แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔)
ของกระทรวงมหาดไทย

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔)
ของกระทรวงมหาดไทย

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย จัดทาขึ้นเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทาง
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่น คงแห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการสรุปข้อมูลพื้นฐาน
ของกระทรวงมหาดไทย การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมของกระทรวงมหาดไทย น าไปสู่ การก าหนดทิ ศทางของ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการดาเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภทของงบประมาณ
และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสาคัญในการกาหนดทิศทาง
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐาน
การดารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืนต่อไป

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
ก

สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทย
๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ อานาจหน้าที่และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis)
๒.๒ การวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อม (TOWS Matrix)
ส่วนที่ ๓ ทิศทางของกระทรวงมหาดไทย
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เป้าหมาย
๓.๕ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั เชิงยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย
๓.๖ แผนที่ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์
๓.๗ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ส่วนที่ ๔ แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงมหาดไทย
๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ
๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
คณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔)
ของกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
ของกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑

๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
สานักงานรัฐมนตรี
สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมที่ดิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด องค์การจัดการน้้าเสีย
แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ

กรุง เทพมหานคร เมืองพัทยา

๑.๒ อานาจหน้าที่และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอานวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สงั กัดกระทรวงมหาดไทย

ส้านักงานรัฐมนตรี
ดาเนินงานราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี และประสานนโยบายระหว่างกระทรวง

ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย






พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน
จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง
ดาเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
ดาเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความเป็นธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

กรมการปกครอง






ดาเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
ดาเนินงานด้านการอานวยความเป็นธรรม
ดาเนินงานด้านการปกครองท้องที่
ดาเนินงานด้านการอาสารักษาดินแดน
ดาเนินงานด้านการทะเบียน
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๓

กรมที่ดิน
 คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ
 ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 บริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กรมการพัฒนาชุมชน





ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา แนะนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหาร
จัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดทาแผนแม่บท วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยการ
กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบปูองกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ดาเนินงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุม

การก่อสร้างอาคาร
 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกาหนดและกากับ
ดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน
 กาหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง
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๔

การไฟฟ้านครหลวง





ดาเนินธุรกิจไฟฟูาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟูา และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประปานครหลวง
 สารวจ จัดหาแหล่งน้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้าดิบเพื่อใช้ในการประปา
 ผลิต จัดส่ง และจาหน่ายน้าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว
 ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และคานึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาค
 สารวจ จัดหาแหล่งน้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้าดิบ
 ผลิต จัดส่ง และจาหน่ายน้าประปาทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ
 ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
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องค์การตลาด
พัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการ
กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพื่อประชาชน

องค์การจัดการน้้าเสีย
จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวมสาหรับการบาบัดน้าเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้าเสียและการให้บริการหรือ
รับบริหารหรือจัดการระบบบาบัดน้าเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้าเสีย รวมทั้งบริหารหรือกิจการ
ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

กรุงเทพมหานคร
ดาเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องที่กฎหมายกาหนด

เมืองพัทยา
ดาเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องที่กฎหมายกาหนด
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ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ของกระทรวงมหาดไทย
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๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

 องค์กรมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เช่น การดาเนินงาน  องค์กรมีภารกิจมาก หลากหลาย ซ้าซ้อน และยังไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา ทรัพยากร หรือ

ของศูนย์ดารงธรรม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดที่ดินทากินให้แก่ประชาชน เป็นต้น ความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งยังมีโครงสร้างไม่เอื้อต่อการบูรณาการงานและรองรับการแข่งขันกับ
 องค์ ก รมี ก ลไกการด าเนิน งานครอบคลุ ม และเชื่อ มโยงในทุก ระดั บ ทั่ ว ประเทศ ตั้ งแต่ จั งหวั ด /
ภายนอกในอนาคต
กลุ่มจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น ตาบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ  การบริ หารงานของจังหวัด /กลุ่ม จังหวัด ยังเน้ นการพั ฒนาแยกส่วนภายในขอบเขตของตนเอง
นโยบายรัฐบาล และความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่
ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและการพัฒนาร่วมกันในลักษณะข้ามกระทรวงและข้าม
 องค์กรมีผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอเป็นแกนกลางในการบูร ณาการทุกภาคส่วน (Area พื้นที่
Manager) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในระดับพื้นที่
 ระบบฐานข้อมูลขององค์กรยังขาดการบูรณาการ การสร้ างความเชื่อมโยง การพัฒนารูปแบบและ
 องค์กรมี กรอบการด าเนินงานที่ชัด เจน โดยยึ ด ถือค่านิย มองค์กร “บาบัด ทุกข์ บารุ งสุข ” และ มาตรฐาน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายในและ
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และแนวพระราชดาริมาเป็น ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
 ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระหว่างส่วนกลางและภูมิภ าค รวมทั้งระหว่าง
 องค์ ก รมี ฐ านข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาประเทศ เช่ น ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลที่ดิน ฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย ฐานข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฐานข้อมูล
แผนพัฒ นาองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ฐานข้อมูล หมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมู ลความจาเป็น พื้นฐาน
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) เป็นต้น
 องค์กรมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ
มาใช้ เช่น ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น
 องค์กรมีบุคลากรและเครือข่ายมวลชนสนับสนุน การดาเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) อาสาพัฒนา (อสพ.) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน แนวพระราชด าริ และโครงการอันเนื่องมาจาก  สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ร

พระราชดาริต่าง ๆ ถือเป็นต้นแบบความสาเร็จ เพื่อเรียนรู้และนามาประยุกต์เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ขององค์กร
 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่มีความชัดเจน เอื้อต่อ
การกาหนดทิศทาง/แนวทางการดาเนินงานขององค์กร และสร้างโอกาสให้เกิดการบูรณาการ
ข้ามองค์กรเพื่อไปสู่เปูาหมายตามยุทธศาสตร์/แผนดังกล่าว
 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ทาให้องค์กรมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จ เช่น นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุขของประเทศ นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก เป็นต้น
 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกมหาดไทย ส่งผลให้องค์กรได้รับ
มอบหมายให้ ขับ เคลื่ อนภารกิจ ส าคั ญไปสู่ก ารปฏิบั ติใ นระดับ พื้ นที่ เช่ น การพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานราก การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม การบริหารจัดการสาธารณภัย การบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอย การแก้ไขปัญหาน้าเสีย เป็นต้น
 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสให้องค์กร
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน เกิด ความโปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน โดยประชาชนลงมือทา รัฐบาลสนับสนุน และเอกชนร่วมขับเคลื่อน
 กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เอื้อต่อการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
ขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal)
 การเกิดภัยและความรุนแรงในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การก่อการร้ายรูปแบบใหม่
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โรคอุ บัติ ใ หม่ และอุ บั ติซ้ า ปัญ หาในพื้ นที่ จั งหวัด ชายแดนภาคใต้
เป็นต้น ทาให้องค์กรต้องปรับทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์
ดังกล่าว
 ปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว ปัญหาการค้ามนุษย์ การแข่งขันด้านสินค้า เป็นต้น ทาให้องค์กรต้องเชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาไปสู่ระดับภูมิภาค
 ปัญหาที่เกิดขึน้ จากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว เช่น ปัญหาการพัฒนาไม่เหมาะสมกับอัตลักษณ์
ของพื้นที่ ปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่ (Zoning) ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้าเสีย เป็นต้น ทาให้
องค์กรต้องวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และสถานการณ์ สาธารณภัยที่มีแนวโน้มความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการสาธารณภัยมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
 การบูรณาการความร่วมมือ/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความเชื่อมโยง
และมองปัญหาแบบแยกส่วน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
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๒.๒ การวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อม (TOWS Matrix)
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
 ธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
 พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
 สร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 เสริมสร้างความสุขของชุมชน
 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กลยุทธ์เชิงปรับปรุง (WO)
 บูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
 ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร
 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์เชิงเปลี่ยนแปลง (WT)
 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืน
 บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 สนับสนุนการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร
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– ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๓
ทิศทางของ
กระทรวงมหาดไทย
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๓.๑ วิสัยทัศน์
ประชาชนมีรากฐานการด้ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



รากฐานการด้ารงชีวิต





พัฒนาสู่อนาคต





มั่นคง




สมดุล




หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง



นิยามวิสัยทัศน์
ดูแลประชาชนทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
ลดความยากจน
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ
พัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ส่งเสริมการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
มั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
เป็นต้น
มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มั่นคงจากสาธารณภัย
สมดุลระหว่างคนกับคน
สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ
สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขการใช้ความรู้ควบคู่กับ
การมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทา

๓.๒ พันธกิจ
๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่
แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑๒

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

๓.๔ เป้าหมาย
๑. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
๒. ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. ชุมชนมีความสุข
๔. สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา
๕. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑๓

๓.๕ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั เชิงยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

๑. การ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง
ภายใน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

๑.๑ ธารงรักษา
ไว้ซึ่ง
สถาบัน
หลักของ
ชาติ

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

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

-

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

-

-

ร้อยละ 8๕

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑๔

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

หลัก

ร้อยละ 8๕ สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

สนับสนุน

ทุกหน่วยงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

๑.๒ เตรียมความ 1.2.1 ร้อยละเฉลี่ย
พร้อมใน
ถ่วงน้าหนักของ
การรับมือ
หมูบ่ ้าน/ชุมชน
ภัยคุกคาม
ที่มมี าตรการ
ทุกรูปแบบ
ในการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่าง
มีมาตรฐาน
(ร้อยละ)
๑.๓ สร้าง
1.3.1 ร้อยละของอาเภอ
ความพร้อม
เป้าหมายที่ได้รับ
ในการ
การสนับสนุนให้มี
ป้องกัน
ความพร้อม
และ
ในการป้องกัน
บรรเทา
และบรรเทา
สาธารณภัย
สาธารณภัย
(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

หลัก

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 58

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 58

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 58

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 58

กรมการ
ปกครอง

ร้อยละ 25
(175
อาเภอ)

ร้อยละ 50
(350
อาเภอ)

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ ๑๐๐
(525
(700
(700
อาเภอ)
อาเภอ)
อาเภอ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 58

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑๕

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนับสนุน

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย/
กรมที่ดิน/
กรมการพัฒนา
ชุมชน/กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
กรมป้องกัน
สานักงานปลัด
และบรรเทา
กระทรวง
สาธารณภัย
มหาดไทย/
กรมการปกครอง/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

๒. การพัฒนา
ภูมิภาค
เมือง และ
พื้นที่
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์

๒.๑ พัฒนา
ภูมิภาค
เมือง ให้
สอดคล้อง
กับ
ศักยภาพ
ของพื้นที่

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

2.1.1 ระดับความสาเร็จ ระดับ 5
ระดับ 5
ของพื้นที่
เป้าหมายได้รับ
การพัฒนาด้าน
กายภาพที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพื้นที่
ให้เป็นเมืองมี
คุณภาพน่าอยู่
(ระดับ)
2.1.๒ ระยะทาง
สายไฟฟ้าใต้ดิน
เพิ่มขึ้น (สะสม)
(กิโลเมตร)
2.1.๓ ระดับความสาเร็จ ระดับ 2
ระดับ 3
ในการก่อสร้าง
(5 วงจร-กม.) (10 วงจรระบบจาหน่าย
กม.)
ไฟฟ้าใต้ดิน
(ระดับ)

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

หลัก

สนับสนุน

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ ๕

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

-

5.65
กิโลเมตร

5.65
กิโลเมตร

การไฟฟ้า
นครหลวง

-

ระดับ 4
(15 วงจรกม.)

ระดับ 5
(20 วงจรกม.)

ระดับ ๕
(20 วงจรกม.)

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

-

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑๖

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

๒.๒ พัฒนาพื้นที่ 2.2.1 ระดับความสาเร็จ
เศรษฐกิจ
ในการสนับสนุน
เฉพาะให้มี
การพัฒนาพืน้ ที่
ขีดความ
พิเศษในภารกิจ
สามารถ
ของกระทรวง
ในการ
มหาดไทย (ระดับ)
แข่งขัน

ระดับ 5

๒.๓ บูรณาการ 2.3.1 ระดับความสาเร็จ
การบริหาร
ในการสนับสนุน
จัดการเชิง
การบริหาร
พื้นที่
งานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
(ระดับ)

ระดับ 2

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 4 ระดับ 3 - 5

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑๗

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

ระดับ 5

ระดับ 5

หลัก

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

สนับสนุน

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/
กรมการปกครอง/
กรมที่ดิน/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
การประปา
ส่วนภูมิภาค/
เมืองพัทยา
สานักงานปลัด กรมการปกครอง/
กระทรวง
กรมส่งเสริมการ
มหาดไทย ปกครองท้องถิ่น/
กรมการพัฒนา
ชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๓. การ
๓.๑ พัฒนา
คุณภาพ
เสริมสร้าง
ชีวติ ของ
ความสุข
ประชาชน
ของชุมชน
และพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

3.1.1 ครัวเรือนที่ยากจน
310
480
580
680
2,050
ที่ได้รับการจัด
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ที่ดินมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
(ครัวเรือน)
3.1.2 ร้อยละของ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับสวัสดิการ
ผ่านองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเกณฑ์
ที่กาหนด
(ร้อยละ)
3.1.3 ร้อยละขององค์กร ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา
(ร้อยละ)
แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑๘

หลัก

สนับสนุน

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริม กรุงเทพมหานคร/
การปกครอง
เมืองพัทยา
ท้องถิ่น

กรมส่งเสริม กรุงเทพมหานคร/
การปกครอง
เมืองพัทยา
ท้องถิ่น

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

๓.๒ เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน

3.2.1 ดัชนีความสุข
มวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
(Gross Village
Happiness :
GVH) เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
3.3.1 ร้อยละของ
ครัวเรือน
เป้าหมายใน
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
อาชีพและรายได้
สูงขึ้น (ร้อยละ)
3.3.2 ระดับความสาเร็จ
ในการขยายตลาด
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
ของกระทรวง
มหาดไทย (ระดับ)

๓.๓ พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

หลัก

สนับสนุน

-

-

-

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(8,780
หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(8,780
หมู่บ้าน)

กรมการ
กรมการปกครอง/
พัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

-

-

-

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

กรมการ
กรมการปกครอง/
พัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 - 5

ระดับ 5

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๑๙

องค์การตลาด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

๔. การเพิ่ม
๔.๑ พัฒนา
4.1.1 ร้อยละขององค์กร ร้อยละ 20
ศักยภาพ
สภาพ
ปกครองส่วน
การพัฒนา
แวดล้อม
ท้องถิ่นที่มีการ
สภาพ
ให้มีความ
บริหารจัดการ
แวดล้อม
เหมาะสม
ขยะมูลฝอย
สู่อนาคต
และเติบโต
ได้อย่างมี
อย่างยั่งยืน
ประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
๔.๒ บริหาร
4.2.1 ประชาชนได้รับ
10,000
จัดการที่ดิน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
แปลง
ให้เกิด
และที่ดินของรัฐ
ประโยชน์
มีการบริหาร
สูงสุด
จัดการและ
ใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม
(แปลง)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 75

ร้อยละ 75

30,250
แปลง

22,300
แปลง

150
แปลง

62,700
แปลง

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

สนับสนุน

กรมส่งเสริม กรุงเทพมหานคร/
การปกครอง
เมืองพัทยา
ท้องถิ่น

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

หลัก

สนับสนุน

๔.๓ สนับสนุน 4.3.1 พื้นที่ที่ได้รับ
79,607 ไร่ 79,607 ไร่ 79,607 ไร่ 79,607 ไร่ 79,607 ไร่ กรมโยธาธิการ กรมป้องกัน
การบริหาร
ผลกระทบจากภัย
และผังเมือง
และบรรเทา
จัดการน้า
พิบัติน้าท่วมลดลง
สาธารณภัย/
ทั้งระบบ
(ไร่)
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
4.3.2 จานวนครัวเรือน
64,511
65,148
65,349
64,992 260,000 การประปา
กรมส่งเสริมการ
ที่ได้รับบริการ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
นครหลวง/
ปกครองท้องถิ่น
น้าประปา
การประปา
(รายใหม่)
ส่วนภูมิภาค
(ครัวเรือน)
4.3.๓ ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมาย
ที่ดาเนินการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบาบัด
น้าเสีย (ร้อยละ)

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๑

ร้อยละ
100

องค์การ
กรมส่งเสริมการ
จัดการน้าเสีย ปกครองท้องถิ่น/
กรุงเทพ
มหานคร/
เมืองพัทยา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๕. การวาง
๕.๑ ยกระดับ
รากฐาน
คุณภาพ
การพัฒนา
การ
องค์กร
ให้บริการ
อย่างสมดุล
ประชาชน

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

5.1.1 ร้อยละความ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงานของ
ศูนย์ดารงธรรม
(ร้อยละ)
5.1.2 ระดับคะแนน
การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลประชาชน
ในระบบการ
บูรณาการ
ฐานข้อมูล
ประชาชนและ
การบริการ
ภาครัฐ
(Linkage
Center)
(ระดับ)

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

หลัก

สนับสนุน

ร้อยละ
41.67

ร้อยละ
55

ร้อยละ
68.33

ร้อยละ
84.33

ร้อยละ
84.33

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ทุกหน่วยงาน

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

กรมการ
ปกครอง

-

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๒

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

๕.๒ พัฒนา
5.2.1 ร้อยละ
ร้อยละ 20
ประสิทธิภาพ
ความสาเร็จของ
การบริหาร
การส่งเสริมการ
งานองค์กร
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ร้อยละ)
๕.๓ สร้างความ 5.3.1 ร้อยละของ
โปร่งใส
คะแนนการ
ในการ
ประเมินคุณธรรม
บริหารงาน
และความโปร่งใส
องค์กร
ในการดาเนินงาน
(Integrity and
Transparency
Assessment :
ITA) ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
มหาดไทย
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

หลัก

สนับสนุน

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 สานักงานปลัด กรมในสังกัด
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย

-

-

ร้อยละ 87

ร้อยละ 87

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๓

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ทุกหน่วยงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ ๑
(ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓)

๕.๔ เพิ่ม
5.4.1 ร้อยละขององค์กร
ประสิทธิภาพ
ปกครองส่วน
องค์กร
ท้องถิ่นที่ผา่ น
ปกครอง
เกณฑ์การประเมิน
ส่วนท้องถิ่น
ประสิทธิภาพ
(Local
Performance
Assessment :
LPA) (ร้อยละ)
๕.๔.๒ ร้อยละของ
ร้อยละ 15
เทศบาลและ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่นา
แผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น
ได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมายรายไตรมาสปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(ม.ค. ๖๔ - (เม.ย. ๖๔ - (ก.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔)
มิ.ย. ๖๔)
ก.ย. ๖๔)

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมปี ๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔)

หลัก

สนับสนุน

-

-

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

-

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

ร้อยละ 65

ร้อยละ 65

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/
กรมการปกครอง/
กรมการพัฒนา
ชุมชน

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๔

๒.๖ แผนที่ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ

๑. ความมั่นคง

๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๓. การเกษตร
๔. อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
๕. การท่องเที่ยว

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง
มหาดไทย

๑. ความมั่นคง
๒. การต่าง
ประเทศ

๖. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
๗. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล
๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๒๓. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

๑๐. การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
๑๑. ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
๑๒. การพัฒนา
การเรียนรู้
๑๓. การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

๔. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

๑๕. พลังทางสังคม
๑๖. เศรษฐกิจฐานราก
๑๗. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๙. การบริหารจัดการน้า
ทั้งระบบ

๑๔. ศักยภาพการกีฬา

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๕

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๒๐. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
๒๑. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
๒๒. กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

๕. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการ
ปฏิรูป
ประเทศ

แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง
มหาดไทย

๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๑. ความมั่นคง

๑. ด้าน
การเมือง

๒. ด้าน
การ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน

๓. ด้าน
กฎหมาย

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๔. ด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

๕. ด้าน
เศรษฐกิจ

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๔. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

๖. ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๗. ด้าน
สาธารณสุข

๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๖

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๘. ด้าน
สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๙. ด้าน
สังคม

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๑๐. ด้าน
พลังงาน

๑๑. ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๕. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ

แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง
มหาดไทย

๑. ความมั่นคง

๑. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

๒. การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้า
ในสังคม

๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๔. การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๕. การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน

๔. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

๖. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๗

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๗. การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์

๘. การ
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๙. การ
พัฒนา
ภาค
เมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

๑๐. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา

๕. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบาย
และแผน
ระดับชาติ
ว่าด้วยความ
มั่นคง
แห่งชาติ

แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง
มหาดไทย

๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๑. ความมั่นคง

๑. การเสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์
๒. การข่าวกรองและ
การประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๔. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

๔. การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ

๘. การบริหารจัดการ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง

๑๓. การรักษาความ
มั่นคงทางทะเล

๕. การพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ

๙. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์

๑๔. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

๑๐. การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

๑๕. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์

๑๒. การรักษาความ
มั่นคงพื้นที่ชายแดน

๑๖. การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ

๖. การสร้างความ
๓. การเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
มั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การปกครอง ๗. การป้องกันและแก้ไข
ระบอบประชาธิปไตยอันมี ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ประมุข
ภาคใต้

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๘

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๗. การ
รักษาความ
มั่นคงทาง
พลังงาน

๑๘. การ
รักษาความ
มั่นคงด้าน
อาหารและ
น้า

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๑๙. การรักษา
ความมั่นคงด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑๑. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ของชาติจาก
ภัยทุจริต

๕. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา (นโยบายหลัก) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบาย
หลัก

แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง
มหาดไทย

๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๑. ความมั่นคง

๑. การ
ปกป้อง
และ
เชิดชู
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย์

๒. การสร้าง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัย
ของประเทศ
และความ
สงบสุขของ
ประเทศ

๓. การ
ท้านุบ้ารุง
ศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๔. การ
สร้าง
บทบาท
ของไทย
ในเวที
โลก

๕. การ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และความ
สามารถ
ในการ
แข่งขัน
ของไทย

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๖. การ
พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ
และการ
กระจาย
ความเจริญ
สู่ภูมภิ าค

๔. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

๗. การ
พัฒนา
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
จาก
ฐานราก

๘. การปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรู้และ
การพัฒนา
ศักยภาพของ
คนไทยทุก
ช่วงวัย

๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๒๙

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๙. การ
พัฒนา
ระบบ
สาธารณสุข
และ
หลักประกัน
ทางสังคม

๑๐. การฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
การรักษา
สิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๑๑. การ
ปฏิรูปการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ

๑๒. การ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ และ
กระบวนการ
ยุติธรรม

๕. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา (นโยบายเร่งด่วน) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบาย
เร่งด่วน

แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง
มหาดไทย

๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๑. ความมั่นคง

๑. การ
แก้ไข
ปัญหา
ในการ
ด้ารงชีวิต
ของ
ประชาชน

๒. การ
ปรั บ ปรุ ง
ระบบ
สวั ส ดิ ก าร
และ
พั ฒ นา
คุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ของ
ประชาชน

๓.
มาตรการ
เศรษฐกิจ
เพื่อรองรับ
ความผัน
ผวนของ
เศรษฐกิจ
โลก

๑. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๔. การให้
ความ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร
และ
พัฒนา
นวัตกรรม

๕. การ
ยกระดับ
ศักยภาพ
ของ
แรงงาน

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๖. การ
วาง
รากฐาน
ระบบ
เศรษฐกิจ
ของ
ประเทศสู่
อนาคต

๔. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

๗. การ
เตรียม
คนไทยสู่
ศตวรรษ
ที่ ๒๑

๘. การแก้ไข
ปัญหาทุจริต
และประพฤติ
มิชอบในวง
ราชการทั้ง
ฝ่ายการเมือง
และฝ่าย
ราชการ
ประจ้า

๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๓๐

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๙. การแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด
และสร้าง
ความสงบสุข
ในพื้นที่
ชายแดน
ภาคใต้

๑๐. การ
พัฒนา
ระบบการ
ให้บริการ
ประชาชน

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๑๑. การ
จัดเตรียม
มาตรการ
รองรับ
ภัยแล้ง
และ
อุทกภัย

๑๒. การสนับสนุน
ให้มีการศึกษา
การรับฟัง
ความเห็นของ
ประชาชน และ
การด้าเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ

๕. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

วิสัยทัศน์

๓.๗ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
พันธกิจ

ประชาชนมีรากฐานการด้ารงชีวติ และพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่

๑. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายใน

๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อม
สู่อนาคต

๕. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กร
อย่างสมดุล

๑. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

๒. ภูมิภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

๓. ชุมชนมีความสุข

๔. สภาพแวดล้อมในพื้นที่มคี ณ
ุ ภาพ
เอื้อต่อการพัฒนา

๕. องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนได้รบั กรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรัฐมีการบริหาร
จัดการละใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
3. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้าท่วมลดลง
4. จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้้าประปา
(รายใหม่)
5. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ด้าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบบ้าบัดน้้าเสีย

1. ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงานของศูนย์ด้ารงธรรม
2. ระดับคะแนนการแลกเปลี่ยนข้อมูลประชาชนในระบบการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
3. ร้อยละความส้าเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
4. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
5. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
(Local Performance Assessment : LPA)
6. ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบลที่น้าแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย

๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน

1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตามแนวพระราชด้าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีมาตรฐาน
3. ร้อยละของอ้าเภอเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. ธ้ารง
รักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ

หน่วยงาน

แนวทางการพัฒนา





ขับเคลื่อน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
และหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
สนับสนุน
กิจกรรม
เพื่อเทิดทูน
สถาบันหลัก
ของชาติ

หลัก : สป.
สนับสนุน :
ทุกหน่วยงาน

1. ระดับความส้าเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้าน
กายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองมี
คุณภาพน่าอยู่
2. ระยะทางสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มขึ้น (สะสม)
3. ระดับความส้าเร็จในการก่อสร้างระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน
4. ระดับความส้าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษใน
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
5. ระดับความส้าเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

2. เตรียม
3. สร้างความ
ความพร้อมในการรับมือ
พร้อมในการ
ภัยคุกคาม
ป้องกันและ
ทุกรูปแบบ
บรรเทาสาธารณภัย








ส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ
เสริมสร้างการรักษา
ความมั่นคงภายใน
สนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย

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







ขับเคลื่อน
มาตรการลด
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
พัฒนาระบบ
การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินเมื่อ
เกิดสาธารณภัย
เสริมสร้าง
แนวทางการ
ฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย

หลัก : ปภ.
สนับสนุน : สป. ปค.
สถ. ยผ.

1. พัฒนาภูมภิ าค
เมือง ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ
ของพื้นที่








ขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ด้านผังเมือง
ขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ด้านโยธาธิการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า
ขับเคลื่อน
การพัฒนา
ระบบประปา

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

2. พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจเฉพาะให้
มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน




สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

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

1. ครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รบั การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
4. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village
Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและรายได้
สูงขึ้น
6. ระดับความส้าเร็จในการขยายตลาดเครือข่ายความร่วมมือของ
กระทรวงมหาดไทย

3. บูรณาการ
การบริหาร
จัดการ
เชิงพื้นที่






สนับสนุน
การบริหารงาน
เชิงพื้นที่
สนับสนุนการ
บริหารจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
ขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
เพื่อแก้ไข
ปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่

หลัก : สป.
สนับสนุน : ปค.
พช. สถ. ยผ.

1. พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน









ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ที่ดนิ ทากิน
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ท้องถิ่น
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขใน
ระดับท้องถิ่น

หลัก : ทด. สถ.
สนับสนุน : กทม.

เมืองพัทยา

2. เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน





ส่งเสริม
การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง
ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ในครัวเรือน

3. พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก







หลัก : พช.
สนับสนุน : ปค. สถ.

พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ส่งเสริม
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก
ส่งเสริมการ
พัฒนาตลาด

หลัก : พช.
สนับสนุน : ปค.

สถ. อต.

1. พัฒนา
2. บริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้มี
ที่ดินให้เกิด
ความเหมาะสมและ
ประโยชน์
เติบโตอย่างยั่งยืน
สูงสุด




ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชน
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ชุมชน





พัฒนาการ
ดาเนินงานด้าน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
และทีด่ ินของ
รัฐ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านที่ดนิ

หลัก : สถ.
สนับสนุน : กทม.

หลัก : ทด.
สนับสนุน : ปค.

เมืองพัทยา

สถ.

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๓๑

3. สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้้า
ทั้งระบบ




สนับสนุน
การบริหารจัดการ
น้า
แบบบูรณาการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้า
เสีย

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

1. ยกระดับ
คุณภาพ
การให้บริการ
ประชาชน




พัฒนา
ระบบงาน
ของศูนย์
ดารงธรรม
เชิงรุก
พัฒนาระบบ
การให้บริการ
ประชาชน

2. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
องค์กร




บูรณาการ
และแปลง
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์
ไปสู่การ
ปฏิบัติ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

3. สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงาน
องค์กร




ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
ขององค์กร
ยกระดับ
ความ
โปร่งใสของ
องค์กรสู่
มาตรฐาน
สากล

หลัก : สป.
สนับสนุน :

หลัก : สป.
สนับสนุน :

หลัก : สป.
สนับสนุน :

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

4. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น




ยกระดับ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
งานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
สนับสนุนการ
จัดบริการ
สาธารณะของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หลัก : สถ.
สนับสนุน : สป. ปค.

พช. กทม. เมืองพัทยา

ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๓๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์
๑.๑ ธารง
รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลัก
ของชาติ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
สานักงานปลัด
ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของ
กระทรวง
เศรษฐกิจพอเพียง
มหาดไทย
กิจกรรม
(สานักนโยบายและ
- ดาเนินโครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวพระราชดาริ
แผน)
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- ดาเนินโครงการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมจิต
อาสาของจังหวัดและส่วนกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- ดาเนินโครงการเพิม่ พูนองค์ความรู้เพือ่ สนับสนุน
การขยายผลการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- ดาเนินโครงการติดตามผลและประชาสัมพันธ์ผล
การดาเนินงานขยายผลการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนว
พระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จาก
การดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ตามแนวพระราชดาริ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ระดับความสาเร็จ
ของจังหวัดในการขยายผลการ
พัฒนาตามแนวทางพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-

-

ระดับ 5

ระดับ 5

งบประมาณ (ล้านบาท)

8.6901

12.2285

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
33

18.5101

2.6934

42.1221

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

1

1

5

5

3

ล๑

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง
กิจกรรม
- สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนงาน
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามพระราชประสงค์
ภายในเวลาและงบประมาณที่
กาหนด

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละงาน
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานได้มาตรฐานตาม
หลักวิชาการ สวยงาม สมพระ
เกียรติ

งบประมาณ (ล้านบาท)
3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
กิจกรรม
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท.

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
6 แห่ง

6 แห่ง

6 แห่ง

6 แห่ง

6 แห่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

391.0000

527.0000

391.0000

391.0000

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"

งบประมาณ (ล้านบาท)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

-

-

-

-

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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ร้อยละ 90

-

4.6000

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

1

1

-

5

3

ล๑

2

1

1

-

5

3

ล๑

1,700.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ร้อยละ 90

4.6000

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

๑.๒ เตรียม
ความพร้อม
ในการรับมือ
ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ

1. โครงการปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคี
และส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
กิจกรรม

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(สานักนโยบายและ
แผน)

- ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ
- จังหวัดนาเยาวชนในพืน้ ที่ 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
จานวน 6,840 คน โดยจัดการอบรมกระบวนการ
เรียนรู้ 3 ร่วม เพือ่ 3 สร้าง ได้แก่ (1) “ร่วมกัน
คุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ “สร้างสามัคคี” (2)
“ร่วมกันคิด” ระดมสมองเพือ่ “สร้างพลังแห่ง
ความสามัคคีปรองดอง” โดยการปลูกฝังและ
เสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ และ (3) “ร่วมกันทา” เพือ่ “สร้าง
สังคมปรองดอง” ผ่านการทากิจกรรมร่วมกันของ
เยาวชน และทากิจกรรมจิตอาสาเราทาความดี
ด้วยหัวใจ

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

กรมการปกครอง

- สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและ
กองกาลังประจาถิน่

กรมการปกครอง

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

1,710 คน

5,130 คน

-

-

6,840 คน

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ยินดีนาองค์ความรู้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน นา
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปต่อยอดสู่การสร้างความรัก
สามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

6.8230

15.3835

2.3580

0.9516

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
3. ผลผลิตการรักษาความมั่นคงภายใน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการปลูกฝังจิตสานึกรัก
สามัคคีและเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละของตาบลที่
ได้รับคัดเลือกได้ดาเนินกิจกรรม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์

- การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่าน
กลไกหมู่บ้าน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

-

11.5156

-

11.5156

ร้อยละ 80

11.5156

11.5156

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - การดาเนินการ
รักษาความมั่นคงภายในแบบพล
เรือนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
งบประมาณ (ล้านบาท)

746.9446

400,000 ครั้ง

400,000 ครั้ง

746.9446

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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746.9446

400,000 ครั้ง

746.9448

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

1

1

1

5

6

ล๒

2

1

1

1

5

6

ล๒

2

1

1

-

5

1

ล๒

ร้อยละ 80

46.0624
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

400,000 ครั้ง

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

25.5161
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1,600,000 ครั้ง

2,987.7786

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

4. โครงการสนับสนุนการป้องกัน
สานักงานปลัด
แผนการดาเนินงาน
ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด
กระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละการโอน
กิจกรรม
(สานักนโยบายและ จัดสรรงบประมาณ
- สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
แผน)
ระดับพื้นที่

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

กรมการปกครอง

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ร้อยละ 100

-

-

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 2 - ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ 3 - ร้อยละของพื้นที่ที่
มีปญ
ั หาแพร่ระบาดยาเสพติด
เกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้
มีพื้นที่ปลอดภัย

-

-

-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

งบประมาณ (ล้านบาท)
๕. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

7.3840

6.3042

4.6233

4.2029

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของหมู่บา้ น/ชุมชน
เข้มแข็ง ปัญหายาเสพติดลดลง ผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ
บาบัดรักษาตามความเหมาะสม
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้

งบประมาณ (ล้านบาท)

ร้อยละ 60

37.5788

32.4755

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
36

-

ร้อยละ 60

33.2874

33.2875

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

3

1

1

-

5

10 ล๒,
ร๙

3

1

1

-

5

10 ล๒,
ร๙

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

22.5144
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ร้อยละ 60

136.6292

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บา้ นกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
- พัฒนาหมู่บา้ นต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
-

-

11,882 หมู่บา้ น

11,883 หมู่บา้ น

23,765 หมู่บา้ น

ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละ 100 ของ
หมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดินมี
กลไกการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

-

-

11,882 หมู่บา้ น

11,883 หมู่บา้ น

23,765 หมู่บา้ น

46.6245

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

-

391 แห่ง

-

688.5553

-

9.2500

-

9.2500

37 แห่ง

9.2500

9.2500

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - จัดตั้งแหล่งข่าว
ระดับหมู่บา้ นในพื้นที่เปูาหมาย
3 จชต.
งบประมาณ (ล้านบาท)

-

1.6299

-

1.6299

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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258 แห่ง

1.6299

1.6302

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

3

1

1

-

5

10 ล๒,
ร๙

2

1

1

-

5

10 ล๒,
ร๙

3

1

1

-

5

7

ล๒,
ร๙

3

1

1

-

5

7

ล๒,
ร๙

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

688.5553

37 แห่ง

37.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

แผน
แม่บท

391 แห่ง

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

50.4245
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าว
กรองและบูรณาการฐานข้อมูลความ
มั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- ขับเคลื่อนงานข่าวกรองเชิงรุก

-

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - สนับสนุน
งบประมาณให้กับศูนย์
ปฏิบตั ิการอาเภอ

- เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ
เจ้าหน้าทีร่ ัฐ

3.8000

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
8. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนหมู่บา้ น
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 23,765
หมู่บา้ นมีความปลอดภัยจากยา
เสพติด

ตัวชี้วัดที่ ๑ - อปท. ได้รับการ
สนับสนุนให้ดาเนินการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

- สนุนให้ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดใน อปท.

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

258 แห่ง

6.5199

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

10. โครงการเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันเพื่อสันติ
สุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม

กรมการปกครอง

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมการปกครอง

- รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินและยุติ
การก่อเหตุความรุนแรง

12. โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
กิจกรรม

กรมการปกครอง

-

-

3.3187

- ขับเคลื่อนงานตาบลมั่นคง

กรมการปกครอง

-

3.3187

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

3.3187

ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละของชุด
คุ้มครองตาบล (ชคต.) ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินความเข้มแข็ง

-

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)

122.9079

122.9079

122.9079

3.3190

ร้อยละ 60

122.9082

แผนการดาเนินงาน
-

-

-

-

0.3000

3 กิจกรรม

4.0415

4.0414

งบประมาณ (ล้านบาท)

131.7884

1,969 หมู่บา้ น

1,969 หมู่บา้ น

131.7884

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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131.7884

1,969 หมู่บา้ น

131.7884

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

1

1

-

5

7

ล๒,
ร๙

3

1

1

-

5

7

ล๒,
ร๙

3

1

1

-

5

7

ล๒,
ร๙

3

1

1

-

5

7

ล๒,
ร๙

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

13.2751

ร้อยละ 60

491.6319

3 กิจกรรม

8.3829
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

1,969 หมู่บา้ น

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนหมู่บา้ นที่
ได้รับการจัดระบบรักษาความ
สงบเรียบร้อย

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
13. โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนใน
จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์
ศาสนา และสังคมพหุวัฒนธรรม
จชต.

- ส่งเสริมพหุวฒ
ั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
11. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ผลการทดสอบ
ตามมาตรฐานการศึกษาเพิ่ม
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

- ขับเคลื่อนงานการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1,969 หมู่บา้ น

527.1536

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
14. โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม

หน่วยงาน
กรมที่ดิน

- เดินสารวจออกโฉนดทีด่ ินเพือ่ เสริมสร้างความ
มั่นคงในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

- ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

- พัฒนาในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
- ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่
ฟาร์มตัวอย่างฯ
- ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละความสาเร็จ
ในการออกโฉนดที่ดินจากการ
เดินสารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่
ประชาชน

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 2 - ประชาชนที่ได้รับ
การออกโฉนดที่ดินมีความพึง
พอใจในการให้ความเสมอภาค
และความมั่นคงในการถือครอง
โฉนดที่ดิน

-

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

20.7327

22.8519

4.8336

2.0537

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนประชาชน
ในพื้นที่ อปท. เปูาหมายได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับ
ชดเชยรายได้ที่ลดลงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ
งบประมาณ (ล้านบาท)

16. โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
๑5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนพื้นที่ชุมชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้
มีความน่าอยู่ ปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ ๒ - จานวนความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้รับการตอบสนอง

งบประมาณ (ล้านบาท)

-

476.9354

2,384,677 คน

-

-

476.9354

-

219 แห่ง

219 แห่ง

219 แห่ง

219 แห่ง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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394.5082

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

1

1

-

5

7

ล๒,
ร๙

2

1

1

-

5

7

ล๒,
ร๙

3

1

1

5

5

7

ล๒,
ร๙

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

953.8708

219 แห่ง

531.7286

แผน
แม่บท

2,384,677 คน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

394.5082

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

50.4719
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

2,384,677 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

394.5082

1,715.2532

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
17. โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาท
ของฝ่ายปครอง
กิจกรรม

หน่วยงาน
กรมการปกครอง

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

- ขับเคลื่อนแผนงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในบทบาทของฝุายปกครอง

กรมการปกครอง

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

-

33,000 ราย

5.5903

33,000 ราย

1.6903

1.6902

34,000 ราย

1.6902

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนปฏิบตั ิการ
ตรวจตราเฝูาระวังและ
ปราบปรามในพื้นที่อาเภอ

งบประมาณ (ล้านบาท)
19. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
ผังเมือง
กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ความยาวของ
- ก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิ่งริมแม่นาตามชายแดน
้
พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้าชายแดน
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศและพื้นที่
- ก่อสร้างเขือ่ นปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกัน
การพังทลาย
ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละของเขื่อน
ปูองกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้รับมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม
งบประมาณ (ล้านบาท)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
18. โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาท
ของฝ่ายปกครอง (เพิ่มประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนแรงงาน
ต่างด้าว (บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทย) มีเอกสารแสดงตนที่
ถูกต้องตามกฎหมาย

- สารวจ ปรับปรุง และกาหนดสถานะบุคคลทีไ่ ม่มี
สัญชาติไทย

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

878 อาเภอ

9.9643

878 อาเภอ

9.9643

9.9643

878 อาเภอ

9.9645

43,895 เมตร

43,895 เมตร

43,895 เมตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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1,083.1099

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

1

1

-

5

9

ล๔

2

1

1

-

5

9

ล๔

2

1

1

6

5

12

ล๒

39.8574

43,895 เมตร

1,085.7912

แผน
ปฏิรปู

878 อาเภอ

43,895 เมตร

1,463.4575

แผน
แม่บท

10.6610

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

1,085.7912

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

133,000 ราย

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

4,718.1498

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
20. โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
กิจกรรม
- สนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน
สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(กอง
การต่าง
ประเทศ)

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

1. ผลผลิตมาตรการการป้องกัน
และเตือนภัยจากสาธารณภัย
กิจกรรม
- ดาเนินการนาแผน มาตรการ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการเตรียมความพร้อมการเตือนภัย การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบริหาร
จัดการภัยพิบตั ิอย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนผลลัพธ์
การประชุมตามกรอบความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน/
อาเซียน/นานาประเทศ

-

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

3 กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2 - จานวนจังหวัดที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของจังหวัด

1 จังหวัด

2 จังหวัด

1 จังหวัด

1 จังหวัด

5 จังหวัด

กรมปูองกันและ
แผนการดาเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัดที่ 1 - ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการแจ้งเตือนภัย
ระหว่างเครือข่ายอาสาสมัคร
เตือนภัยกับกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1.0287

กรมปูองกันและ
แผนการดาเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละความสาเร็จ
ในการสมัครเพื่อเข้ารับการ
ประเมินศักยภาพทีมค้นหาและ
กู้ภยั ในเขตเมืองตามแนวทา
INSARAG

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.3865

1.0287

1.0287

-

-

-

-

-

ร้อยละ 80

-

275.0774

-

-

-

-
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ร้อยละ 80

-

38.2493

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

1

2

-

10

16

ล๔

1

1

1

6

5

4 ล๑๐,
ร๑๑

1

1

1

6

5

4 ล๑๐,
ร๑๑

ร้อยละ 80

275.0774
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

4.4726
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
๒. ผลผลิตให้การบรรเทา และฟื้นฟู
บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัตผิ ่าน
พ้นไปแล้ว
กิจกรรม
- พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ การ
สงเคราะห์ และบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยให้ทั่วถึง และเป็นธรรมฟื้นฟู
บูรณะ สภาพพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานสู่
สภาพปกติ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
๑.๓ สร้าง
ความพร้อม
ในการ
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ร้อยละ 80

38.2493

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
๓. ผลผลิตการเตือนภัยพิบัติ
กิจกรรม
- แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับการปูองกัน
และเตือนภัย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
จากภัยพิบตั ิ

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมปูองกันและ
แผนการดาเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัดที่ 1 - ประชาชน/
เครือข่าย เฝูาระวังสามารถนา
ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนไป
ยังชุมชนและประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการเตือนภัยและการ
ปูองกันสาธารณภัย
- พัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
- กาหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
- ประสานงานและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กรมปูองกันและ
แผนการดาเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักในการพัฒนาบุคลากร
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
และการสร้างความรู้ ความ
ตระหนัก เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดการสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-

งบประมาณ (ล้านบาท)

-

-

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

-

-

ระดับ 5

-

336.1688

-

-

-

-

-

ร้อยละ 80

-

181.1284

-

-

-

-
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

-

3,180.9039

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

1

1

1

6

5

4 ล๑๐,
ร๑๑

1

1

1

6

5

4 ล10,
ร11

1

1

1

6

5

4 ล๑๐,
ร๑๑

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

336.1688

ร้อยละ 83

181.1284
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

ระดับ 5

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
5. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
กรมปูองกันและ
แผนการดาเนินงาน
เพื่อการป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละของจานวน
กิจกรรม
เครือ่ งจักรกล ยานพาหนะและ
- จัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการปูองกันและบรรเทา
อุปกรณ์สาธารณภัย มีความ
สาธารณภัย
พร้อมในการปูองกันและฟื้นฟูสา
ธารณภัย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยให้มปี ระสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน
กิจกรรม
- วางแผนมาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซ้อม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3180.9039

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

6. โครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการ
จัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter)
เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัย
กิจกรรม
- จัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter)
เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัย

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมปูองกันและ
แผนการดาเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัดที่ ๑ - การจัดหาอากาศ
ยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย 6 ลา ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

-

-

6 ลา

6 ลา

-

-

-

1,891.4160

1891.4160

3,520.0063

3,655.9259

3,455.9270

9,551.9873

20,183.8465
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

2

1

1

6

5

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

4 ล๑๐,
ร๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์
2.1 พัฒนา
ภูมภิ าค เมือง
ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ
ของพื้นที่

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
1. โครงการวางและสนับสนุนด้านการผัง
เมือง
กิจกรรม
- วางและจัดทาผังเมือง
- สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง
- พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพือ่ การ
ผังเมือง

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนผังเมืองที่จัดทา

- ก่อสร้างและพัฒนาพืน้ ทีต่ ามผังเมือง
- กาจัดวัชพืช

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

139 ผัง

139 ผัง

139 ผัง

139 ผัง

139 ผัง

ตัวชี้วัดที่ ๒ - จานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผัง
เมือง

132 แห่ง

132 แห่ง

132 แห่ง

132 แห่ง

132 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๓ - จานวนพื้นที่ที่มีระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

45 แห่ง

45 แห่ง

45 แห่ง

45 แห่ง

45 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 4 - จานวนผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนที่มีระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS)

10 ผัง

10 ผัง

10 ผัง

10 ผัง

10 ผัง

ตัวชี้วัดที่ 5 - ร้อยละของพื้นที่
เมือง/ชุมชนที่ได้รับการวางผังเมือง
แล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้
และมีกรอบแนวทางในการพัฒนา
พื้นที่อย่างเหมาะสม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนพื้นที่ที่ได้รับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

204.3254

275.3953

204.3254

204.3254

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
109 แห่ง

109 แห่ง

109 แห่ง

109 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๒ - จานวนพื้นที่ที่ได้รับ
การออกแบบรายละเอียด

28 แห่ง

28 แห่ง

28 แห่ง

28 แห่ง

28 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๓ - จานวนสิ่งกีดขวาง
การจราจรทางน้าที่ถูกกาจัด

308,500 ตัน

308,500 ตัน

308,500 ตัน

308,500 ตัน

1,234,000 ตัน

ตัวชี้วัดที่ ๔ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

557.9570

752.0288
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557.9570

557.9570

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

2

6

5

9

-

ล๖

2

2

6

5

9

-

ล๖

888.3715

109 แห่ง

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

2,425.8998

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
3. โครงการที่ดนิ ที่ได้รบั การจัดรูปเพื่อ
พัฒนา
กิจกรรม
- พัฒนาพืน้ ทีด่ ้วยวิธกี ารจัดรูปทีด่ ิน

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนพื้นที่ที่ได้รับ
การพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่
จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
งบประมาณ (ล้านบาท)

4. ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและกากับ
ดูแลอาคาร
กิจกรรม
- บริการด้านช่าง
- กากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพือ่ ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนงานที่
ให้บริการและให้คาปรึกษาด้านช่าง

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

2,196 ไร่

2,196 ไร่

2,196 ไร่

2,196 ไร่

2,196 ไร่

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

70.7575

95.3688

70.7575

70.7575

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
123,000 ครั้ง

123,000 ครั้ง

123,000 ครั้ง

123,000 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ ๒ - จานวนอาคารภาครัฐ
ที่ได้รับการกากับดูแล และตรวจสอบ

5,500 อาคาร

5,500 อาคาร

5,500 อาคาร

5,500 อาคาร

5,500 อาคาร

ตัวชี้วัดที่ ๓ - ร้อยละงานที่
ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการด้านช่างและ
เป็นไปตามกฎหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 4 - ร้อยละข้อขัดแย้งและ
ข้อพิพาทในการบังคับใช้กฎหมาย
อาคารลดลง

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ตัวชี้วัดที่ 5 - ร้อยละการเกิดอัคคีภยั
ในอาคารลดลง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

100.4648

135.4090
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100.4647

100.4647

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

2

6

5

9

-

ล๖

1

2

6

5

9

-

ล๖

307.6413

123,000 ครั้ง

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

436.8032

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
5. กองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
กิจกรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินเพือ่ การจัดรูป
ทีด่ ินเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
2 โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
6. แผนงานเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดนิ การไฟฟ้านครหลวง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
- ดาเนินแผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสาย
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ระยะทางสายใต้ดิน
ใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖
เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

2 โครงการ

9.2000

2 โครงการ

12.4000

2 โครงการ

9.2000

-

-

354.5410

792.5860

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

2

6

5

9

-

ล๖

5

2

7

-

-

-

ล๕

5

2

7

10

7

17 ล๕,
ล๖

5

2

7

10

7

17 ล๕,
ล๖

2 โครงการ

9.2000

40.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

๕.๖๕ กิโลเมตร

๕๔.๒๕ กิโลเมตร

- ดาเนินแผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสาย
ใต้ดิน รัชดาภิเษก
- ดาเนินแผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสาย
ใต้ดินเพือ่ รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

งบประมาณ (ล้านบาท)
7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
ระยะที่ 1
กิจกรรม

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

งบประมาณ (ล้านบาท)
8. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
(คอพ.)
กิจกรรม
- ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ 9,000 เครื่อง
- ทดสอบ SAT Phase 1 Smart Meter จานวน
9,000 เครื่อง
- ทดสอบ SAT Phase 2 Smart Meter จานวน
20,000 เครื่อง
- ทดสอบการเชื่อมโยงของระบบแก้ไขไฟฟ้า
อัจฉริยะ (MWMS) กับ OMS/SAP

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

1,151.2320

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - การนาสายไฟลงดิน 4
เมืองใหญ่ (นครราชสีมา, พัทยา,
หาดใหญ่ และ เชียงใหม่) (คิดตาม
ปริมาณงาน X ผลงานก่อสร้าง (%))

- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 4 แห่ง
- ก่อสร้างสายส่ง 55.5 วงจร-กม.
- นาสายไฟลงดิน 119 วงจร-กม.
- ปรับปรุงสายไฟฟ้าเหนือดิน459.744 วงจร-กม.

1,923.3560

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
3 วงจร-กม.

222.0000

4 วงจร-กม.

7 วงจร-กม.

295.0000

6 วงจร-กม.

285.0000

20 วงจร-กม.

305.0000

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ดาเนินการติดตั้ง
มิเตอร์แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กาหนด

งบประมาณ (ล้านบาท)

4,221.7150

1,107.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

9,000 เครื่อง

88.6270

-

-

-
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-

-

9,000 เครื่อง

-

88.6270

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
9. แผนงานปรับปรุงกิจการประปาแผน
หลักครัง้ ที่ 9 (โรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ)์
(กาหนดแล้วเสร็จปี 2567)
กิจกรรม
- จัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV พร้อม
งานทีเ่ กี่ยวข้อง ทีโ่ รงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

การประปานคร
แผนการดาเนินงาน
หลวง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

- ทบทวน คัดเลือกเส้นทางและจัดทาแผนการวาง
ท่อประปา โดยจัดลาดับความสาคัญเพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมจัดตั้ง
งบประมาณประจาปี
- ดาเนินการสารวจออกแบบเส้นทางวางท่อประปา
ในข้อ 1
จัดทาเอกสารประกวดราคา/จัดหาผู้รับจ้างงานท่อ
ประปา
- ดาเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทางที่
สารวจออกแบบและประกวดราคา

การประปานคร
แผนการดาเนินงาน
หลวง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานวางท่อตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 2 - จานวนระยะทางใน
การวางท่อ

ร้อยละ 25

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคตะวันออก)

การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงขยาย (เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ (โครงการผูกพัน
ต่อเนื่อง))

งบประมาณ (ล้านบาท)

ร้อยละ 25

15.5000

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ร้อยละ 25

31.0000

ร้อยละ 25

15.5000

31.0000

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

ร้อยละ 100

15 กิโลเมตร

15 กิโลเมตร

15 กิโลเมตร

15 กิโลเมตร

60 กิโลเมตร

30.0000

30.0000

30.0000

-

-

-

-
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2 แห่ง

-

452.6051

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

5

2

7

5

7

18

ล๕

5

2

7

5

7

18

ล๕

3

2

6

5

7

-

ล๕,
ล๖

120.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

แผน
แม่บท

93.0000

ร้อยละ 25

30.0000

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

ร้อยละ 100

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา กลุ่มภาค
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
10. แผนงานขยายการให้บริการน้าประปา
อย่างทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

2 แห่ง

452.6051

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
12. โครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร
กลุ่มภาค
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร
(ภาคเหนือ)
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาค
กลาง)
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต้)
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร
(ภาคใต้ชายแดน)

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
และอาคาร

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

- ค่าย้ายแนวท่อทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ค่าย้ายแนวท่อทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
(ภาคตะวันออก)

14. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบท่อจ่ายน้า กลุ่มภาค
กิจกรรม
- ค่าปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้า
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ค่าปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้า
(ภาคกลาง)
- ค่าปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้า
(ภาคใต้)

15. โครงการขยายเขตจาหน่ายน้า กลุ่ม
ภาค
กิจกรรม
- ค่าวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า (ภาคตะวันออก)
- ค่าวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า (ภาคกลาง)
- ค่าวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า (ภาคใต้)

การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง

-

งบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

-

-

16 แห่ง

-

257.4160

-

-

-

-

-

21.8470

-

-

-

-

6 แห่ง

-

214.2291

-

-

-

-
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14 แห่ง

-

166.3700

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

2

6

5

7

-

ล๕,
ล๖

3

2

6

5

7

-

ล๕,
ล๖

3

2

6

5

7

-

ล๕,
ล๖

3

2

6

5

7

-

ล๕,
ล๖

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

21.8470

6 แห่ง

214.2291
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

แผน
ปฏิรปู

3 แห่ง

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
-

แผน
แม่บท

257.4160

3 แห่ง

-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

16 แห่ง

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อ
จ่ายน้า

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
13. โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รบั ผลกระทบ
จากการก่อสร้างกลุ่มภาค
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

14 แห่ง

166.3700

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์
๒.๒ พัฒนา
พื้นที่
เศรษฐกิจ
เฉพาะให้มี
ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
- สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน การพัฒนาบุคลากร และติดตามการ
ดาเนินการในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงาน
สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(สานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด)

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

กรมการปกครอง

- อานวยการสนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ

กรมการปกครอง

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

10 แห่ง

10 แห่ง

10 แห่ง

10 แห่ง

10 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ระดับความสาเร็จใน
การสนับสนุนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ในการให้บริการแก่นักลงทุน

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

4.0182

0.0182

0.4246

0.0182

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ EEC
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับ
การให้บริการแก่ประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 1 - ระดับความสาเร็จใน
การเพิ่มประสิทธิภาพอาเภอเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

- อานวยการสนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ระดับ 3

5.2500

5.2500

ระดับ 4

5.2500

ระดับ 5

5.2500

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละการรับรู้ของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ (ล้านบาท)

3.3500

ร้อยละ ๒๐

3.3500

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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ร้อยละ ๓๕

3.3500

ร้อยละ 70

3.3500

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

ระดับ 5

21.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ร้อยละ ๑๐

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

4.4792
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ระดับ 1

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ร้อยละ 70

13.4000

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

๔. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ผังเมือง
- พัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ ๒ - โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
๕. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
กิจกรรม
- พัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - พื้นที่ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

19 แห่ง

19 แห่ง

19 แห่ง

19 แห่ง

19 แห่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

97.6582

131.6263

97.6582

97.6582

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
ไม่น้อยกว่า 10 ผัง

ไม่น้อยกว่า 10 ผัง

ไม่น้อยกว่า 10 ผัง

ไม่น้อยกว่า 10 ผัง

ตัวชี้วัดที่ ๒ - จานวนโครงการศึกษา
และออกแบบรายละเอียดเพื่อ
พัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๓ - จานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8 แห่ง

8 แห่ง

8 แห่ง

8 แห่ง

8 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๔ - ร้อยละโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

119.8886

161.5890

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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119.8886

119.8886

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

424.6009

ไม่น้อยกว่า 10 ผัง

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

521.2548

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

6. โครงการรือ้ ย้ายระบบไฟฟ้าเพื่อส่งมอบ
พื้นที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและ
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทน
กิจกรรม

การไฟฟ้านครหลวง

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

- ก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงสูง 22 - 33 kV
- ก่อสร้างสายส่ง ระดับแรงดัน 115 kV
- ก่อสร้างงานเพิม่ หม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง
- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

๑๔ จุด

๓ จุด

๓๙.๗๒๖๖

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

๑ จุด

๑๕.๙๒๓๑

-

58.7270

-

ตัวชี้วัดที่ ๑ - การก่อสร้างระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

34.5 วงจร-กิโลเมตร

34.5 วงจร-กิโลเมตร

34.5 วงจร-กิโลเมตร

34.5 วงจร-กิโลเมตร

138 วงจร-กิโลเมตร

ตัวชี้วัดที่ ๒ - การก่อสร้างระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า

18.67 วงจร-กิโลเมตร

18.67 วงจร-กิโลเมตร

18.67 วงจร-กิโลเมตร

18.67 วงจร-กิโลเมตร

75 วงจร-กิโลเมตร

ตัวชี้วัดที่ ๓ - ดาเนินการติดตั้งหม้อ
แปลงจาหน่าย

1,427 กิโลโวลต์แอมป์

1,427 กิโลโวลต์แอมป์

1,427 กิโลโวลต์แอมป์ 1,427 กิโลโวลต์แอมป์ 5708 กิโลโวลต์แอมป์

การประปานคร
แผนการดาเนินงาน
หลวง
ตัวชี้วัดที่ 1 - ได้ผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างวางท่อประปาทดแทน

175.0000

175.0000

175.0000

-

-

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

๕

๒

๙

๕

๙

-

ล๖,
ร๖

5

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

๕

๒

๙

๕

๙

-

ล๖,
ร๖

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

625.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

แผน
แม่บท

๑๑๔.๓๗๖๗
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

100.0000

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

๑๘ จุด

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
8. แผนงานการรือ้ ย้ายท่อประปาเดิมและ
วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพื่อรองรับงาน
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (เชื่อมสาม
สนามบิน)
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่
๒
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ดาเนินการรื้อย้าย
และก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทน
เพื่อการดาเนินงานในโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน จานวน ๑๘ จุด ได้ทนั ตาม
เป้าหมายของโครงการ

- รื้อย้ายระบบไฟฟ้าเพือ่ ส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้การรถไฟ
แห่งประเทศไทย รองรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

- จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา

งบประมาณ (ล้านบาท)
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา EEC
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงขยายเพือ่ รองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงขยาย
งบประมาณ (ล้านบาท)

-

-

-

55.8200

55.8200
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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3 แห่ง

-

1,191.7330

3 แห่ง

1,191.7330

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา (เศรษฐกิจพิเศษ)
กิจกรรม
- ก่อสร้างปรับปรุงขยายเพือ่ รองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงขยาย

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

- ค่าวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าเพือ่ รองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า

-

-

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพือ่
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
และอาคาร

- ค่าย้ายแนวท่อเพือ่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

การประปาส่วน
แผนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง

-

- พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

เมืองพัทยา

3 แห่ง

-

-

-

-

-

149.2898

5 แห่ง

-

-

130.0000

-

-

-

-

3 แห่ง

-

-

169.5000

-

-

-

6 แห่ง

-

-

146.2744

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละอัตราการ
ขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองพัทยาภายในปี 2565
เพิ่มขึ้น
งบประมาณ (ล้านบาท)

20.2500

ร้อยละ 10

20.2500
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ร้อยละ 10

20.2500

ร้อยละ 10

20.2500

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

3

2

9

5

9

-

ล6,
ร6

3

2

9

5

9

-

ล๖,
ร๖

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

5 แห่ง

130.0000

3 แห่ง

169.5000

6 แห่ง

146.2744
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ร้อยละ 10

แผน
แม่บท

149.2898

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

3 แห่ง

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
14. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรม

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
13. โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รบั ผลกระทบ
จากการก่อสร้าง EEC
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
12.โครงการปรับปรุงระบบประปาและ
อาคาร EEC
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
11. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า
EEC
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ร้อยละ 10

81.0000

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์
๒.๓ บูรณา
การการ
บริหาร
จัดการเชิง
พื้นที่

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

1. โครงการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่
กิจกรรม

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(สานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด)

- แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของจังหวัดตามที่ ก.บ.ภ.
กาหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ
- สนับสนุนข้อมูลให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพือ่
ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
- สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายในระยะเวลาและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด
- ติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการทีไ่ ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณ

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดได้รับการสนับสนุนการ
บริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ระดับความสาเร็จใน
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่
แบบบูรณาการ

- เพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนา
ตลาดสินค้าการเกษตรโดยให้จังหวัดจัดเตรียม
สถานทีท่ เี่ ป็นจุดจาหน่ายและจัดมหกรรมสินค้า
เกษตรประจาจังหวัด)

กรมการปกครอง

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
76 จังหวัด
18 กลุ่มจังหวัด

76 จังหวัด
18 กลุ่มจังหวัด

76 จังหวัด
18 กลุ่มจังหวัด

76 จังหวัด
18 กลุ่มจังหวัด

76 จังหวัด
18 กลุ่มจังหวัด

ระดับ 2

ระดับ 3 - 4

ระดับ 3 - 4

ระดับ 3 - 5

ระดับ 5

1.6158

1.6460

1.3534

0.5534

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - เกษตรกรมีช่องทาง
จาหน่ายสินค้าเกษตร

งบประมาณ (ล้านบาท)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

-

4.8628

-

4.8628
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150 ราย

4.8628

4.8628

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

6

20

2

6

-

ล๑๑

2

2

3

5

3

-

ล๕,
ร๔

5.1686
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

150 ราย

19.4512

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

3. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรม
- ก่อสร้างและพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม
งบประมาณ (ล้านบาท)

4. โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
กิจกรรม

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัยและรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม
งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

21 แห่ง

21 แห่ง

21 แห่ง

21 แห่ง

21 แห่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

124.6421

167.9958

124.6420

124.6420

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

2

5

5

3

-

ล๕,
ร๓

3

2

5

5

3

-

ล6

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

541.9219
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

66 แห่ง

66 แห่ง

66 แห่ง

66 แห่ง

66 แห่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

345.9938

466.3395

345.9938

345.9938

1,504.3209

4,089.4438

3,134.9936

3,023.1910

6,312.4880

16,560.1164
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

๓.๑ พัฒนา 1. โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการ
คุณภาพชีวิต ปัญหาที่ดนิ ทากินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ของประชาชน กิจกรรม

หน่วยงาน
กรมการปกครอง

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

- จัดทาข้อมูลทีด่ ินเพือ่ การจัดทีด่ ินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ (คทช.)
- สนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดทีด่ ินทากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

กรมที่ดิน

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัดในการ
จัดที่ดนิ ทากินให้ชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละของบุคลากร
เป้าสังกัดกรมการปกครองที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ

- พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการปัญหาทีด่ ินทากิน
ในหน้าทีฝ่ ่ายปกครอง

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

-

1.2450

-

1.2450

ร้อยละ 90

1.1205

1.1205

แผนการดาเนินงาน

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

2

4

16

6

2

18 ล๕,
ล๗,
ล๑๐,
ร๑

2

4

15

6

2

18 ล๕,
ล๗,
ล๑๐,
ร๑

ร้อยละ 90

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

4.7310
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแปลงที่
ประชาชนเข้าทาประโยชน์หรือ/
และอยู่อาศัยในที่ดินทากินตาม
นโยบายรัฐบาล

1,900 แปลง

3,000 แปลง

4,000 แปลง

3,000 แปลง

11,900 แปลง

ตัวชี้วัดที่ 2 - จานวนหน่วยงานที่
นาข้อมูลผู้ครอบครองทาประโยชน์
ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ
หรือนาระวางแผนที่ที่จัดทาขึ้นไป
ใช้ในการบริหารจัดการ

3 หน่วยงาน

3 หน่วยงาน

3 หน่วยงาน

6 หน่วยงาน

15 หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 - ประชาชนที่เข้าทา
ประโยชน์หรือ/และอยู่อาศัยใน
ที่ดินทากินตามนโยบายรัฐบาล มี
คุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

-

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4 - หน่วยงานได้รับ
ข้อมูลผู้ครอบครองทาประโยชน์
ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง
งบประมาณ (ล้านบาท)

3. โครงการที่ดนิ ของรัฐที่จัดให้แก่
ประชาชนที่ยากจน
กิจกรรม
- จัดทีด่ ินทากินและทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กับประชาชนที่
ยากจน
- บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทดี่ ินของรัฐเพือ่
แก้ไขปัญหาความยากจน

กรมที่ดิน

- พัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

-

-

-

4.3660

5.5017

5.4898

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

4.4717

แผนการดาเนินงาน
310 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ 2 - ครัวเรือนที่ได้รับการ
จัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กรมมส่งเสริมการ
แผนการดาเนินงาน
ปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๑ - สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาระบบการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม และทั่วถึง

งบประมาณ (ล้านบาท)

15.2383

480 ครัวเรือน

580 ครัวเรือน

680 ครัวเรือน

21.6075

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

2

4

15

6

2

18 ล๕,
ล๗,
ล๑๐,
ร๑

2

4

15

6

2

18 ล๕,
ล๗

2,050 ครัวเรือน

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

40.8974

26.6812

19.8104

102.6273
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

20,430 แห่ง

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

19.8292
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนครัวเรือนที่
ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้า
ทาประโยชน์และอยู่อาศัย

งบประมาณ (ล้านบาท)
4. โครงการพัฒนาระบบการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

20,430 แห่ง

20,430 แห่ง

21.6075

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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21.6075

20,430 แห่ง

21.6075

20,430 แห่ง

86.4300

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
5. โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม

หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

- ประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับโรงเรียนในสังกัด อปท.

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียน
ในสังกัด อปท.

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับชั้น ป.1 และ
ระดับชั้น ป.3 ได้รับการทดสอบ
ทางการศึกษาภาคบังคับ

-

107,000 คน

-

-

107,000 คน

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา

-

-

-

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

งบประมาณ (ล้านบาท)
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

-

5.4500

-

-

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
165,825 คน

165,825 คน

165,825 คน

165,825 คน

165,825 คน

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละของจานวน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

ร้อยละ 100

-

-

ร้อยละ 100

1,000.0000

1,000.0000

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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1,000.0000

1,000.0000

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

2

4

15

6

2

18 ล๕,
ล๗

2

3

12

9

1

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

5.4500

ตัวชี้วัดที่ ๑ - นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

4,000.0000

-

ล๘,
ร๗

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
กิจกรรม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

- สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

- สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ครู/ผู้ดูแลเด็กใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา

5,967 แห่ง

-

-

-

5,967 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 2 - ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
องค์ความรู้ทกั ษะในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องสามารถจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน พัฒนาสมวัย

5,967 แห่ง

-

-

-

5,967 แห่ง

183.1869

-

-

-

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
8,236,802 คน

8,236,802 คน

8,236,802 คน

8,236,802 คน

8,236,802 คน

ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละของจานวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตรงตามกาหนดระยะเวลา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

16,357.1001

16,357.1001

16,357.1001

16,357.1001

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เฉพาะ อบต. และเทศบาลตาบล)

งบประมาณ (ล้านบาท)

4,157.7624

1,732,401 คน

1,732,401 คน

4,157.7624

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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4,157.7624

1,732,401 คน

4,157.7624

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

2

3

12

9

1

-

ล๘,
ร๗

2

4

17

9

2

-

ร๒

2

4

17

9

2

-

ร2

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

65,428.4004
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

1,732,401 คน

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

183.1869

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ผู้สูงอายุที่มีอายุที่มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (เฉพาะ อบต.
และเทศบาลตาบล)

งบประมาณ (ล้านบาท)
9. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
8. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1,732,401 คน

16,631.0496

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
10. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
กิจกรรม

หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

- สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรุงเทพ
มหานคร

- ดาเนินกิจกรรมด้านการศึกษา
- ดาเนินกิจกรรมด้านสังคม
- ดาเนินกิจกรรมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
- ดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- ดาเนินกิจกรรมด้านการศึกษา
- ดาเนินกิจกรรมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
- ดาเนินกิจกรรมด้านสังคม
- ดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยา

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนผู้ปว่ ยเอดส์ที่
ได้รับเงินสงเคราะห์ (เฉพาะ อบต.
และเทศบาลตาบล)

80,510 คน

80,510 คน

80,510 คน

80,510 คน

80,510 คน

ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละของจานวน
ผู้ปว่ ยเอดส์มีความพึงพอใจต่อการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

120.7650

120.7650

120.7650

120.7650

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ ๒ - จานวนรายการที่
กทม.ดาเนินการจัดบริการสาธารณะ

54 รายการ

54 รายการ

54 รายการ

54 รายการ

54 รายการ

7,740.8582

5,046.3339

4,691.4766

6,308.2468

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ดัชนีวัดความสุขและ
ความอยู่ดีกินดีมีสุขภายในปี
2565 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

474.9321

474.9321
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474.9321

474.9321

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

4

17

9

2

-

ร2

2

๑,
๒,
๓,
๔,
๕,
๖

๑,
๗,
๑๒,
๑๓,
๑๕,
๑๗,
๑๙,
๒๐

๒,
๕,
๖,
๗,
๙

๑,
๒,
๔,
๕,
๖,
๗

๑๐, ล๒,
๑๘ ล๕,
ล๘,
ล๙,
ล๑๐,
ล๑
๑,
ร๒,
ร๗,
ร๙,
ร๑๑

2

๑,
๒,
๓,
๔,
๕,
๖

๑,
๕,
๗,
๑๒,
๑๓,
๑๕,
๑๗,
๑๙,
๒๐

๒,
๕,
๖,
๗,
๙

๑,
๒,
๔,
๕,
๖,
๗

๑๐, ล๒,
๑๘ ล๕,
ล๘,
ล๙,
ล๑๐,
ล๑
๑,
ร๒,
ร๗,
ร๙,
ร๑๑

23,786.9155

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละรายได้จาก
การท่องเที่ยวภายในปี 2565
เพิ่มขึ้น

งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

483.0600

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละความสาเร็จ
ของรายการที่ กทม. ดาเนินการ
จัดบริการสาธารณะ

งบประมาณ (ล้านบาท)
12. ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
11. ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1,899.7284

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์
๓.๒
เสริมสร้าง
ความสุข
ของชุมชน

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
1. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรม
- สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนระดับพืน้ ที่

หน่วยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน

1. สร้างแกนนาขับเคลื่อนหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
1. สัมมนาการเรียนรู้วถิ ีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
2. การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวติ เศรษฐกิจ
พอเพียง
3. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัมนาวิถีชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่
"โคก หนอง นา โมเดล"
- ประเมินผลการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการถอดบทเรียนและ
ประเมินผล
2. จัดทาสื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนา
หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาตาบล
กิจกรรม
- สนับสนุนการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล

๓.๓ พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก

กรมการพัฒนาชุมชน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนหมู่บา้ นได้รับ
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

11,414 หมู่บา้ น

11,414 หมู่บา้ น

ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละของหมู่บา้ น
ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

-

-

-

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

งบประมาณ (ล้านบาท)

274.5656

423.8970

473.5479

49.6934

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ตาบลมีการบูรณา
การแผนพัฒนาตาบล 7,036 ตาบล

-

-

-

7,036 ตาบล

7,036 ตาบล

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละของตาบลมี
การบูรณาการแผนพัฒนาตาบล
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการชุมชน

-

-

-

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

งบประมาณ (ล้านบาท)

207.8271

1. ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถ
กรมการพัฒนาชุมชน
แผนการดาเนินงาน
ของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนครัวเรือนที่มี
กิจกรรม
ข้อมูล จปฐ.

6.1213

27.4404

-

-

12,900,000 ครัวเรือน 12,900,000 ครัวเรือน

- บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่
การพัฒนาชุมชน

งบประมาณ (ล้านบาท)

0.9553

341.0557

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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5.3995

3.3960

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

1,4 ๑,15 9

2,5

-

ล๗

2

1,4 ๑,15 9

2,5

-

ล๗

2

-

ล๗

293.6473
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

1,221.7039
9.ค. 63 - มิ.ย. 64

52.2585

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

350.8065

1

4

15

9

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
2. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม

หน่วยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน

- สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

- พัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสตรีเป็นพลัง
ขับเคลื่อนตาบลมั่นคง มั่งคัง ยัง่ ยืน

กรมการพัฒนาชุมชน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนประชาชนใน
หมู่บา้ นเป้าหมายได้รับการส่งเสริม
อาชีพ ตามแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน

-

-

-

348,760 คน

348,760 คน

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละของประชาชน
เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพ นาความรู้
ไปประกอบอาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

-

-

-

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

-

687.9291

85.7408

-

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตาบล เป็นต้นแบบการ
สร้างครอบครัวเข้มแข็ง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการ กรมการพัฒนาชุมชน
แผนการดาเนินงาน
เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนผู้นาได้รับ
- จัดทาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละ 75 ของผู้นา
ที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ขับเคลื่อนงานของตาบล/หมู่บา้ น
ได้ตามภารกิจ
งบประมาณ (ล้านบาท)

-

2.0640

-

65.2524

7,189 คน

43.8468

-

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

๑,4 ๑,15 9

๒,5

-

ล๗

2

๑,4 ๑,15 9

2,5

-

ล๗

2

๑,4 ๑,15 9

2,5

-

ล๗

111.1632

-

-

-

125,100 คน

125,100 คน

-

-

-

93,825 คน

93,825 คน

104.8584

104.8584

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

7,189 คน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

103.3584

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

773.6699
ธ.ค. 62 - ก.ย. 63

งบประมาณ (ล้านบาท)

- พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน หลักสูตร "ผู้นาการ
พัฒนา (Startup Leader)"
- พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน หลักสูตร "ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Smart Leader)"

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
3. พัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสตรี
เป็นพลังขับเคลื่อนตาบล มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

104.8584

417.9336

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อ
ภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรม

หน่วยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

-

-

1.0536

-

5.2148

180,000 คน

129.6000

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
กรมการพัฒนาชุมชน
แผนการดาเนินงาน
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนผู้ผลิต
กิจกรรม
ผู้ประกอบการ OTOP มีศักยภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
การบริหารจัดการ เป็นนักการค้าที่
ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
เข้มแข็ง

-

3.3904

240 หมู่บา้ น/ชุมชน

43.7571

-

147.9813

3,800 ราย/กลุ่ม

-

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

3

4

16

9

2

-

ล๗

3

4

16

5

2

-

ล๗

3

4

16

5

2

-

ล๗

3

4

16

5

2

-

ล๗

240 หมู่บา้ น/ชุมชน

2.1505

197.2793
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

135.8684
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

180,000 คน

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนหมู่บา้ น/
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว

- พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
กรมการพัฒนาชุมชน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน

- เสริมสร้างกองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน

6. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี
กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

-

3,800 ราย/กลุ่ม

- ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการเศรษฐกิจฐาน
รากส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์บริการเศรษฐกิจ
ฐานราก
- เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
มาตรฐานสถาบันส่งเสริมความรู้ภมู ิปญ
ั ญา OTOP
Academy

งบประมาณ (ล้านบาท)
8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
- อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปญ
ั ญา และสร้าง
มูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ OTOP
- พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

-

37.4083

-

-

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนผลิตภัณฑ์
OTOP ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์

งบประมาณ (ล้านบาท)

37.4083
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

5,420 ผลิตภัณฑ์

-

2,717 ผลิตภัณฑ์

251.5113

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
62

248.7907

-

8,137 ผลิตภัณฑ์

-

500.3020

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทาง
การตลาด
กิจกรรม

หน่วยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
10. โครงการพัฒนาตลาดสาขาองค์การ
ตลาด
กิจกรรม

องค์การตลาด

- ดาเนินโครงการส่งเสริมการตลาด สาขาลาพูน
- ดาเนินโครงการพัฒนาตลาดขององค์การตลาด
สาขาลาพูน

องค์การตลาด

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

-

-

143.2000

-

69.4008

ร้อยละ 10

143.8000

99.0000

-

-

-

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

-

120.0000

งบประมาณ (ล้านบาท)

-

-

-

-
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

-

15.0000

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

3

4

16

5

2

-

ล๗

3

2

3

5

3

-

ล๕,
ร๔

3

2

3

5

3

-

ล๕,
ร๔

455.4008

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

120.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

ร้อยละ 10

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละการแก้ไข
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ล้น
ตลาดไม่มีที่ระบายหรือไม่มีที่
จาหน่ายสินค้าและลดปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
11. โครงการพัฒนาตลาดสาขาองค์การ
ตลาด สาขาลาพูน จังหวัดลาพูน
(ภาคเหนือ)
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละการแก้ไข
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ล้น
ตลาดไม่มีที่ระบายหรือไม่มีที่
จาหน่ายสินค้าและลดปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า

- ดาเนินโครงการพัฒนาตลาดขององค์การตลาด
สาขาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
- ดาเนินโครงการพัฒนาตลาด 4.0
- ดาเนินโครงการ Go Green Plus
- ดาเนินโครงการ อต Select
- ดาเนินโครงการส่งเสริมการตลาด สาขาตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการาหน่ายสินค้า OTOP

- ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อย ดังนี้
๑) พัฒนาศักยภาพนักการตลาด OTOP
๒) ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้
๓) การจัดงาน OTOP ภูมิภาค
๔) การจัดงาน OTOP City 2020
๕) การจัดงาน OTOP Midyear 202๑
๖) การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าว
ไกลด้วยพระบารมี
๗) ตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ ได้
๘) การจัดงาน OTOP To The Tourist And
Feastival

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

15.0000

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

12. โครงการพัฒนาตลาดสาขาองค์การ
ตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
(ภาคกลาง)
กิจกรรม

องค์การตลาด

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

องค์การตลาด

- ดาเนินโครงการพัฒนาตลาดขององค์การตลาด
สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ดาเนินโครงการส่งเสริมการตลาด สาขาบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

-

-

-

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

-

55.0000

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละการแก้ไข
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ล้น
ตลาดไม่มีที่ระบายหรือไม่มีที่
จาหน่ายสินค้าและลดปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
13. โครงการพัฒนาตลาดสาขาองค์การ
ตลาด สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ภาคตะวันออก)
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละการแก้ไข
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ล้น
ตลาดไม่มีที่ระบายหรือไม่มีที่
จาหน่ายสินค้าและลดปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า

- ดาเนินโครงการส่งเสริมการตลาด สาขาหนอง
ม่วง จังหวัดลพบุรี
- ดาเนินโครงการพัฒนาตลาดขององค์การตลาด
สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

2

3

5

3

-

ล๕,
ร๔

3

2

3

5

3

-

ล๕,
ร๔

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

55.0000

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

-

-

-

60.0000

60.0000

30,813.4759

29,314.1385

28,246.6219

29,002.3552

117,376.5915
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ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
-

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์
๔.1 พัฒนา
สภาพ
แวดล้อมให้
มีความ
เหมาะสม
และเติบโต
อย่างยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

- ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

1. โครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดนิ และ
รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดนิ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
กิจกรรม
- เดินสารวจออกโฉนดทีด่ ินและรังวัดรูปแปลง
โฉนดทีด่ ินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดทาและให้บริการระวางแผนทีส่ าหรับการออก
โฉนดทีด่ ิน

กรมที่ดิน

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นถูกนาไปใช้ประโยชน์

-

-

-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ตัวชี้วัดที่ 2 - องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการวางระบบการ
เก็บขนหรือมีประกาศเก็บขน
ขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่

-

-

-

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที่ 3 - ขยะมูลฝอยชุมชน
ที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

-

-

-

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

งบประมาณ (ล้านบาท)
๔.2 บริหาร
จัดการที่ดนิ
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

0.2000

0.2000

7.1432

1.0000

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 2 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจกับความเชื่อมั่นในรูป
แปลงโฉนดที่ดินที่มีความถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐานระดับสากล

-

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

44.2378

57.3513
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54.8402

16.4645

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

5

18

6

4

19 ล๕,
ล๑๐

2

5

18

2

4

19 ล10

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

8.5432

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละความสาเร็จ
ในการออกโฉนดที่ดินจากการ
เดินสารวจออกโฉนดที่ดินและ
รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้แก่
ประชาชน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

172.8938

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
ในที่ดนิ ของรัฐ
กิจกรรม

กรมที่ดิน

- นาเข้าข้อมูลแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ ินของรัฐระบบ
ดิจิทลั
- จัดทาแผนทีเ่ พือ่ แก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขต
ทีด่ ินของรัฐ
- รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสาคัญสาหรับที่
หลวงและควบคุมคุ้มครองทีด่ ินของรัฐ

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมที่ดิน

- จัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1 : 4,000

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

5,700 แปลง

6,300 แปลง

6,700 แปลง

24,000 แปลง

ตัวชี้วัดที่ 2 - แนวเขตที่ดินของ
รัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน สามารถนาไปใช้ในการ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6.4714

6.9920

6.5458

5.0212

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กรมที่ดิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

5,300 แปลง

ตัวชี้วัดที่ 2 - โฉนดที่ดินของ
ประชาชนมีหมุดหลักฐานแผนที่
ที่มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการแผนที่

4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1 : 4000
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนที่ดินของ
รัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนสานักงาน
ที่ดินที่รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง
ด้วยระบบดาวเทียม

- เพิม่ ประสิทธิภาพการรังวัดทีด่ ินด้วยระบบ
ดาวเทียม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัด
ที่ดนิ ด้วยระบบดาวเทียม
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ร้อยละ 100

26.6256

18 สานักงาน/
3 จังหวัด

18 สานักงาน/
3 จังหวัด

15 สานักงาน/
3 จังหวัด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

132.8876

53.3835

50.3497

แผนการดาเนินงาน
3 หน่วยงาน

3 หน่วยงาน

3 หน่วยงาน

10 หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 - ฐานข้อมูลและแนว
เขตทางสาธารณประโยชน์มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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0.3465

0.3893

แผน
12

แผน
มั่นคง

2

5

18

2

4

19 ล10

2

5

18

2

4

19 ล๑๐

2

5

18

-

4

19 ล๑๐

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

263.2464

1 หน่วยงาน

0.3892

แผน
ปฏิรปู

ร้อยละ 100

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

0.3465

แผน
แม่บท

59 สานักงาน/
10 จังหวัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนหน่วยงาน
ที่นาเข้าข้อมูลแนวเขตทางสา
ธารณ ประโยชน์ที่ได้รับการ
จัดทาเป็นฐานข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

25.0304
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

8 สานักงาน/
1 จังหวัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1.4715

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดนิ และ
แผนที่รปู แปลงที่ดนิ ให้เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน
กิจกรรม

กรมที่ดิน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2 - ข้อมูลรูปแปลง
ที่ดินที่มีการพัฒนาให้มีความ
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ
กิจกรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้าอย่าง
บูรณาการให้กับ อปท.

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

- ดาเนินการศึกษาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดการอุทกภัยของประชาชนและชุมชนทีอ่ ยูใ่ น
พืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย และอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
วิกฤตด้านน้า

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

18,000 แปลง

18,000 แปลง

18,000 แปลง

18,000 แปลง

72,000 แปลง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

0.3803

0.4572

0.3132

0.3068

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
100 แห่ง

100 แห่ง

200 แห่ง

159 แห่ง

559 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๑ - อปท. ได้รับการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภค

200 แห่ง

200 แห่ง

200 แห่ง

176 แห่ง

776 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๑ - อปท. ได้รับการ
พัฒนาแหล่งน้าตามที่ราษฎร
ถวายฎีกา

25 แห่ง

25 แห่ง

25 แห่ง

25 แห่ง

100 แห่ง

กรมป้องกันและ
แผนการดาเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัด: ร้อยละของพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยเป้าหมายมีระบบจัดการ
อุทกภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมและมี
ความพร้อมในการรับมมือเผชิญ
เหตุอุทกภัยตามบริบทของชุมชน

งบประมาณ (ล้านบาท)

1,250.0000

1,250.0000

1,250.0000

1,250.0000

-

-

-

-

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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ร้อยละ 80

-

32.4680

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

2

5

18

-

4

19 ล๑๐

2

5

19

6

4

18 ล๑๐,
ร๑๑

3

5

19

6

4

18 ล๑๐,
ร๑๑

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

5,000.0000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

1.4575

ตัวชี้วัดที่ ๑ - อปท. ได้รับการ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้า

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
๔.3
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนข้อมูลรูป
แปลงที่ดินมีการพัฒนาให้มีความ
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

- พัฒนาฐานข้อมูลทีด่ ินและแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ ินให้
เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ร้อยละ 80

32.4680

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
3. โครงการป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชมุ ชน
กิจกรรม
- ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้า
ท่วมพืน้ ทีช่ ุมชน

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - พื้นที่ได้รับการ
ป้องกันและลดผลกระทบ จาก
ปัญหาอุทกภัยและน้าท่วม

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อ
ป้องกันอุทกภัยและน้าท่วมมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้าภายในประเทศ
กิจกรรม

กรมโยธาธิการและ
แผนการดาเนินงาน
ผังเมือง
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ความยาวของ
- ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นาภายในประเทศ
้
พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
ภายในประเทศที่ได้รับป้องกัน

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ร้อยละเขื่อน
ป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างมี
คุณภาพและได้รับมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

79,607 ไร่

79,607 ไร่

79,607 ไร่

79,607 ไร่

79,607 ไร่

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1,036.4377

1,396.9378

1,036.4377

1,036.4377

113,969 เมตร

113,969 เมตร

113,969 เมตร

113,969 เมตร

113,969 เมตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2,665.2784

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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1,977.4646

1,977.4646

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

5

19

6

4

18 ล๑๐,
ร๑๑

3

5

19

6

4

18 ล๑๐,
ร๑๑

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

4,506.2509
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

1,977.4646

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

8,597.6722

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
5. แผนงานการติดตั้งประปาใหม่
กิจกรรม

หน่วยงาน
การประปานครหลวง

- ประชุมวางแผนงานติดตั้งประปาใหม่ เพือ่ ศึกษา
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
- จัดทาแนวทางปฏิบตั ิในการติดตั้งประปาใหม่
(กรณีติดตั้งภายใน 24 ชั่วโมง)
- ควบคุมและติดตามผลการติดตั้งประปาใหม่เป็น
ประจาทุกเดือน
- ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุทที่ าให้การติดตั้ง
ประปาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนงานทีว่ างไว้ พร้อม
ทัง้ ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ิในการติดตั้งประปาใหม่
- วางแผนปรับปรุงกระบวนการติดตั้งประปาใหม่
และถ่ายทอดแผนงานไปสู่การปฏิบตั ิ

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละ
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 2 - จานวนผู้ใช้น้า
ติดตั้งประปาใหม่

การประปาส่วน
ภูมิภาค

การประปาส่วน
ภูมิภาค

ร้อยละ 13

ร้อยละ 29

ร้อยละ 29

ร้อยละ 29

ร้อยละ 100

14,511 ราย

15148 ราย

15349 ราย

14992 ราย

60,000 ราย

39.9000

- ปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้า

การประปาส่วน
ภูมิภาค

81.3000

60.1000

-

-

-

-

-

8 แห่ง

-

422.4748

-

-

-

-

1 แห่ง

-

11.2228

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนแห่งที่ได้รับ
การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบท่อจ่ายน้า
งบประมาณ (ล้านบาท)

-

-

-

-

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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26 แห่ง

-

409.0290

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

5

5

19

6

4

3

5

19

6

4

-

ล5,
ล10

3

5

19

6

4

-

ล5,
ล10

3

5

19

6

4

-

ล5,
ล10

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

18 ล๑๐,
ร๑๑

422.4748

1 แห่ง

11.2228
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

แผน
แม่บท

8 แห่ง

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

236.5000
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
8. โครการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบท่อจ่ายน้า
กิจกรรม

55.2000

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงกิจการ
ประปาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
7. โครงการปรับปรุงกิจปารประปา
ภายหลังการรับโอน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนแห่งที่ได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงขยาย

- ก่อสร้างปรับปรุงขยาย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

26 แห่ง

409.0290

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
9. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า
กิจกรรม

หน่วยงาน
การประปาส่วน
ภูมิภาค

- วางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนแห่งที่ได้รับ
การวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า

- ก่อสร้าง ฟืน้ ฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้า
- เพิม่ ประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสีย ระบบท่อ
รวบรวมน้าเสีย และ/หรือก่อสร้างศูนย์บริหาร
จัดการคุณภาพน้า

องค์การจัดการน้าเสีย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
10. ผลผลิตการจัดการน้าเสีย
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

-

-

-

-

49 แห่ง

-

239.1890

แผนการดาเนินงาน
21,000,000
ลูกบาศก์เมตร

21,000,000
ลูกบาศก์เมตร

21,000,000
ลูกบาศก์เมตร

21,000,000
ลูกบาศก์เมตร

84,000,000
ลูกบาศก์เมตร

ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละของ 6
พื้นที่เป้าหมายที่ อจน. เข้า
บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 49 แห่ง (สะสม)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 3 - ร้อยละของน้าเสีย
หลังการบาบัดได้คุณภาพตาม
มาตรฐานน้าทิ้งจากระบบบาบัด
น้าเสียชุมชนที่กาหนด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

376.8300

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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376.8300

376.8300

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

5

19

6

4

-

1

5

18

6

4

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

ล5,
ล10

239.1890
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

376.8300

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

49 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 1 - ปริมาณน้าเสีย
ได้รับการบาบัดมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานน้าทิ้งจากระบบบาบัด
น้าเสียชุมชน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1,507.3200

18 ล๑๐

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

11. โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหาร
จัดการคุณภาพน้า
กิจกรรม

องค์การจัดการน้าเสีย

- นาน้าเสียทีผ่ ่านการบาบัดและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมทัง้ พัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
การบาบัดแล้วร่วมกับภาคีเครือข่าย
- ปรับปรุงฟืน้ ฟูและบริหารจัดการระบบาบัดน้า
เสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ 1 - ปริมาณน้าเสียที่
ผ่านการบาบัดสามารถนากลับมา
ใช้ประโยชน์

10,500,000
ลูกบาศก์เมตร

10,500,000
ลูกบาศก์เมตร

10,500,000
ลูกบาศก์เมตร

10,500,000
ลูกบาศก์เมตร

42,000,000
ลูกบาศก์เมตร

ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายที่องค์การจัดการน้าเสีย
เข้าดาเนินการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบาบัด
น้าเสีย จานวน 6 แห่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

43.3671

28.5500

72.5159

151.3424

295.7754

4,802.2610

5,971.0735

4,917.1206

6,040.0898

21,730.5449

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

5

18

6

4

18 ล๑๐

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

๕.๑
ยกระดับ
คุณภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน

1. การสนับสนุนและอานวยการศูนย์ดารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวง
มหาดไทย)

- สนับสนุนค่าเช่ารถตู้ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
- สนับสนุนการปรับปรุงดารงธรรมจังหวัด
- สนับสนุนการติดตั้งกล้อง cctv ของศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

- สนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดและ
นโยบายรัฐบาล

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(สานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละความ
พึงพอใจของประชาชนจากการ
รับบริการศูนย์ดารงธรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับ
พื้นที่/นโยบายสาคัญของรัฐบาล
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ร้อยละ 83.3

25.5596

ร้อยละ 83.3

ร้อยละ 83.3

26.2601

25.5666

ร้อยละ 83.3

25.6596

แผนการดาเนินงาน
ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ ๒ - จานวนโครงการที่
ดาเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน/และดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และทันเวลาที่
กาหนด

38 โครงการ

40 โครงการ

37 โครงการ

37 โครงการ

152 โครงการ

141.2760

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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54.5600

49.6000

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

2

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

2

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

103.0459
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

2.5640

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

ร้อยละ 83.3

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละ
ความสาเร็จของโครงการที่
จังหวัดได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนในพื้นที/่ การดาเนิน
ตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบ
กับโครงการที่ได้รับอนุมัติใน
ปีงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

248.0000

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

3. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์
ดารงธรรมอาเภอ
กิจกรรม

หน่วยงาน

กรมการปกครอง

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

กรมการปกครอง

- พัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจาตัว
ประชาชน และข้อมูลสารสนเทศ

5. ผลผลิตเสริมสร้างสมรรถนะของอาเภอ
ในการบริการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
กิจกรรม

กรมการปกครอง

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

41.8900

ร้อยละ 80

41.8900

41.8900

ร้อยละ 90

41.8900

แผนการดาเนินงาน

กรมการปกครอง

-

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)

328.3210

328.3210

328.3210

ระดับ 5

328.3210

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

2

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

1

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

1

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

1

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

ร้อยละ 90

167.5600

ระดับ 5

1,313.2840
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
ร้อยละ 85

488.3911

488.3911

488.3911

488.3911

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ปริมาณการออก
หนังสือผ่านแดน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ 1 - ระดับความสาเร็จ
ของการส่งเสริมการใช้บตั ร
ประจาตัวประชาชน
เอนกประสงค์ (Smart Card)
ของประชาชนในการรับบริการ
จากภาครัฐและภาคเอกชน

งบประมาณ (ล้านบาท)

- อานวยการการออกหนังสือผ่านแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่มารับ
บริการ

- สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของอาเภอ

6. โครงการบริการจัดการออกบัตรผ่าน
แดนเพื่ออานวยความสะดวกทางธุรกิจ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
4. ผลผลิตการพัฒนาการให้บริการ
ทะเบียน บัตรประจาตัวประชาชนและ
ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละของการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน/ขอความ
ช่วยเหลือ/อานวยความเป็น
ธรรม/ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ยุติ

- สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงของ
อาเภอ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1,953.5644
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

450,000

8.6633

450,000

450,000

8.6633

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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8.6633

650,000

8.6633

2,000,000

34.6532

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

7. ผลผลิตงานด้านทะเบียนและรังวัด
ที่ดนิ ที่บริการให้แก่ประชาชน
กิจกรรม

หน่วยงาน

กรมที่ดิน

- เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทาง
ทะเบียนทีด่ ิน
- บริการด้านทะเบียนทีด่ ินในสานักงานทีด่ ิน
- พัฒนาระบบบริการในสานักงานทีด่ ินด้วย
เทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย
- ปรับปรุงสถานทีใ่ ห้บริการประชาชนด้าน
อสังหาริมทรัพย์
- การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทีด่ ิน
(ระยะที่ 2)
- บริการด้านรังวัดทีด่ ินในสานักงานทีด่ ิน
- พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสานักงานทีด่ ิน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

- เร่งรัดงานรังวัดของสานักงานทีด่ ิน

กรมที่ดิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนประชาชนที่
ได้รับการบริการ

2.50 ล้านราย

2.50 ล้านราย

2.50 ล้านราย

2.50 ล้านราย

10 ล้านราย

ตัวชี้วัดที่ 2 - ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นต่องานบริการของกรม
ที่ดิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)
8. โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วย
เร่งรัดงานรังวัดของสานักงานที่ดนิ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

247.2347

221.6472

158.4696

149.8501

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
525 ราย

1,125 ราย

1,125 ราย

975 ราย

3,750 ราย

ตัวชี้วัดที่ 2 - ปริมาณงานที่แล้ว
เสร็จตามโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

0.2275

0.2250

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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0.5935

0.7820

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

1

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

1

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

777.2016

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนประชาชน
ผู้ขอรังวัดได้รับการรังวัดใน
สานักงานที่ดินเร็วขึ้น

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1.8280

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

9. โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้าราชการกรมที่ดนิ
กิจกรรม

กรมที่ดิน

- พัฒนาบุคลากรกรมทีด่ ิน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

กรมที่ดิน

- ขยายระบบสารสนเทศทีด่ ินเพือ่ การบริการ

- นาเข้าข้อมูลทีด่ ินเพือ่ การจดทะเบียนออนไลน์

กรมที่ดิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ข้าราชการกรม
ที่ดินได้รับการส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

-

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 2 - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามโครงการ ที่กาหนดไว้

-

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

0.5800

1.3574

0.8708

0.9118

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
ไม่น้อยกว่า
0.60 ล้านราย

ไม่น้อยกว่า
1.50 ล้านราย

ไม่น้อยกว่า
2.40 ล้านราย

ไม่น้อยกว่า
3.50 ล้านราย

ไม่น้อยกว่า
8 ล้านราย

ตัวชี้วัดที่ 2 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่องานบริการของกรม
ที่ดิน

-

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

138.4000

249.1100

55.3600

110.9980

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
ไม่น้อยกว่า
0.10 ล้านแปลง

ไม่น้อยกว่า
0.90 ล้านแปลง

ไม่น้อยกว่า
1.05 ล้านแปลง

ไม่น้อยกว่า
1.05 ล้านแปลง

ไม่น้อยกว่า
3.10 ล้านแปลง

ตัวชี้วัดที่ 2 - ข้อมูลทะเบียน
ที่ดินและภาพลักษณ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง
สามารถเชื่อมโยงกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

7.1371

42.0226

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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48.9997

42.0275

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

1

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

2

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

2

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

553.8680

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนข้อมูล
ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและ
สารบบของสานักงานที่ดิน
ครบถ้วน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

3.7200

ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนประชาชนที่
ใช้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณ (ล้านบาท)
11. โครงการนาเข้าข้อมูลที่ดนิ เพื่อการ
จดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ระยะที่ 1
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดนิ
ระยะที่ 2
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

140.1869

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

12. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
สารสนเทศที่ดนิ กรมที่ดนิ
กิจกรรม
- สร้างศูนย์สารสนเทศทีด่ ิน กรมทีด่ ิน

หน่วยงาน

กรมที่ดิน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละ
ความสาเร็จของการก่อสร้างศูนย์
สารสนเทศที่ดิน

-

-

-

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ตัวชี้วัดที่ 2 - การสร้างศูนย์
สารสนเทศที่ดินเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด

-

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)
13. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แผนการดาเนินงาน
ลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร "PEA
Smart Plus"
ตัวชี้วัดที่ 1 - ผู้รับจ้างสามารถ
กิจกรรม
ส่งมอบงานได้ตามกาหนด

-

60.5112

-

20.1703

-

-

-

ส่งมอบงานงวดที่ ๔

- จ้างทีป่ รึกษาดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน PEA
Smart Plus ระยะที่ 2 ระยะเวลาดาเนินการ 12
เดือน (28 พ.ย. 62 - 28 ต.ค. 63)
- พัฒนาระบบการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
เชิงลึกของผู้ใช้งาน PEA Smart Plus และ
รายงานเชิงวิเคราะห์

งบประมาณ (ล้านบาท)

14.5800

-

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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-

-

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

2

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

5

6

20

2

6

- ล๑๑,
ร๑๐

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

80.6815
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ส่งมอบงานงวดที่ 4

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

14.5800

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

๕.๒ พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
บริหารงาน
องค์กร

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

1. ผลผลิตส่วนราชการมีการบริหาร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
กิจกรรม
- จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ/งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
- จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
- ส่งเสริมสนับสนุน การดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกลุ่มภารกิจ
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- สนับสนุนการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
- สนับสนุนการดาเนินงาน สดร. และวิทยาลัย
มหาดไทย (บางละมุง)
- ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทางวินยั
ข้าราชการ สป. แผนการดาเนินงาน
- ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังของ
กระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนการดาเนินงานตัวชี้วดั การประเมินส่วน
ราชการตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพ (ม.44)
การประเมินผู้บริหารองค์การ
- สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง
มหาดไทย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนการตรวจราชการในระดับพืน้ ที่
- สนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
- สนับสนุนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบของหน่วยงาน
- ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
การดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี
พ.ศ. 2564
- สนับสนุนการตรวจราชการในระดับพืน้ ทีข่ อง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของ
กระทรวงมหาดไทย

3 เรื่อง

3 เรื่อง

1 เรื่อง

14 เรื่อง

21 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 2 - ระดับความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของ
กระทรวงมหาดไทย

-

-

-

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 3 - ร้อยละโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีสอดค้องกับ
ความต้องการของประชาชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนภาค

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 4 - ระดับความสาเร็จ
การบูรณาการภารกิจในการ
ทางานร่วมกันของหน่วยงานใน
การตอบสนองพื้นที่

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ 5 - ร้อยละเฉลี่ย
ความสาเร็จในการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 6 - ระดับความสาเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
การปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการของกองการเจ้าหน้าที่
สป.

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดที่ 7 - ร้อยละ
ความสาเร็จของมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

1

6

20

2

6

-

ล๑๑

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

- สนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนการพัฒนาและขยายเครือข่าย
ประชาชนด้านการข่าว
- อานวยการและสนับสนุนการประสานนโยบาย
กิจการต่างประเทศ กิจการชายแดนและผู้อพยพ
- สนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- สนับสนุนงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธตี ่าง ๆ
- สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนงานบริหารราชการทัว่ ไปของกลุ่มงาน
สนับสนุนปลัดกระทรวง
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
- พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่
- จัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ และ
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ตัวชี้วัดที่ 8 - ระดับความสาเร็จ
ของการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจา
กระทรวงมหาดไทย

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ 9 - จานวนครั้งในการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

35 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

35 ครั้ง

150 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 10 - ร้อยละ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการ
ตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 11 - จานวนการ
รายงานผลการตรวจสอบด้าน
การเงิน การบัญชี และการ
ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
การดาเนินงาน

3 รายงาน

2 รายงาน

2 รายงาน

3 รายงาน

10 รายงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 - ร้อยละหน่วยรับ
ตรวจที่ได้รับคาปรึกษาเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน

ร้อยละ 2๐

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 13 - จานวนรายงาน
ผลการตรวจสอบด้านการเงิน
การบัญชี การปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการ
ดาเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี

5 รายงาน

7 รายงาน

7 รายงาน

7 รายงาน

26 รายงาน
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ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ตัวชี้วัดที่ 14 - จานวนหน่วยรับ
ตรวจที่ได้รับการให้ข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องตามระเบียบ และลด
การรั่วไหลของระบบราชการ

5 หน่วยรับตรวจ

7 หน่วยรับตรวจ

7 หน่วยรับตรวจ

7 หน่วยรับตรวจ

26 หน่วยรับตรวจ

ตัวชี้วัดที่ 15 - จานวนครั้งใน
การตรวจติดตามการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

8 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 16 - จานวนครั้งที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของกระทรวง
มหาดไทย และสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

120 ครั้ง

120 ครั้ง

120 ครั้ง

120 ครั้ง

480 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 17 - จานวนเรื่องที่
ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ

45 เรื่อง

42 เรื่อง

36 เรื่อง

37 เรื่อง

160 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 18 - จานวนข่าวสารที่
สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้าน
การข่าวส่งให้ทางราชการและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

1,541 ข่าว

2,077 ข่าว

1,541 ข่าว

1,541 ข่าว

6,700 ข่าว

ตัวชี้วัดที่ 19 - จานวนครั้งใน
การเข้าร่วมการประชุมระหว่าง
ประเทศ และจานวนครั้งในการ
ออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว
สาหรับผู้หนีภยั การสู้รบจาก
เมียนมา

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

153 หน่วยงาน

153 หน่วยงาน

153 หน่วยงาน

153 หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 20 - จานวน
หน่วยงานที่ได้รับบริการด้าน
อานวยการและประสานงาน
ภาครัฐ
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20 ครั้ง

๑๕๓ หน่วยงาน

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ตัวชี้วัดที่ 21 - ร้อยละ
ความสาเร็จของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรวมสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO) ตามแผนการใช้จ่าย

ร้อยละ 28

ร้อยละ 58

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 22 - ร้อยละของงาน
สนับสนุนการปฏิบตั ิราชการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่
สามารถจัดทาได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

128 หน่วยงาน

128 หน่วยงาน

128 หน่วยงาน

128 หน่วยงาน

128 หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 24 - จานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

-

300 แห่ง

600 แห่ง

-

900 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 25 - ร้อยละของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

-

-

ร้อยละ 90

-

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที่ 26 - จานวนรายงาน
ประจาปีของ ก.ถ. และสานักงาน
ก.ถ.

-

-

-

4,000 เล่ม

4,000 เล่ม

งบประมาณ (ล้านบาท)

262.3970

229.2501

213.4505

ตัวชี้วัดที่ 23 - จานวน
หน่วยงานที่ได้รับการบริการ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ
ข้อมูลภาพ เสียงที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 128
หน่วยงาน
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167.7002

872.7978

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

2. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสู่การปฏิบัตใิ นพื้นที่
กิจกรรม
- สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ

หน่วยงาน

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(สานักนโยบายและ
แผน)

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

- ก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(สานักนโยบายและ
แผน)

ตัวชี้วัดที่ 1 - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับ
พื้นที่

สานักงานปลัด
กระทรวง
- สนับสนุนงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและ
มหาดไทย (กองคลัง/
สิ่งก่อสร้างให้ส่วนภูมิภาค
ศูนย์เทคโนโลยี
- สนับสนุนการจัดหาระบบโทรศัพท์เพือ่ การ
สารสนเทศและการ
สื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย
สื่อสาร/สถาบันดารง
- สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราชานุภาพ/กลุ่ม
เครื่องพิมพ์ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พั
- สนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาของข้าราชการ ฒนาระบบบริหาร)
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
- สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐสู่ PMQA 4.0

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

-

0.1412

-

2.2067

50,000 คน

0.8914

0.8123

แผนการดาเนินงาน
ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ตัวชี้วัดที่ ๒ - ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานก่อสร้างศูนย์
ราชการกระทรวงมหาดไทย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

201.0201

201.0201

201.0201

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละการใช้จ่าย
งบลงทุน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
ร้อยละ 40

ร้อยละ 65

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 3 - จานวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม

125 คน

48 คน

85 คน

68 คน

326 คน

ตัวชี้วัดที่ 4 - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 5 - ร้อยละความ
สาเร็จของการส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)

261.1057

558.0032
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384.9119

548.6951

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

6

20

2

6

-

ล๑๑

2

6

20

-

6

-

ล๑๑

2

6

20

2

6

-

ล๑๑

804.0804

ร้อยละ 8

ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบลงทุน

แผน
แม่บท

4.0516
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

201.0201

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

50,000 คน

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานก่อสร้างศูนย์
ราชการกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ (ล้านบาท)
4. การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
3. โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

1,752.7159

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

5. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่าย
บังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- ดาเนินการเช่าสัญญาณโครงข่ายวิทยุ
- จัดหาระบบวิทยุสื่อสาร

6. โครงการสนับสนุนการดาเนินการตาม
กฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อ
การปฏิรปู กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุตธิ รรม
กิจกรรม

หน่วยงาน

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร)

กรมการปกครอง

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

- สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงของ
อาเภอ

กรมการปกครอง

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนการ
เผยแพร่ข้อสั่งการ ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับบริการ

-

-

-

400,000 ครั้ง/ปี

400,000 ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัดที่ 2 - ร้อยละของการ
รับรู้ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสาร
ของผู้บงั คับบัญชาผ่านระบบ
วิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย

-

-

-

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

งบประมาณ (ล้านบาท)

212.2988

326.1028

212.2988

172.3378

แผนการดาเนินงาน
5,000

5,000

2.6718

5,000

1.0309

5,000

-

-

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)

702.4764

702.4764

702.4764

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

6

20 2,๘

6

-

ล๑๑

2

6

22 ๓,4

6

-

ล๑๒

2

6

20

6

-

ล๑๑

3.7027
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

1

แผน
ปฏิรปู

แผน
แม่บท

10,000

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละการจัดทา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สนับสนุนการบูรณาการและการ
ขับเคลื่อนนโยบายในระดับ
อาเภอและท้องที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

923.0382
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
7. โครงการสนับสนุนการบูรณาการงาน
ในพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนข้อพิพาท
ทางแพ่งและทางอาญาที่
ประชาชนเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทของอาเภอ

- ฝึกอบรมปฏิบตั ิงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางแพ่งและทางอาญา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

ร้อยละ 95

702.4766

ร้อยละ 95

2,809.9058

2

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

8. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม

หน่วยงาน

กรมที่ดิน

- พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้
คาปรึกษาผ่าน Mobile
- ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนทีด่ ิน
- ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกเพือ่
บริการประชาชน
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พืน้ ที่ 5 จังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)

๕.๓ สร้าง
ความโปร่งใส
ในการ
บริหารงาน
องค์กร

1. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม
- สนับสนุนการปลูกจิตสานึก จริธรรมและ
คุณธรรมในระดับจังหวัด
- สนับสนุนปลูกจิตสานึก จริยธรรมและคุณธรรม
ของกระทรวงมหาดไทย

สานักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวง
มหาดไทย)

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

- ยกระดับธรรมาภิบาลประชาสังคมในระดับการ
ปกครองท้องที่

กรมการปกครอง

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละความสาเร็จ
ในการปฏิบตั ิงานที่กาหนด

-

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 2 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจและเชื่อมั่นต่องาน
บริการกรมที่ดิน

-

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)

135.0246

115.8922

129.7439

78.4725

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - จานวนบุคลากร
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีในระดับจังหวัด

6,293 คน

8,481 คน

6,293 คน

6,293 คน

27,360 คน

ตัวชี้วัดที่ 2 - จานวนบุคลากร
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีของ
กระทรวงมหาดไทย

200 คน

200 คน

200 คน

200 คน

800 คน

7.9852

11.0440

8.5070

7.3352

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 - ร้อยละของ
ประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต และมีทศั นคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริต

งบประมาณ (ล้านบาท)

34.8714
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

-

-

7.7680

-

7.7680

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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ร้อยละ 48

ร้อยละ 48

7.7680

7.7680

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

6

20

2

6

-

ล๑๑

2

6

21

11

6

459.1332
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. โครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาค
ประชาสังคมในระดับการปกครองท้องที่
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

31.0720

11 ล๑๒,
ร๘

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

3. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมชิ อบ กรมที่ดนิ
กิจกรรม

กรมที่ดิน

- เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

- ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
- พัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การ
ปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ ในการทางานโดยหลัก
ธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้าง
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
- พัฒนามาตรวัดความโปร่งใสด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กรมการพัฒนาชุมชน

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

ตัวชี้วัดที่ ๑ - หน่วยงานกรม
ที่ดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมี
การพัฒนาด้านการป้องกันการ
ทุจริตครบทุกหน่วยงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 40

-

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 2 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)
4. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

0.4500

0.4500

0.4500

0.1500

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - ร้อยละของคะแนน
การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของ
หน่วยงาน

-

-

-

ร้อยละ 86

ร้อยละ 86

ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนบุคลากรที่
ได้รับการปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ
ในการทางานโดยหลักธรรมาภิ
บาล สุจริต โปร่งใส

-

-

2,500 คน

-

2,500 คน

5. แผนงานยกระดับธรรมาภิบาลในระดับ การประปานครหลวง
แผนการดาเนินงาน
แนวหน้าของประเทศด้วยมาตรฐานสากล
กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ - คะแนน ITA
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ITA แก่
มากกว่า 90 คะแนน หรืออยู่ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปน.
8 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจ

-

-

23.2983

-

-

-

-

-

มากกว่า 90 คะแนน
มากกว่า 90 คะแนน
หรืออยู่ใน 6 อันดับแรก หรืออยู่ใน 6 อันดับแรก
ของรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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-

-

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

3

6

21

11

6

11 ล๑๒,
ร๘

2

6

21

11

6

11 ล๑๒,
ร๘

5

6

21

11

6

11 ล๑๒,
ร๘

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

24.1150
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

- ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการ
ประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช. กาหนด

งบประมาณ (ล้านบาท)

0.8167

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

1.5000
เม.ย. 64 - ก.ย. 6๔

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

-

ระยะเวลาดาเนินงาน/ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส
กลยุทธ์

๕.๔ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

หน่วยงาน

1. โครงการยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารราชการท้องถิ่น
กิจกรรม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด/งบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2. ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

งบประมาณ (ล้านบาท)
3. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม
- จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๔)

ตัวชี้วัดที่ ๑ - องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุน
เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน

รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔
(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

7,850 แห่ง

6.9966

7,850 แห่ง

7,850 แห่ง

24.5110

6.4477

7,850 แห่ง

5.9785

7,850 แห่ง

175.0354

7,850 แห่ง

7,850 แห่ง

170.1733

202.2578

7,850 แห่ง

132.4624

7,560 แห่ง

7,560 แห่ง

7,560 แห่ง

แผน
ปฏิรปู

แผน
12

แผน
มั่นคง

นโยบาย
คณะ
รัฐมนตรี

2

6

20

2

6

-

ล๑๑

1

6

20

2

6

-

ล๑๑

2

6

20

2

6

-

ล๑๑

7,850 แห่ง

679.9289

7,560 แห่ง

42,042.5976

26,928.4842

44,647.7598

22,255.8388

135,874.6804

45,238.4767

30,777.3778

48,146.7172

25,549.1289

149,711.7006

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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แผน
แม่บท

43.9338

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔
7,560 แห่ง

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

7,850 แห่ง

ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - หน่วยงานสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ร้อยละ 100

- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. ๖๔ - มี.ค. 6๔)

แผนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ - จานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการ
บริหารจัดการตามมาตรฐาน

- ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิน่

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. 6๓)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ประเภท
ของงบ
ประมาณ

คาอธิบาย
แทนประเภทของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบาย ดังนี้
• ประเภทของงบประมาณ
1 งบพื้นฐาน
3 งบบูรณาการ 5 งบอื่น ๆ
2 งบยุทธศาสตร์
4 งบกลาง

• ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
1 ด้านความมั่นคง
2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน
1 ความมั่นคง
2 การต่างประเทศ
3 การเกษตร
4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5 การท่องเที่ยว
6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1๒ การพัฒนาการเรียนรู้
1๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
1๔ ศักยภาพการกีฬา
๑๕ พลังทางสังคม
๑๖ เศรษฐกิจฐานราก

• แผนการปฏิรปู ประเทศ 11 ด้าน
1 ด้านการเมือง
2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3 ด้านกฎหมาย
4 ด้านกระบวนการยุติธรรม
5 ด้านเศรษฐกิจ
6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 ด้านสาธารณสุข
8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ด้านสังคม
10 ด้านพลังงาน
11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
นโยบายหลัก 12 ด้าน
ล๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ล๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
ล๓ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ล๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
ล๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
ล๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภมู ิภาค
ล๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ล๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
ล๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
ล๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ล๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ล๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๙ การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
2๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 ยุทธศาสตร์
1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

• นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน
1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4 การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
5 การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้้า
11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
สิ่งแวดล้อม
13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

นโยบายเร่งด่วน 12 เรือ่ ง
ร๑ การแก้ไขปัญหาในการด้ารงชีวิตของประชาชน
ร๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ร๓ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ร๔ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
ร๕ การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
ร๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
ร๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
ร๘ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ้า
ร๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ร๑๐ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ร๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
ร๑๒ การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด้าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
86

ส่วนที่ ๕
การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการรายปีของ
กระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๘๗

๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ในรูปแบบที่สาคัญ 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) เพื่อเป็นเครื่องมือนาไปสู่
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
๒. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการผ่านการจัดท้าแผน การจัดท้างบประมาณ และการด้าเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
๒.๑ การจัดท้าแผน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๒ การจัดท้างบประมาณ ได้แก่ การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี และการจัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๒.๓ การด้าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การนาแผนปฏิบัติราชการไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
๘๘

๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการติดตาม
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การแก้ไข การปรับปรุง และการพัฒนาการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
๒. การเชื่อมโยงและสนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยเฉพาะระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งในส่วนของข้อมูลผลการดาเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการดาเนินงาน
๓. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
การปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุก ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและพร้อมปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานหากมีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้รางวัล
ตอบแทน ตลอดจนใช้ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดาเนินการ
เมื่อมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดขึ้น
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คณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท้า
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย
คณะที่ปรึกษา
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายปวิณ ชานิประศาสน์
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
นายสมคิด จันทมฤก
นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายธนาคม จงจิระ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นายประยูร รัตนเสนีย์
นายชยพล ธิติศักดิ์
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
นายสมพงษ์ ปรีเปรม
นายปริญญา ยมะสมิต
นายกฤษฎา ศังขมณี
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นายชีระ วงศบูรณะ
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ประธานคณะกรรมการองค์การตลาด ทาการแทน
ผู้อานวยการองค์การตลาด
ผู้อานวยการองค์การจัดการน้าเสีย
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ปลัดเมืองพัทยา
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คณะผู้จัดท้า
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี
นายกกชัย ฉายรัศมีกุล
นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์
นายดารงค์ มากระจัน
นางจิระพันธ์ บุญพระธรรม
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมที่ดิน
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
นางสาวมรกต กันทะมา
ผู้อานวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง
นายพินิจ มุตตาวรงค์
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายจิรานุวัฒน์ ณรงค์
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง
นางชุติมน ประมูลมาก
ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การประปาส่วนภูมิภาค
นายธนดิษฐ์ พวงเข็มขาว
หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ องค์การตลาด
นางสาวศิริวัณ ลิมป์รุ่งรัตนา หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รักษาการแทน
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร องค์การจัดการน้าเสีย
นายซีรอซันคาร ปาทาน
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
นายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา
นางจริยา ชุมพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวพัชรา ผ่องใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายศิริศักดิ์ วงศ์ภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางลักษิตา สุวัฒน์กิตติวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสาวศิริพร มูลละ
พนักงานพิมพ์ ส ๔
นายธนภูมิ ใบทอง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววันวิสาข์ นราสูงเนิน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายรุ้ง จูด้วง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
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