 2 4 19

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรังวัดท่ีดินด้วยระบบดาวเทียม
กิจกรรม
- เพ่ิมประสิทธิภาพการรังวัดท่ีดินด้วยระบบ
ดาวเทียม

กรมท่ีดิน 2 5 18

ล10 11

2 4 19 ล๑๐ 11
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ข้อมูลรูปแปลงท่ีดิน
มีการพัฒนาให้มีความถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐาน

15,000 แปลง 18,000 แปลง 18,000 แปลง 15,000 แปลง 66,000 แปลง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
ข้อมูลรูปแปลงท่ีดินท่ีมี
การพัฒนาให้มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)              0.4191            0.2881             0.3013            0.3013              1.3098 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
หน่วยงานท่ีน าเข้า
ข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ท่ีได้รับ
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลไปใช้
ในการบริหารจัดการ

1 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 10 หน่วยงาน

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์
มีความครบถ้วนถูกต้อง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)              0.4175            0.5196             0.4176            0.4435              1.7982 

114. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท่ีดิน
และแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินให้เป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรม
- พัฒนาฐานข้อมูลท่ีดินและแผนท่ี
รูปแปลงท่ีดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

กรมท่ีดิน 2 5 18  - 4 19 ล๑๐

115. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท่ีดินและ
แผนท่ีรูปแปลงท่ีดินให้เป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรม
- จัดท าฐานข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1 : 4000 
- จัดท าฐานข้อมูลท่ีเขา ท่ีภูเขา และพ้ืนท่ี
ลาดชันเฉล่ียเกิน 35 เปอร์เซ็นต์

กรมท่ีดิน 2 5 18  - 4 19 ล๑๐
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

กรมท่ีดิน
แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

2 5 18 - 4 19 ล10 11

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
แปลงท่ีดินของรัฐท่ีได้รับ
การรังวัดเพ่ือออกและ
ตรวจสอบหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง

-  125 แปลง
(7,000 ไร่)

 100 แปลง
(7,000 ไร่)

 75 แปลง
(6,000 ไร่)

300 แปลง
(20,000 ไร่)

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
ท่ีดินของรัฐท่ีออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับท่ีหลวงแล้วมี
การดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)              1.8914            4.8848             4.7429            1.0817 12.6008

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนผู้ให้
ความคิดเห็นต่อการจัดท า
เขตการปกครองของจังหวัด
ทางทะเล 22 จังหวัด

ไม่น้อยกว่า 
200 คน 

ใน 10 จังหวัด

ไม่น้อยกว่า 
140 คน 

ใน 7 จังหวัด

ไม่น้อยกว่า 
120 คน 

ใน 6 จังหวัด

- ไม่น้อยกว่า 
460 คน 

ใน 22 จังหวัด

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.0000

     4,336.5058     4,085.1254      1,917.3020     4,659.7747     14,998.7076 รวม

6. โครงการรังวัดออกและตรวจสอบ
หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงและ
ควบคุมคุ้มครองท่ีดินของรัฐ
กิจกรรม
- รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวงและควบคุมคุ้มครองท่ีดินของรัฐ

๗. โครงการบริหารจัดการเขต
ทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด
กิจกรรม
- จัดท าเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

กรมการปกครอง 2 1,
5

1,
18

6 4,
5

13 ล2,
ล10

11,
14
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
10,
16

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ท่ีประชาชนร้องเรียน
ผ่านระบบสารสนเทศ
ของศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีรับเข้าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และสามารถแก้ไขปัญหา
จนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 25  ร้อยละ 85

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - ร้อยละ
ความพึงพอใจของประชาชน
จากการรับบริการ
ศูนย์ด ารงธรรม

 ร้อยละ 8๕  ร้อยละ 8๕  ร้อยละ 8๕  ร้อยละ 8๕  ร้อยละ 8๕

งบประมาณ (ล้านบาท)          27.6585          18.3381          19.5810          17.7171 83.2947

ล๑๑,
ร๑๐

 -

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 

1. การสนับสนุนและอ านวยการ
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- ขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์
ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด

20

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวง
มหาดไทย)

หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

๕.๑ 
ยกระดับ
คุณภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

6

แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

2 62
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
ความส าเร็จในการแก้ไขเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ขอความช่วยเหลือ อ านวย
ความเป็นธรรม ปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนยุติ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)          23.6567          23.6567          23.6568          23.6568              94.6270 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนคร้ัง
ในการให้บริการงานทะเบียน
และการให้บริการข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
ไม่น้อยกว่า

125,000,000 
คร้ัง

125,000,000 
คร้ัง

125,000,000 
คร้ัง

125,000,000 
คร้ัง

500,000,000 
คร้ัง

งบประมาณ (ล้านบาท)        488.6442        488.6442        488.6443        488.6443 1,954.5770

10,
16

2 6 20 2 6  - ล๑๑,
ร๑๐

2. โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือน
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
กิจกรรม
- สนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
- ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาททางแพ่งและทางอาญา

163. ผลผลิตการพัฒนาการให้บริการ
ทะเบียน บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรม
- พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ
- บริการด้านการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน

2201กรมการปกครอง 6

กรมการปกครอง

 -6 ล๑๑,
ร๑๐
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
หมู่บ้านท่ีด าเนินกิจกรรม
ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ ซ่ึงคณะกรรมการ
หมู่บ้านเป็นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนินการ

- - - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)        373.9397        373.9397        373.9397        373.9398         1,495.7589 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ปริมาณการออก
หนังสือผ่านแดน

50,000 ฉบับ 50,000 ฉบับ 50,000 ฉบับ 50,000 ฉบับ 200,000 ฉบับ

งบประมาณ (ล้านบาท)          12.2302          12.2302          12.2303          12.2303              48.9210 

 -

2,
5,
6

21

5. โครงการบริการจัดการออกบัตร
ผ่านแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกทาง
ธุรกิจ
กิจกรรม
- อ านวยการการออกหนังสือผ่านแดนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กรมการปกครอง 206

10,
16

16

ล๑๑,
ร๑๐

204. ผลผลิตเสริมสร้างสมรรถนะของ
อ าเภอในการบริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
กิจกรรม
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของอ าเภอ
- ด าเนินการตามกฎหมายในหน้าท่ีของฝ่าย
ปกครอง
- เสริมสร้างสมรรถนะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
- สนับสนุนการบริหารจัดการกรม
- พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
- อ านวยการศูนย์บริการประชาชน
- สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องท่ี
- ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบและบริหารจัดการ
ทวงถามหน้ี

กรมการปกครอง 6  -

6 ล๑๑,
ร๑๐

21
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ประชาชนท่ีได้รับการบริการ

2.97 ล้านราย 2.97 ล้านราย 3.03 ล้านราย 3.03 ล้านราย 12 ล้านราย

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละความ
เช่ือม่ันของประชาชนท่ีมีต่อ
งานบริการของกรมท่ีดิน

- - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)        213.1630        124.3451        136.1875        118.4239            592.1195 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ประชาชนผู้ขอรังวัดได้รับ
การรังวัดในส านักงานท่ีดิน
เร็วข้ึน

225 ราย 675 ราย 675 ราย 675 ราย 2,250 ราย

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
ปริมาณงานท่ีแล้วเสร็จตาม
โครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)            0.1392            0.1350            0.3561            0.4692                1.0995 

11,
16

11,
16

 -

ล๑๑,
ร๑๐

20

7. โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไป
ช่วยเร่งรัดงานรังวัดของส านักงานท่ีดิน
กิจกรรม
- เร่งรัดงานรังวัดของส านักงานท่ีดิน

กรมท่ีดิน6. ผลผลิตงานด้านทะเบียนและรังวัด
ท่ีดินท่ีบริการให้แก่ประชาชน
กิจกรรม
- เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐาน
ทางทะเบียนท่ีดิน
- บริการด้านทะเบียนท่ีดินในส านักงานท่ีดิน
- ปรับปรุงสถานท่ีให้บริการประชาชน
ด้านอสังหาริมทรัพย์
- พัฒนาระบบบริการในส านักงานท่ีดินด้วย
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทันสมัย
- บริหารโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีดิน (ระยะท่ี 2)
- บริการด้านรังวัดท่ีดินในส านักงานท่ีดิน
- พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดใน
ส านักงานท่ีดิน

กรมท่ีดิน ล๑๑,
ร๑๐

 -62

621 6

1

20

6
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวน
ประชาชนท่ีใช้บริการ
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 ไม่น้อยกว่า
1 ล้านราย

 ไม่น้อยกว่า
2.1 ล้านราย

 ไม่น้อยกว่า
3 ล้านราย

 ไม่น้อยกว่า
3.9 ล้านราย

 ไม่น้อยกว่า
10 ล้านราย

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนต่องาน
บริการของกรมท่ีดิน

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -          378.4507                     -                       -              378.4507 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนข้อมูล
ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและ
สารบบของส านักงานท่ีดิน 
ครบถ้วน 

- ไม่น้อยกว่า
0.81 ล้านแปลง

ไม่น้อยกว่า
0.81 ล้านแปลง

ไม่น้อยกว่า
0.52 ล้านแปลง

ไม่น้อยกว่า
2.14 ล้านแปลง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
ข้อมูลทะเบียนท่ีดินและ
ภาพลักษณ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง 
สามารถเช่ือมโยงกันได้

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

งบประมาณ (ล้านบาท)          10.4620          17.4367          17.4367          24.4113              69.7467 

11,
16

11,
16

1 6 6  - ล๑๑,
ร๑๐

20 6 ล๑๑,
ร๑๐

 -2

กรมท่ีดิน 2

62

208. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ท่ีดิน ระยะท่ี 2 
กิจกรรม
- ขยายระบบสารสนเทศท่ีดินเพ่ือการ
บริการ 

9. โครงการน าเข้าข้อมูลท่ีดินเพ่ือการ
จดทะเบียนออนไลน์ท่ัวประเทศ 
กิจกรรม
- น าเข้าข้อมูลท่ีดินเพ่ือการจดทะเบียน
ออนไลน์

กรมท่ีดิน
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละ
ความส าเร็จของการก่อสร้าง
ศูนย์สารสนเทศท่ีดิน

 -  -  -  ร้อยละ 25  ร้อยละ 25

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
การสร้างศูนย์สารสนเทศท่ีดิน
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

 -  -  -  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -            50.1235              50.1235 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ระบบรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ กรมท่ีดิน

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายส่ือสารของกรมท่ีดิน
ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -              5.0000          35.0000          15.0000              55.0000 

11,
16

2 6 20 2 6  - ล๑๑,
ร๑๐

20 2 6  - ล๑๑,
ร๑๐

11,
16

2 610. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
สารสนเทศท่ีดิน กรมท่ีดิน
กิจกรรม 
- สร้างศูนย์สารสนเทศท่ีดิน กรมท่ีดิน

กรมท่ีดิน

11. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ กรมท่ีดิน
กิจกรรม 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมท่ีดิน

กรมท่ีดิน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละ
ความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน 
Internet แบบครบวงจร "PEA
 Smart Plus"

 -  - - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)            1.0000                     -                       -            20.0000              21.0000 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1 6 20 2 6  - ล๑๑ 16

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของ
กระทรวงมหาดไทย

 6 เร่ือง  5 เร่ือง  3 เร่ือง  17 เร่ือง  31 เร่ือง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ระดับ
ความส าเร็จในการขับเคล่ือน
นโยบายยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะของ
กระทรวงมหาดไทย

 ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการท่ีขอรับการจัดสรร
งบประมาณ

 ร้อยละ 20  ร้อยละ 40  ร้อยละ 60  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

7,
11,
16

206 25 6  - ล๑๑,
ร๑๐

๕.๒ พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
บริหารงาน
องค์กร

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

12. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบ
ครบวงจร "PEA Smart Plus"
กิจกรรม
- พัฒนาระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ 
(Smart Customer Service System : SCS) 
เพ่ือรองรับการให้บริการในส่วนของ แอป
พลิเคชัน PEA Smart Plus และระบบรับค า
ร้องผ่านอินเตอร์เน็ตในส่วนของ PEA 
e-Service

1. ผลผลิตส่วนราชการมีการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
- เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
- สนับสนุนการบริหารงานพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ
- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ระบบงานและจัดการความรู้
- อ านวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการ
ใสสะอาด
- อ านวยการและประสานงานรัฐมนตรี
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- พิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อ
กฎหมาย
- พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน
- พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการ
ข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน 
- อ านวยการและประสานนโยบายกิจการ
ต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ
- อ านวยการและประสานงานภาครัฐ
- สนับสนุนการบริหารราชการท่ัวไป
- สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 4 - ระดับ
ความส าเร็จการบูรณาการ
ภารกิจในการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานในการ
ตอบสนองพ้ืนท่ี

 ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 5

ตัวช้ีวัดท่ี 5 - ร้อยละ
ความส าเร็จในการสนับสนุน
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๘๕

ตัวช้ีวัดท่ี 6 - ร้อยละ
ความส าเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกองการเจ้าหน้าท่ี
 สป.

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 7 - ร้อยละ
ความส าเร็จของมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 -  -  - ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 8 - ระดับ
ความส าเร็จของการสนับสนุน
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ า
กระทรวงมหาดไทย

 ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 5

ตัวช้ีวัดท่ี 9 - จ านวนคร้ังใน
การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย

๒๐ คร้ัง ๒๐ คร้ัง ๒๐ คร้ัง ๒๐ คร้ัง  80 คร้ัง

ตัวช้ีวัดท่ี 10 - ร้อยละของ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับ
การตอบสนองจากหน่วยรับ
ตรวจ

 ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 11 - จ านวนการ
รายงานผลการตรวจสอบด้าน
การเงิน การบัญชี และการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านการด าเนินงานระดับ
กระทรวง

1 รายงาน 2 รายงาน 1 รายงาน 1 รายงาน 5 รายงาน
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 12 - ร้อยละของ
หน่วยรับตรวจท่ีด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 13 - จ านวน
รายงานผลการตรวจสอบด้าน
การเงิน การบัญชี การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ด้าน IT และ
ด้านการด าเนินงานตาม
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี

๓ รายงาน ๓ รายงาน ๓ รายงาน ๓ รายงาน 12 รายงาน

ตัวช้ีวัดท่ี 14 - จ านวนส่วน
ราชการท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ 
ท่ีได้รับการให้ข้อเสนอแนะ
เบ้ืองต้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามระเบียบและลด
การร่ัวไหลของระบบราชการ

3 หน่วยรับตรวจ 3 หน่วยรับตรวจ 3 หน่วยรับตรวจ 3 หน่วยรับตรวจ 12 หน่วยรับตรวจ

ตัวช้ีวัดท่ี 15 - จ านวนคร้ัง
ในการตรวจติดตาม
การด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย

2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 8 คร้ัง
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 16 - จ านวนคร้ังท่ี
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย และ
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

๑๒๐ คร้ัง ๑๒๐ คร้ัง ๑๒๐ คร้ัง ๑๒๐ คร้ัง ๔๘๐ คร้ัง

ตัวช้ีวัดท่ี 17 - จ านวนเร่ืองท่ี
ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
เสร็จ

25 เร่ือง 25 เร่ือง 20 เร่ือง 20 เร่ือง  90 เร่ือง

ตัวช้ีวัดท่ี 18 - ร้อยละความ
พึงพอใจในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน

- - ร้อยละ 85 -  ร้อยละ 85

ตัวช้ีวัดท่ี 19 - จ านวน
รายงานประจ าปีของ ก.ถ. 
และส านักงาน ก.ถ. ในรูปแบบ
 E-BOOK

- - - 1 ฉบับ 1 ฉบับ
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 20 - จ านวน
ข่าวสารท่ีสมาชิกเครือข่าย
ประชาชนด้านการข่าวส่งให้
ทางราชการและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้

1,000 ข่าว 1,000 ข่าว 1,000 ข่าว 1,000 ข่าว 4,000 ข่าว

ตัวช้ีวัดท่ี 21 - จ านวนคร้ัง
ในการออกติดตามพ้ืนท่ีพักพิง
ช่ัวคราว ส าหรับผู้หนีภัย
การสู้รบจากเมียนมา

- 1 คร้ัง 1 คร้ัง - 2 คร้ัง

ตัวช้ีวัดท่ี 22 - หน่วยงาน
ท่ีได้รับการบริการด้าน
อ านวยการและประสานงาน
ภาครัฐ

153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน 153 หน่วยงาน

ตัวช้ีวัดท่ี 23 - ร้อยละ
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
กองคลัง สป.

ร้อยละ ๓๖ ร้อยละ 57 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 24 - ร้อยละ
ความส าเร็จในการช่วย
อ านวยการงานท่ัวไปของ
ผู้บริหาร

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 25 - จ านวน
หน่วยงานท่ีได้รับการบริการ
ระบบส่ือสารและสารสนเทศ
ข้อมูลภาพ เสียงท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน

128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน 128 หน่วยงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)        150.3927        105.6930        105.5071          63.5687            728.3771 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวน
ประชาชนท่ีได้รับประโยชน์
จากการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล

- - - 38,000 คน 38,000 คน

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)            0.3195            0.2235            0.2235            0.2335                1.0000 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน
ก่อสร้างศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - ระดับ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน
ก่อสร้างศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทย

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท) 69.1224 69.1224 69.1224 69.1225 276.4897

11,1
6

ล๑๑ -

ล๑๑ - 166

 -20

-

2

20 6

63.  โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- ก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักนโยบาย
และแผน)

6

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ส านักนโยบาย
และแผน)

2. การสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน
นโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี
กิจกรรม
- สนับสนุนการขับเคล่ือนงานนโยบาย
สู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี

2
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
2 6 20 2 6  - ล๑๑ 16

ตัวช้ีวัดท่ี 1 -  ร้อยละ
การใช้จ่ายงบภาพรวม 
กองคลัง สป.

ร้อยละ 32 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละการใช้
จ่ายงบลงทุน

ร้อยละ ๒0 ร้อยละ 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 35 ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 3 - จ านวนบุคลากร
ท่ีได้รับการฝึกอบรม

50 คน 50 คน 50 คน - ๑5๐ คน

ตัวช้ีวัดท่ี 4 - ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕

งบประมาณ (ล้านบาท) 404.8078 579.0926 447.0563 613.7626         2,044.7193 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1 6 20 2,๘ 6  - ล๑๑ 16

ตัวช้ีวัดท่ี 1 -  จ านวนการ
เผยแพร่ข้อส่ังการ ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจของผู้รับบริการ

- - -  5,๐๐๐,๐๐๐ 
คร้ัง

 5,๐๐๐,๐๐๐
 คร้ัง

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การส่ือสาร)

5. โครงการจัดหาระบบวิทยุส่ือสาร
ข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- จัดหาระบบวิทยุส่ือสารข่ายบังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย 
(กองคลัง/

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การส่ือสาร/
สถาบันด ารง
ราชานุภาพ

4. การสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
กิจกรรม
- บริหารจัดการงบด าเนินงาน งบลงทุน และ
งบรายจ่ายอ่ืนของกองคลัง สป.
- บริหารจัดการงบลงทุนของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สป.
- บริหารจัดการงบด าเนินงานของสถาบันด ารง
ราชานุภาพ สป.
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
การรับรู้ข้อส่ังการและข้อมูล
ข่าวสารของผู้บังคับบัญชา
ผ่านระบบวิทยุส่ือสารข่าย
บังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย

- - -  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖0

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖0

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -          382.5000 90.0000 562.6383         1,035.1383 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสนับสนุน
การบูรณาการและการ
ขับเคล่ือนนโยบายในระดับ
อ าเภอและท้องท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

- - - ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

งบประมาณ (ล้านบาท)        649.7398        649.7398        649.7398        649.7398         2,598.9595 

16 -2 6กรมการปกครอง6. โครงการสนับสนุนการบูรณาการ
งานในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ
กิจกรรม
- สนับสนุนการบริหารงานด้านความม่ันคงของ
อ าเภอ
- สนับสนุนการบริหารงานอ าเภอ
- พัฒนาประสิทธิภาพการจัดปัญหาท่ีดินท ากิน
ในพ้ืนท่ีอ าเภอ

6 20 ล๑๑2
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ท่ีก าหนด

- - -  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละ
ความพึงพอใจและเช่ือม่ัน
ของประชาชนท่ีมี
ต่องานบริการกรมท่ีดิน

- - -  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)          89.1815        137.0184          86.7485        149.0360            461.9844 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - จ านวนบุคลากร
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดี

4,140 คน 2,415 คน 2,645 คน 2,300 คน 11,500 คน

10,
11,
16

ล๑๑ -

11 ล๑๒,
ร๘

16

22

6 21 11 6๕.๓ สร้าง
ความโปร่งใส
ในการ
บริหารงาน
องค์กร

1. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรมและ
คุณธรรมในระดับจังหวัด
- ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรมและ
คุณธรรมของกระทรวงมหาดไทย

ส านักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

กระทรวง
มหาดไทย)

2

กรมท่ีดิน7. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม
- ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทาง
ทะเบียนท่ีดิน
- ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก
เพ่ือบริการประชาชน
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ้ืนท่ี 5 
จังหวัดตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
และสงขลา)
- สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ
- สนับสนุนการให้บริการในส านักงานท่ีดิน
เพ่ือรองรับ GECC

6206
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - คะแนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (Integrity & 
Transparency Assessment 
: ITA)

 -  -  -  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87

งบประมาณ (ล้านบาท)            5.6927            3.3208            3.6370            3.1626 15.8131

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65
2

ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม 
ค่านิยมสุจริต และมีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

- - - ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

งบประมาณ (ล้านบาท)            1.6604            1.6604            1.6604            1.6604                6.6416 

6 21 11กรมการปกครอง 166 11 ล122. โครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาค
ประชาสังคมในระดับการปกครองท้องท่ี
กิจกรรม
- ยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมใน
ระดับการปกครองท้องท่ี
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - ร้อยละของ
หน่วยงานของกรมท่ีดิน 
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

- - - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 2 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีผ่านเกณฑ์
การทดสอบ

- - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -              4.0215                4.0215 

แผนการด าเนินงาน  เม.ย. 64 - ก.ย. 6๔

ตัวช้ีวัดท่ี ๑  - ร้อยละของ
คะแนนการประเมินคุณภาพ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)
(ประเมินผลเม่ือส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

- - - ร้อยละ 86 ร้อยละ 86

งบประมาณ (ล้านบาท) 2.1745 2.0634 4.3451 0.3096 8.8926

11

11

64. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
กิจกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
- พัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ  
การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ ในการท างานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ
สร้างความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต
ประพฤติมิชอบ

6

11

กรมท่ีดิน

21

6

กรมการพัฒนา
ชุมชน

3 21

6

16

16ล๑๒,
ร๘

2

113. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
กรมท่ีดิน
กิจกรรม 
- เสริมสร้างความรู้สู่การปลุกจิตส านึก เพ่ือ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ด้านการออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน
- ขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมบุคลากรกรมท่ีดินสู่
การพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)

ล๑๒,
ร๘
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - คะแนน ITA 
ของหน่วยงาน

 - มากกว่า 90 คะแนน
 หรืออยู่ใน 5 อันดับ
แรกของรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.1400 1.1500 1.1700 1.2400 4.7000

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - กระบวนงาน
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับการพัฒนาทักษะและ
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการ
บริหารจัดการตามมาตรฐาน

 6 กระบวนงาน  6 กระบวนงาน  6 กระบวนงาน  6 กระบวนงาน  6 กระบวนงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)            3.7084            3.6292            3.5000            2.5280              13.3656 

16

2 6 20 2 6 ล๑๑ 1,2,
3,4,
5,6,
7,8,
9,

10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17

6

 -

ล๑๒,
ร๘

11611

๕.๔ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

1. โครงการยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารราชการท้องถ่ิน
กิจกรรม
- ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ท้องถ่ินด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการ
บริหารจัดการตามาตรฐาน

5. แผนงานยกระดับธรรมาภิบาลใน
ระดับแนวหน้าของประเทศด้วย
มาตรฐานสากล
กิจกรรม
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับ ITA 
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปน.
- ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาใน
การประเมิน ITA ตามท่ี ป.ป.ช. ก าหนด

การประปา
นครหลวง
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดบริการสาธารณะ
ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอน

 7,547 แห่ง  7,547 แห่ง  7,547 แห่ง  7,547 แห่ง  7,547 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)        131.3561        122.1158        135.2055        104.3829            493.0623 

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดบริการสาธารณะ
ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอน

 7,547 แห่ง  7,547 แห่ง  7,547 แห่ง  7,547 แห่ง  7,547 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)    64,091.3900    67,160.1205     43,980.4868    42,675.8410       217,907.8379 

16

6 20 2

 -2. ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรม
- พัฒนาบุคลากร
- พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารหน่วยงาน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร
- ติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

20 2 6

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

3. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กิจกรรม
- จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอน

1 6

ล๑๑ 1,2,
3,4,
5,6,
7,8,
9,

10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17

2

ล๑๑

6  -
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ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. ๖4 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. ๖5 - มี.ค. 65)

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. ๖5 - มิ.ย. 65)

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. ๖5 - ก.ย. 65)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(ต.ค. ๖4 - ก.ย. ๖5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
12

แผน
ม่ันคง

นโยบาย
คณะ

รัฐมนตรี
SDGs

กลยุทธ์
ประเภท
ของงบ

ประมาณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
แผนการด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัด/งบประมาณ

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนการด าเนินงาน  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีคู่มือ
การปฏิบัติงานด้านชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. 2564

 -  -  -  2,472 แห่ง  2,472 แห่ง

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ - จ านวน
ฐานข้อมูลการติดตามผล
การจัดต้ังชุมชนและ 
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน

 -  -  -  1 ฐานข้อมูล  1 ฐานข้อมูล

งบประมาณ (ล้านบาท)                     -                       -                       -                       -                          -   

   66,751.5793    70,659.6262    46,685.4348    46,045.8636     230,445.7214 

6 - ล11 16

รวม

4. โครงการสร้างกลไกท่ีเอ้ือให้เกิด
ชุมชนเมืองจัดการตนเอง
กิจกรรม
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส าหรับ
คณะกรรมการชุมชน               
- ติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

- 6 20 2
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๑๕ 
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ส่วนที่ ๕  
การขับเคลื่อน 

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ
กระทรวงมหาดไทย 

     
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๑๖ 

 

 
 
 
กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖5) ของกระทรวงมหาดไทย

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ในรูปแบบที่ส าคัญ ได้แก่ 

๑.๑ การถ่ายทอดโดยตรงไปยังบุคคลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น 
๑.๒ การถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 

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

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
๒. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการผ่านการจัดท้าแผน การจัดท้างบประมาณ และการด้าเนินงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
๒.๑ การจัดท้าแผน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๒.๒ การจัดท้างบประมาณ ได้แก่ การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดท า

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
๒.๓ การด้าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การน าแผนปฏิบัติราชการไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๑๗ 

 

 
 
                              

กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. ๒๕๖5) ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการติดตาม
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข การปรับปรุง และการพัฒนาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๒. การเชื่อมโยงและสนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยเฉพาะระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทั้งในส่วนของข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการด าเนินงาน 

๓. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
การปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุก ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและพร้อมปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานหากมีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้รางวัล
ตอบแทน ตลอดจนใช้ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยด าเนินการ
เมื่อมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย 
๑๑๘ 

 

 
 
 
 
คณะที่ปรึกษา 

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายชยาวุธ  จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการด้านความม่ันคงภายใน 
นายสมคิด  จันทมฤก  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร  
นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
นายทรงกลด  สว่างวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ช่วยราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 
นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายพรพจน์  เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 
นายสมพงษ์  ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายกวี  อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
นายสมบูรณ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
นายวิทยา  ทรัพย์เย็น รองผู้อ านวยการองค์การตลาด ท าการแทนผู้อ านวยการองค์การตลาด 
นายชีระ  วงศบูรณะ ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย 
นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
เรือตรี ปราโมทย์  ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา 
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คณะผู้จัดท้า 

นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายกกชัย  ฉายรัศมีกุล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง 
นางสาวนริสรา  มาลัยพงษ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมที่ดิน 
นายศุภชัย  สุพรรณทอง ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
นางวิชญา  สุขกระจ่าง ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นางสาวชัชดาพร  บุญพีระณัช ผู้อ านวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายธีรวัฒน์  พัฒนกิตติเวทย์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
นางสาวปิ่นทิพย์  ทรัพย์สุทธิ ผู้อ านวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง 
นายพินิจ  มุตตาวรงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายจิรานุวัฒน์  ณรงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง 
นางชุติมน  ประมูลมาก ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การประปาส่วนภูมิภาค 
นายธนดิษฐ์  พวงเข็มขาว หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ องค์การตลาด 
นางบุณฑริกา  สุดใจนาค รักษาการแทนผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร องค์การจัดการน้ าเสีย 
นางสุธาทิพย์  สนเอ่ียม ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
นายธีรศักดิ์  จตุพงษ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา 
นางจริยา  ชุมพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายเอกพงษ์  ศิริพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม  
 ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายเอกลักษณ์  อุปริรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นายณัฐพล  เพชรฉกรรจ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวพัชรา  ผ่องใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวประภาพร  ค าสงค์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวพรจันทร์  จงศรี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายศิริศักดิ์  วงศ์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาววิสุดา  วิเชียรศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางลักษิตา  สุวัฒน์กิตติวงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวศิริพร  มูลละ พนักงานพิมพ์ ส ๔ 
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