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คํานํา 
 

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่  
6 กันยายน 2554  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทําเป็นแผนสี่ปีให้สอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
บริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกระทรวงมหาดไทย มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่กําหนดไว้ในแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และจะใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยในห้วงระยะเวลานับจากนี้ ดังนั้น  
จึงถือเป็นกรอบแนวทางหลักในการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดจะได้นําไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งในเรื่องการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี การจัดทําคําของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวม
ตลอดถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน สําหรับยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบค่านิยมองค์การ  “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”  
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป 

           กระทรวงมหาดไทย 

                     พฤศจิกายน 2554 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทัว่ไปของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 ของกระทรวงมหาดไทย  
 

 
 วิสัยทัศน ์  

เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขประชาชน 
  
  
 
 
 

 ค่านิยมองค์การ   
  

“บําบัดทุกข์  บํารุงสุข” 
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  พันธกิจ   

1. กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ 

3. อํานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
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 ประเดน็ยทุธศาสตรก์ระทรวงมหาดไทย 

 
 1.  เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์และรากฐานการพัฒนาที่สมดุล 
 2.  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ  
    3.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตอย่างสมดุล 
    4.  สร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภยัในสงัคมเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิต 
    5.  เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
                              และสาธารณภัย 
    6.  จัดระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
 

 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ความเชือ่มโยงของนโยบายรัฐบาล เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง 

และกลยุทธ์ทีก่าํหนดในแผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 
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ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและกลยุทธ์ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 

นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งดว่นที่จะเริ่มดําเนนิการ 
ในปีแรก 

  

ประเดน็นโยบายที่ 1.1 สร้างความปรองดอง
สมานฉนัท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

  

1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ
และฟืน้ฟูประชาธปิไตย ฯ 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 สังคมไทยมีความสมานฉันท์ประชาชนในชาติมี

ความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ตัวชี้วัด 
 กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เข้า

มามีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของคนในชาติในระดับต่างๆ มี

 เสริมสร้างจิตสํานึกความรักชาติและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุข 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองตามหลัก
กติกาของระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนสร้างกลไก
ชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  

ประชาชนมีความรักสามัคค ีการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็ง 

 ตัวชี้วัด 
1. จังหวัดที่จัดทําโครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและ

เสริมสร้างความปรองดอง 
2. จํานวนหมู่บ้านที่มีระบบการสร้างความเข้มแข็งในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

3. รอ้ยละของเครือข่ายมีความสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

แบบ ก.พ.ร. 02 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

จํานวนเพิ่มขึ้น
 เงื่อนไขความขัดแย้ง หรือเหตุการณ์ความ

รุนแรงจากปัญหาความขัดแย้งในสังคมลดลง 
 จํานวนคดี หรือเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายและ

กติกาตามหลักการประชาธิปไตยลดลง 

ทรงเป็นประมุข
 

ประเดน็นโยบายที่ 1.2 กําหนดให้การแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดเปน็วาระแห่งชาต ิ

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ปัญหายาเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความสงบสุขของสังคม 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายา

เสพติดเพิ่มขึ้น 
 

 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรโดยบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การขยายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด และสารตั้งต้น การ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพติด การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ผลิต ผู้ค้า การบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวัง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน
ลักษณะพลังแผ่นดิน 

 ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าที่ผ่าน

 เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง 

ยาเสพติดลดลง สังคมสงบสขุ 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนจังหวัดที่ ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติดได้บรรลุเป้าหมายตามที่กระทรวงมหาดไทย  
    กําหนด 
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมู่บ้าน/  
    ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
3. ร้อยละของจํานวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ของ อปท. ได้รับ 
    การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการป้องกันและแก้ไข  
    ปัญหายาเสพติดมีจํานวนลดลง  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้
กลับไปกระทําผิดซ้ํา 

ประเดน็นโยบายที่ 1.5 เร่งนาํสนัติสขุและความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรพัยส์ินของประชาชนกลบัมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด และ
ภาครัฐสามารถป้องกันและขจัดปัจจัยสนับสนุน
การก่อความไม่สงบในพื้นที่ได้ 

 ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถ
พึ่งตนเอง มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต 
และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้มีส่วน
ร่วมภาครัฐในกระบวนการแก้ไขและพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบายมีการบูรณาการ

 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ความสําคัญกับ
พื้นที่ เสี่ยงภัยและคุ้มครองผู้บริสุท ธิ์ไม่ให้ถูกคุกคาม 
รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่ บ้าน (ชรบ . )  เพิ่มขึ้น ตลอดจนมี
มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้ติดอาวุธกองกําลังที่เป็น
พลเรือนถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

 พัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของประชาชนและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น โดยยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการพัฒนาแบบมี

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่าน

เกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย 
2. จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

และประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ 

ตัวชี้วัด 
 จํานวนเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่

สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 จํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง

ลดลง 
 อัตราการติดยาเสพติดของประชาชน เด็กและ

เยาวชนลดลง 
 สัดส่วนครัวเรือนในพื้นที่ที่มีรายได้ปีละไม่น้อย

กว่า 120,000 บาทเพิ่มขึ้น 
 สั ดส่ วน โครงการที่ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วม

ดําเนินการเพิ่มขึ้น 
 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รองรับ

รองรับนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกันตั้งแต่
ระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับพื้นที่
สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลา 

ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีพของ
ประชาชน 

 จัดระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาตามนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพครบวงจร มีเอกภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นนโยบายที่ 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบ้านและนานาประเทศ  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ไทยได้รับการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน 

รวมทั้งสามารถขยายความร่วมมือระหว่างกัน
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาค 

ตัวชี้วัด 
 ระดับความสัมพันธ์ ความเคารพซึ่งกันและกัน

กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ ในระดับปกติ  มี
ความก้าวหน้าในการแก้ไขเรื่องที่เป็นประเด็น
ปัญหาระหว่างกันและท่าทีไทยเป็นที่ยอมรับ 

 กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อ
เชื่อใจระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งใน
ระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยดี  
ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุข เกิดความรว่มมือระหว่างกัน 

 ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างความสัมพันธ์ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ประเดน็นโยบายที่ 1.8 ยกระดับคณุภาพชวีิตของ
ประชาชน 

  

1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชพีรายเดือนแบบขัน้บนัไดสําหรับ
ผู้สูงอาย ุ

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 สร้างหลักประกันรายได้ เพื่อเสริมสร้างความ

มั่นคงสําหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุ
อย่างทั่วถึง 

 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจําทุก
เดือน ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุต่างๆ 

 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้ มีหลักประกนั
รายได้ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุ 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ตัวชี้วัด 
 ผู้สู งอายุทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ที่

สอดคล้องกับกลุ่มอายุเพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้  
มีหลักประกันรายได้ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุ 

ประเดน็นโยบายที่ 1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถึง
แหล่งเงนิทนุ 

  

1.10.1 เพิ่มเงนิทุนกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก
แห่งละ 1 ลา้นบาท 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 เพิ่ มทุนกองทุนหมู่ บ้ านเ ป้าหมายจํ านวน 

79,600 กองทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท 

ตัวชี้วัด 
 กองทุนหมู่ บ้านได้รับการเพิ่มทุน  จํานวน 

79,600 กองทุน 

 ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และเสริมสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการดําเนินการและพัฒนาศักยภาพของกองทุนให้มี
ความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงมีธรรมาภิบาลในการส่งเสริม 
อาชีพ แก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน 

 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละสะสมทีล่ดลงของครัวเรือนยากจนที่มรีายได้ต่ํากว่า

เกณฑ ์จปฐ. ปี พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์รายได้ 23,000 บาท  
2. จํานวนสะสมของชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนแก้ไขปัญหาและใช้

ประโยชน์ในชุมชน  

1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงิน
เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท 

 

 



10 
 

นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 องค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ

ต่ า ง ๆ  จํ า น วน  9 0 , 1 5 0  อ ง ค์ ก ร /คณะ
มีกองทุนที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารชุมชน
ด้วยศักยภาพและบทบาทเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละขององค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนา

สตรีระดับต่างๆ มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 ส่ ง เ ส ริ ม อ ง ค์ ก ร ส ต รี /คณะก ร ร ม ก า ร ฯ  ใ ห้ มี ขี ด
ความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุน
อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้กองทุนมีความยั่งยืน องค์กร
สตรีและเยาวชนในการพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

 สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เพื่อเป็นกองทุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพสตรีใน
ระดับต่างๆ ให้มีบทบาทในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน 
สังคม  และการเมืองอย่างเสมอภาคตามหลักสิท ธิ
มนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ รวมทั้งเป็นแหล่งกู้ยืม
ของสตรี ในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
องค์กรสตรีมีความเข้มแข็งด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ม ี
ประสิทธิภาพ สามารถเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ 
พัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน จัดสวัสดิการ และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละขององค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ 
ต่างๆ จํานวน 90,150 องค์กร/คณะ มีกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี สําหรับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหมู่บ้าน

ชุมชนในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและระบบการสนับสนุน
โครงการ SML 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) ให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของกิจกรรมตามแผนชุมชนที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อหมู่บ้าน 

  ตัวชี้วัด 
     ร้อยละของโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ 

1.13.2 บรหิารจัดการโครงการหนึ่งตาํบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

ตัวชี้วัด 
 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพิ่มขึ้น 

 พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และเครือข่าย OTOP ให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ด้วยภูมิปัญญา องค์ความรู้
และนวัตกรรม ส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้และพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการเพิ่มช่องทาง
การตลาดเชิงรุก ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนผลผลิตยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP เพิ่มขึ้นจํานวน 100,000 ล้านบาท 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีคณุภาพได้
มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น  
2. ร้อยละสะสมชุมชนที่มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
3. ร้อยละสะสมของผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน  

ประเดน็นโยบายที่ 1.15 จัดหาเครื่องคอมพวิเตอร ์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

  

1.15.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน   

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัด 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสามารถเข้าถึง
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัด 
 จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตไร้

สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

การศึกษา

 กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนนําร่องชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตและจัดทําระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับโรงเรียน
นําร่องที่กําหนด 

 พัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ บ เ ล็ ต ในกา รจั ด ก า ร เ รี ยนกา รสอน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

อปท. ได้รับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่( One Tablet Pc Perchild ) 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ได้รับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่( One Tablet Pc Perchild )  

นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ   

ประเดน็นโยบายที่ 2.1 เทิดทูนและพิทักษร์ักษาไว้ซึ่ง
สถาบนัพระมหากษัตริย์ 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความรู้รักสามัคคี

และยึดถือแนวพระราชดําริเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 
 

 ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งเชิดชู
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ส่งเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และขยายผลโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  

 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามคีวามจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และยึดถือแนวพระราชดําริเป็นหลักในการ 
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนจังหวัดจัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแนว

พระราชดําริ 
2. ร้อยละของอําเภอที่มีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ดี 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ตัวชี้วัด 
 กิจกรรมที่ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

ดํา เนิ นการ เพื่ อ เชิ ด ชูพระ เกี ยร ติสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ครัวเรือนหรือพื้นที่ที่ได้รับการขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและยึดถือเป็นหลัก
ดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

มีสุข 
3. จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีความสุขมวลรวม 
4. ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวล

รวมเพิ่มขึ้น  
5. จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน

แล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณที่กําหนด 

6. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (การปลูกหญ้าแฝก)  

ประเดน็นโยบายที่ 2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาต ิ

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ประเทศมีความพร้อมและสามารถเผชิญกับปัญหา

ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในด้านพลังงาน ด้าน
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์อาชญากรรม
ข้ามชาติ การก่อการร้ายและอุบัติภัย 

ตัวชี้วัด 
 การลดลงของผลกระทบจากปัญหาและภัย

 เพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศ
ทั้งในมิติเชิงรุกที่เน้นการป้องกันปัญหาและภัยคุกคามและ
ในมิติเชิงรับที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าและเงื่อนไขที่
แท้จริงของปัญหาและภัยคุกคามที่สําคัญรวมทั้งพื้นที่
เป้าหมายที่กําหนด 

 เร่งเสริมสร้างจิตสํานึกความมั่นคงแก่ประชาชนไทยทุกวัย 
โดยเน้นตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เกิดความตระหนักและยึดถือ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ชุมชนมีความพร้อมในการเผชิญสาธารณภัย 

 ตัวชี้วัด 
จํานวนชุมชนที่ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

คุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในด้าน
พลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของ
มนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย
และอุบัติภัย 

 ระบบบริหารจัดการและกลไกขับเคลื่ อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ในการแก้ไข
ปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ในด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงของมนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อ
การร้ายและอุบัติภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 จํ านวนแผนงานโครงการ / กิ จกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ที่มีการ
ดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ 

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

 พัฒนานโยบายและระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณ์
จากภัยที่มีระดับความรุนแรงสูงและเกิดผลกระทบในวง
กว้าง 

 สนับสนุนการจัด เตรียมทรัพยากร  สิ่ งของ  บุคคล 
กฎระเบียบให้พร้อมตั้งแต่ในภาวะปกติและพร้อมใช้เมื่อ
เกิดภัย 

 เพิ่มประสิทธิภาพการผนึกกําลังและพร้อมในการระดม
สรรพกําลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินงานร่วมกัน 
เพื่อป้องกันแก้ไข บรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายของชาติ
ที่เกิดจากภัยต่างๆ 

 

ประเดน็นโยบายที่ 2.5 เร่งดาํเนนิการแก้ไขปัญหายา
เสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์  
ผู้หลบหนีเขา้เมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้า

มนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจนได้ถูก
เร่งรัดดําเนินการให้เกิดผลที่ลดระดับความ
รุนแรงและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและ
ความสงบสุขภายในประเทศ 

 ตัวชี้วัด 
 สถิติด้านต่างๆ ของปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
สถานะชัดเจนมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

 สถิติด้านต่างๆ ของปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
และปัญหาการฟอกเงินมีอัตราลดลงและไม่
ส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์ 

 พัฒนาขีดความสามารถระบบการควบคุม  ติดตาม 
ตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดําเนินงานที่เหมาะสม 

 เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอกภาพของระบบและกลไก
ภาครัฐ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหา
ยาเสพติด การค้ามนุษย์และปัญหาการฟอกเงิน 

 เร่งรัดกําหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่ยังไม่มีสถานะ
ชัดเจนโดยพัฒนาระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
เอื้อต่อการแก้ปัญหาภายใต้ระบบการตรวจสอบบุคคลที่
รอบคอบรัดกุม 

 พัฒนาระบบกฎหมายและกฎ ระเบียบ รวมทั้งมาตรการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

 ตัวชี้วัด 
1. จั ง ห วั ด ที่ มี ช่ อ งท า ง ผ่ า น แดนมี กิ จ ก ร รมก ร ะชั บ

ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน 
2. จํานวนประชาชนในทุกจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็น

สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว  
3. ระดับความสําเร็จของการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

นโยบายที่ 3  นโยบายเศรษฐกิจ   

ประเดน็นโยบายที่ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค   

3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงนิทุน  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่าง

เท่าเทียม 
 

 ส่งเสริมการพัฒนากองทุนชุมชนให้มั่นคงและก้าวสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการพัฒนากองทุนชุมชนให้มี
ธรรมาภิบาล ผลักดันให้ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ แก้ไขปัญหาชุมชน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
ปัญหายาเสพติด และจัดสวัสดิการชุมชน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
การบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัด 
จํานวนกองทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล 
 

3.1.5 ส่งเสริมและรักษาวนิยัการคลัง (ส่งเสรมิให ้อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายไดใ้นทอ้งถิ่น
เพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง) 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่าง

เท่าเทียม  
 

 นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตาม
ภารกิ จขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นไ ด้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
อปท. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ 
การเงิน การคลังให้สามารถพึ่งตนเองได้  

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บ 
เองเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ประเดน็นโยบายที่ 3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 
การบริหารจัดการระบบขนส่งสนิคา้และบริการ 

  

3.4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 
ระบบประปาและระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาค
อย่างทั่วถึงเพยีงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัด
พลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง ประปา 

และระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่าง
ทั่วถึงเพียงพอ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้าง
โอกาสในการกระจายรายได้ กระจายเศรษฐกิจ
และการลงทุนสู่ชนบท 
 

ตัวชี้วัด 
 จํานวนประชากรในเขตนครหลวงได้รับบริการ

น้ําประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงในปี 2560 
และในเขตภูมิภาคมีผู้ได้รับบริการเพิ่มขึ้น 13 
ล้านคนในปี 2558 

 ขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ราย
ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และปลอดภัย 

 ขยายกําลังการผลิตน้ําประปา และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบจําหน่ายน้ําประปาให้สามารถบริการน้ําประปาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพแก่ประชาชน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมได้อย่าง เ พียงพอและทั่ วถึ งทั้ ง ในเขต
นครหลวงและภูมิภาค 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ประชาชนได้รับบริการน้ําประปาและไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
เพียงพอ และมีคุณภาพ 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนหลังคาเรือนที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า 
2. ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 
3. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
4. ปริมาณน้ําจําหน่ายเพิ่มขึ้น 
5. จํานวนราษฎรที่ได้รับบริการน้ําประปาเพิ่มขึ้น 
6. จํานวนสํานักงานประปาสาขาที่ได้รับการรับรองเป็นประปา

ดื่มได้เพิ่มขึ้น 
7. คุณภาพน้ําประปาได้มาตรฐาน 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

 8. ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด ½ นิ้ว ระยะเหมา
จ่ายไม่เกิน 10 เมตร 

9. อัตราน้ําสูญเสีย 
10. จํานวนพื้นที่ให้บริการ 

ประเดน็นโยบายที่ 3.5 นโยบายพลังงาน   
3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนาพลังงานทดแทนทางเลือก 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดย

อุตสาหกรรมพลังงานของไทย สามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ  รวมถึงสามารถจัดหา
พลังงานและให้บริการด้านพลังงานได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ใน
ราคาที่ เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 
รวมถึงมีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก
และพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณ
การใช้และนําเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศ 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
พลังงาน 

 กําหนดกลไกและมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมให้มีการ
ผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยคํานึงถึงปัจจัย
ทางด้านต้นทุนการผลิต ศักยภาพของประเทศ และราคา
พลังงาน เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ผลิตและใช้พลงังานทดแทนทางเลือก 
 

 ตัวชี้วัด 
จํานวนแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
(1) จํานวนสถานีไฟฟ้าพลังน้ําฯ จากพลังงานจลน์/พลังงาน

ศักย์ 
(2) จํานวนสถานีผลิตไฟฟ้าชีวมวล 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ตัวชี้วัด 
 ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

เพิ่ มขึ้ น  รวมทั้ งทุกภาคส่วนเศรษฐกิจให้
ค ว ามสํ า คั ญกั บ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง านอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดสัดส่วนการใช้พลังงาน 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   

ประเดน็นโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา  

4.1.2 สร้างโอกาสทางการศกึษา กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสงัคมไทย โดยคํานงึถึงการสร้างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากร
ทุกกลุ่ม 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

และมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 

 สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

 

 

 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ฟร ี15 ปี อย่างมคีุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
 



20 
 

นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ประเดน็นโยบายที่ 4.3 นโยบายพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน 

 

4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสขุทกุคนใหเ้ปน็นกัจัดการสุขภาพชุมชน 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม 

สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ 

ตัวชี้วัด 
 อัตราการเพิ่มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค 

ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

 ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สรุา การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัย 

 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.) ในการดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และสร้างเสริม
เครือข่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
อปท. สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

     เชิงรุกของ อสม. ในงานด้านสาธารณสุข 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของ อสม. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการ  
ปฏิบัติงานเชิงรุกจาก อปท. 
 

ประเดน็นโยบายที่ 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิต
และสังคม 

 

4.5.2 สร้างหลักประกนัความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนษุย์ รวมถึงให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะ
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ยากจนได้มีทีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเองฯ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  

 พัฒนาครอบครั ว  สตรี  เ ด็กและเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการให้มีคุณภาพ
และมีความมั่นคงในชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและ

ได้รับการคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่
กําหนด 

 สร้างโอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
พร้อมกับการสร้างอาชีพเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 

 

เป้าหมาย 
ประชาชนที่ยากจน ได้รับการจัดที่ดินทํากิน 
และที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่

อยู่อาศัย 
2. จํานวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทํากิน

และที่อยู่อาศัย 
3. ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

4.5.4 สนับสนนุบทบาทของสตรีไทยในการมี 
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 

 พัฒนาครอบครั ว  สตรี  เ ด็กและเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการให้มีคุณภาพ
และมีความมั่นคงในชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของชุมชนเข้มแข็งตามเกณฑ์

ที่กําหนด 

 พัฒนาศักยภาพของสตรี ให้มีบทบาทในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน สังคมและการเมืองอย่างเสมอภาคตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
องค์กรสตรีมีความสามารถในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ   
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และมสีว่นร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาชมุชน  

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละขององค์กรสตรีที่ได้รบัการพัฒนามีความสามารถ 
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

4.5.5 เสริมสรา้งใหผู้้สงูอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัด 
สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 

 พัฒนาครอบครั ว  สตรี  เ ด็กและเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการให้มีคุณภาพ
และมีความมั่นคงในชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและ
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่
กําหนด 

 จัดบริการ ให้การสงเคราะห์ สวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ควบคู่กับการพัฒนาระบบการ
คุ้มครองสิทธิให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเสมอภาค 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ผู้พิการหรือทพุพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้าถึง
สวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
สามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

4.5.6 ลดอบุัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ให้เหลือน้อยทีสุ่ด 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 

 พัฒนาระบบขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

ตัวชี้วัด 
 อัตราของจํานวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

 ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่าง
ปลอดภัย 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
อุบัติภัยและอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 

 ตัวชี้วัด 
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อ 
แสนประชากร  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

บนถนนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา  

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ประเดน็นโยบายที่ 5.4 สร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าํในการใชป้ระโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่รูป

แปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 
 สามารถดําเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการ

ถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 
 รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่

ให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 
 ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานข้อมูลที่ดิน

ของประเทศไทย 
 จํานวนราษฎรที่ได้รับการพิสูจน์ที่ดิน 
 จํานวนชุมชนที่ได้รับการรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน

 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนที่ให้สอดคล้องทันการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน 

 เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในการถือครองที่ดิน
ตามกฎหมาย 

 องค์กรปกครองส่วนถิ่นมีแผนที่  (GIS)  มาตราส่วน 
1 : 4,000 

 จัดให้ราษฎรเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและทํากิน 
รวมทั้ งพัฒนากระบวนการคุ้ มครองที่ ดิ นของรั ฐ 
(สาธารณะประโยชน์) 

 หน่วยราชการในจังหวัดมีข้อมูลแผนที่มาตรฐานแสดงแนว
เขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
1. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดิน  การใช้ประโยชน์

ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้าน
ข้อมูลที่ดินและแผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

2. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทําผัง
เมืองเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาเมือง 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน 
2. จํานวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและ

ตรวจสอบหนังสือสําคญัสําหรบัที่หลวง 
3. ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่

หลวง (นสล.) แล้ว มีการดูแลการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 



24 
 

นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ของรัฐ 
 

 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนผังนโยบาย 
โครงการ มาตรการ เพื่อดําเนินการและปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผังเมืองเป็นกรอบการพัฒนา 

 เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมืองและชนบท
โดยร่วมกันปันส่วนที่ดินเพื่อจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องตามหลักการผัง
เมือง 

 อาคารสูง/ขนาดใหญ่/ชุมขนคน/โรงมหรสพ/โรงงาน/
โรงแรมและอาคารพาณิชย์มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย 

 ส่วนราชการได้รับการบริการด้านช่างให้มีความปลอดภัย
มีอัตลักษณ์ไทย และประหยัดพลังงานให้การสนับสนุน
และบริการด้านช่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้าน
บริการขั้นพื้นฐานแก่ อปท. ชุมชนและส่วนราชการ 

4. จํานวนข้อมูลทีด่ินและแผนทีรู่ปแปลงที่ดินที่จัดเก็บใน
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

5. ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง 

6. จํานวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการ ด้านผังเมืองในการ
พัฒนาพื้นที่ 

7. จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมอืงเป็นกรอบ
ในการพัฒนา 

8. จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 

9. จํานวนหน่วยราชการในจังหวัดมีแผนทีม่าตรฐานแสดง
แนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐ 

10. จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อม
กับจัดระเบียบที่ดินแปลงใหม ่

11. อาคารสาธารณะเกิดอัคคีภัยไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
12. จํานวนหน่วยงานราชการที่ได้รบับริการด้านช่างที่ได้

มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

ประเดน็นโยบายที่ 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
น้ําอย่างบูรณาการ 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 แหล่งน้ําได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ให้เป็น

แหล่ งน้ํ า ต้นทุน เพื่ อการอุป โภค  บริ โภค 
การเกษตร และอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด 
 จํานวนแหล่งน้ําสาธารระที่เสื่อมโทรมได้รับการ

ฟื้นฟู และพื้นที่ กักเก็บน้ําในระบบแก้มลิง
เพิ่มขึ้น 

 กฎ ระเบียบ และกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

 จํานวนแหล่งน้ําบาดาลที่ ได้รับการอนุรักษ์ 
พัฒนา ฟื้นฟู 

 พัฒนาและฟื้ นฟู แหล่ งน้ํ า เพื่ อ เพิ่ มน้ํ า ต้นทุน  เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกระจายน้ํา บูรณาการน้ําผิวดิน ใต้ดิน 
และกําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ําสะอาด 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
อปท. สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างบูรณาการ 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  
การเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสตัว์และทํากิจกรรมอื่น ๆ 
 

 

ประเด็นนโยบายที่ 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียม
ความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
ธรรมชาติ 

  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 เพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพในการปรับตัวเพื่อ

รับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

 สร้างเครือข่ายในการติดตาม และเฝ้าระวังภัยพิบัติโดย
ความร่วมมือจาภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
ผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ภูมิอากาศ
 มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมรองรับผลกระทบ

จากสาธารณภัย 

ตัวชี้วัด 
 เพิ่ มขี ดความสามารถให้ กับหน่ วยงานที่

รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน

และ/หรือสถาบันการศึกษา 
 ปรับปรุงกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยให้มี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 

 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ 
และการเตือนภัย รวมทั้งมาตรการและระบบบริหาร
จัดการพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการป้องกันน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม 

 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศ
และพื้นที่ชายฝั่ง 

 

ตัวชี้วัด 
1.  จํานวนลุ่มน้ําที่ได้รับการวางผังนโยบายบรรเทาอุทกภัย 
2.  ความยาวแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศที่ถูกกัดเซาะ 

ได้รับการป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน 
3. จํานวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ําท่วมที่มีความจําเป็น

เร่งด่วนได้รับการป้องกัน 
4. ความยาวแม่น้ําในประเทศและความยาวชายฝั่งทะเลที่

ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกันการพังทลาย 
5. จํานวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  
6. จํานวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย 
7. จํานวนเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ที่ได้รับการฝึก

ทักษะให้มีประสบการณ์ตรงในการป้องกันอุบัติเหตุ และ
สาธารณภัย 

8. จํานวนสมาชิกทีมกู้ชีพกู้ภัยที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ 

9. จํานวนสาธารณภัยที่ได้รับการบรรเทาและฟืน้ฟู  
10. จํานวนศูนย์อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนที่มี

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัด  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

11. ร้อยละของแผน/มาตรการ/ระบบที่แล้วเสรจ็ในปีที่ผ่านมา 
และได้นําไปใช้ประโยชน์ 

12. ร้อยละของผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความ
ต้องการเบื้องต้น 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

ประเดน็นโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ 

  

8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง   

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมี

คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน 

ตัวชี้วัด 
 หน่วยงานของรั ฐ ไม่น้อยก ว่าร้อยละ  80 

สามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 ร้อยละความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
 

 พัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย โดยเน้นการ
บริหารเชิงกลยุทธ์และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การวางแผนการตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการพัฒนาระบบ 
ราชการอย่างต่อเนื่อง และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
 

 ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก ่

     ประชาชน 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริ การและการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

8.1.2 เสริมสรา้งประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมี

คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน 

ตัวชี้วัด 
 หน่วยงานของรั ฐ ไม่น้อยก ว่าร้อยละ  80 

สามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 ร้อยละความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริ การและการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐโดยปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งจัด
ศูนย์บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการ  

 ตัวชี้วัด 
1. จังหวัด/กลุ่มจั งหวัดมีระบบการบริหารงานแบบ 

บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
2. ระดับความสําเร็จของอําเภอในการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมี

คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน 

ตัวชี้วัด 
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึง

พอใจในคุณภาพการให้บริ การและการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปรับทัศนคติ บทบาท และวิธีการทํางานของบุคลากร
ภาครัฐ ให้มุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
พัฒนา ส่งเสรมิการบริหารงานบุคคลของ มท. ให้มุ่งบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 

8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างตอ่เนื่อง 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น มี

คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

พัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ที่มีการ 
ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์สมรรถนะหลักตามที่กําหนด 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ตัวชี้วัด 
 บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ  คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความ
ต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

8.1.6 สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินงาน

เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการ
เชื่อมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่นกับแผนชุมชน 
และแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ และสามารถ
ให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ

ให้บริการได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึง

พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในด้ านการคลั ง  วิ ธี การ
งบประมาณ  และการบริ หารงานบุ คคล ให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม 

 สนับสนุนการเชื่อมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่น แผน
ชุมชน และแผนระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
อปท. มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส 
 
 

  ตัวชี้วัด 
ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงาน 
ตามหลักเกณฑก์ารบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

พอใจในคุณภาพการบริการและการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

แผ่นดินเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนโครงการภาครัฐที่ผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการสาธารณะ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

 ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ และ
ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในชุมชน/ท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของหมู่บ้านที่มีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชุมชนหมู่บ้าน โดยใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 

ประเดน็นโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยตุิธรรม  

8.2.2 ปรบัปรงุระบบการการช่วยเหลือประชาชนที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรกุ 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยสะดวก และได้รับ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
การอํานวยความเป็นธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชน 
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นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ 

(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

 ประชาชนทุกระดับได้รับการปฏิบัติและบังคับ
ใช้กฎหมายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม และ
เป็นธรรม 

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา

เพิ่มขึ้น 

การช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง
 จัดให้มีระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม คนยากจน และผู้ ด้อยโอกาสให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของอําเภอที่มีการพัฒนาศูนย์อํานวยความเป็นธรรม 
อําเภอให้ได้มาตรฐาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดาํเนินงาน 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์และรากฐานการพฒันาที่สมดลุ 

 
1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

  เป้าประสงค์  
ประชาชนมีความรักสามัคค ีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็ง 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1.  จังหวัดที่จัดทําโครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ
    ปรองดอง 
2. จํานวนหมู่บ้านที่มีระบบการสร้างความเข้มแข็งในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ร้อยละของเครือข่ายมีความสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ทุกจั งหวัดจัดทํ า โครงการปลูกฝั งสํ านึกรักสามัคคีและเสริมสร้ างความ 
    ปรองดอง 
2.  หมู่บ้านที่มีระบบการสร้างความเข้มแข็งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จํานวน 35,120 หมู่บ้าน 
3.  เครือข่ายมีความสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 80  

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีให้แก่ประชาชน (สป.) 
2. พัฒนาพลเมืองในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน (ปค.) 
3. ขับเคลื่อนพลังมวลชนเพื่อเสริมสร้างความปรองดองในพื้นที่ (ปค.) 
4. เพิ่มขีดความสามารถผู้นํา องค์กร เครือข่าย โดยพัฒนาหลักสูตรผู้นําชุมชน องค์กร เครือข่าย (Smart Leader , Innovative Leader, Strategic Leader) (พช.) 
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 เจ้าภาพหลัก 
 1.  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 2.  กรมการปกครอง 
 3.  กรมการพัฒนาชุมชน  

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก (ข้อ 1.1.1)  
 

1.2  กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
 เป้าประสงค์ 

ยาเสพติดลดลง สังคมสงบสุข 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

3. ร้อยละของจํานวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ของ อปท.ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีจํานวนลดลง 

1. ทุกจังหวัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

2. หมู่ บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมู่ บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ 
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ร้อยละ 95 

3.  จํานวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ของ อปท. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ 
    ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีจํานวนลดลง ร้อยละ 60 
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 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. ส่งเสริมการบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (สป.) 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (ปค.) 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (สถ.) 

 
 เจ้าภาพหลัก 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. กรมการปกครอง 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.2)  
 
1.3 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     

 เป้าประสงค์ 
ความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1. ร้อยละของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย
2. จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา 

1. หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย ร้อยละ 100 
2. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา จํานวน 70 แห่ง 
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 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปค.) 
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว (ปค.) 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยผ.) 

 

 เจ้าภาพหลัก 
1. กรมการปกครอง 
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.5)  
  
 

1.4 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ  

 เป้าประสงค์ 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยดี ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขเกิดความร่วมมือระหว่างกัน 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน (ระดับ 5) 
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 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ (ปค.)                              

 

 เจ้าภาพหลัก      กรมการปกครอง 
 

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.6)  
  

1.5 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ 

 เป้าประสงค์ 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันรายได้ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุ 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้ มีหลักประกันรายได้ที่
สอดคล้องกับกลุ่มอายุ 

ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้ มีหลักประกันรายได้ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มอายุ ร้อยละ 100 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
จัดสรรเบี้ยยังชีพยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ (สถ.)  
 

 เจ้าภาพหลัก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ความเชื่อมโยง    เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.8.3)  
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1.6 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท  

 เป้าประสงค์ 
  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีธรรมาภิบาลในการส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 
พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์รายได้ 23,000 บาท 

2. จํานวนสะสมของชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ในชุมชน 

1. ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี พ.ศ.  
     2554 ตามเกณฑ์รายได้ 23,000 บาท ร้อยละ 100 
 2. จํานวนสะสมของชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ในชุมชน 

จํานวน 3,512 ชุมชน 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ (พช.)  

 

 เจ้าภาพหลัก     กรมการพัฒนาชุมชน 
 

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.10.1)  
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1.7 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท 

 เป้าประสงค์ 
   องค์กรสตรีมีความเข้มแข็งด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาครัวเรือน
ยากจน จัดสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ร้อยละขององค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต่างๆ จํานวน 90,150 
องค์กร/คณะ มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสําหรับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

องค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต่างๆ จํานวน 90,150 องค์กร/คณะ  
มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสําหรับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ร้อยละ 80 
 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
เพิ่มขีดความสามารถองค์กรสตรีในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (พช.)  

 

 เจ้าภาพหลัก     กรมการพัฒนาชุมชน 
 

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.10.2)  
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1.8 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 

 เป้าประสงค์ 
   ใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ร้อยละของโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ร้อยละของโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งบประมาณกองทุน SML อย่างมีประสิทธิภาพ (ปค.)  

 

 เจ้าภาพหลัก     กรมการปกครอง 
 

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.10.4)  
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1.9 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีศักยภาพ 

 เป้าประสงค์ 
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1. รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละสะสมชมุชนที่มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ร้อยละสะสมของผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน   

1. รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อปี จํานวน 100,000 ล้านบาท 
ภายในปี 2558 

2. ร้อยละสะสมชุมชนทีม่ีการอนรุักษแ์ละสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 70 
3. ร้อยละสะสมของผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 65  

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1.   พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด (พช.) 
2.   พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม (พช.) 
3.   ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก (พช.) 

 

 เจ้าภาพหลัก       กรมการพัฒนาชุมชน 
  

 ความเชื่อมโยง  เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.13.2)  
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1.10 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

 เป้าประสงค์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( One Tablet  

Pc Perchild ) 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับ
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( One 
Tablet Pc Perchild )  

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( One Tablet Pc 
Perchild ) ร้อยละ 100 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (สถ.) 

 
 เจ้าภาพหลัก       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  

 ความเชื่อมโยง  เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  (ข้อ 1.15.1)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
 

2.1  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 เป้าประสงค์ 
     ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และยึดถือแนวพระราชดําริเป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1. จํานวนจังหวัดจัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
2. ร้อยละของอําเภอที่มีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ดีมีสุข  
3. จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มี

ความสุขมวลรวม 
4. ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น  
5. จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแลว้เสร็จ

เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด 
6. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (การปลูกหญ้าแฝก)  
 

1. ทุกจังหวัดจัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
2. ร้อยละ 90 ของอําเภอที่มีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ดีมีสุข 
3. หมู่บ้าน 6,305 แห่ง ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มี

ความสุขมวลรวม 
4. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 
5. งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราช

ประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด จํานวน 15 แห่ง 
6. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(การปลูกหญ้าแฝก) ร้อยละ 85 
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 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. ส่งเสริมและขยายผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (สป.) 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ปค.) 
 3. ส่งเสริมบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน (ปค.) 
 4. เพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการประจําตําบล (ปค.) 
 5. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนพึ่งตนเอง (ปค.) 
 6. เสริมสร้างและบูรณาการให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ (ปค.) 
 7. เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (พช.) 
 8. สนับสนุนการดําเนินงานก่อสร้างเขตพระราชฐาน (ยผ.) 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สถ.)  
 

 เจ้าภาพหลัก    
 1.  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 2.  กรมการปกครอง 
 3.  การการพัฒนาชุมชน 
 4.  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 5.  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 2  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  (ข้อ 2.1)  
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2.2  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 เป้าประสงค์ 
ชุมชนมีความพร้อมในการเผชิญสาธารณภัย 

 ตัวชี้วดั/เป้าหมาย  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
จํานวนชุมชนที่ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ชุมชนที่ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 510 ชุมชน 

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน และ/หรือสถาบันการศึกษาและสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง องค์กรเอกชน และภาค

ประชาชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายระดับพื้นที่ (ปภ.)  
2. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติกองบัญชาการกองอํานวยการบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน (ปภ.) 

  

 เจ้าภาพหลัก   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ความเชื่อมโยง   เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 2  นโยบายความมั่นคงของรัฐ  (ข้อ 2.4)  
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2.3  เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

 เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

 ตัวชี้วดั/เป้าหมาย  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. จังหวัดที่มีช่องทางผ่านแดนมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่น
ของประเทศเพื่อนบ้าน  

2. จํานวนประชาชนในทุกจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นสมาชิกเครือข่าย
ประชาชนด้านการข่าว 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  

1. 25 จังหวัดที่มีช่องทางผ่านแดนมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

2. ประชาชนในทุกจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้าน
การข่าว จํานวน 32,000 คน 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (ระดับ 5) 
 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. อํานวยการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและการข่าวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง (สป.) 
2. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน (ปค.) 
3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคง (ปค.) 

 เจ้าภาพหลัก    
 1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 2. กรมการปกครอง 

 ความเชื่อมโยง    เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 2  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  (ข้อ 2.5)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตอย่างสมดุล 

 
3.1  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 เป้าประสงค์ 
การบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
จํานวนกองทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล
 

กองทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล จํานวน 3,512 ชุมชน

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน (พช.) 
2. พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พช.) 

 เจ้าภาพหลัก  กรมการพัฒนาชุมชน 
   

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3  นโยบายเศรษฐกิจ (ข้อ 3.1.2)  
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3.2  ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง 
 เป้าประสงค์ 
  อปท. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพึ่งตนเองได้  

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเองเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเองเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 2.5 

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. (สถ.) 
 

 เจ้าภาพหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3  นโยบายเศรษฐกิจ (ข้อ 3.1.5)  
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3.3  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพลังงานทดแทนทางเลือก  
 เป้าประสงค์  

1. ประชาชนได้รับบริการน้ําประปาและไฟฟ้าอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ 
2. ผลิตและใช้พลังงานทดแทนทางเลือก 
 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. จํานวนหลังคาเรือนที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า
2. แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
3. ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 
4. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
5. ปริมาณน้ําจําหน่ายเพิ่มขึ้น 
6. จํานวนราษฎรที่ได้รับบริการน้ําประปาเพิ่มขึ้น 
7. จํานวนสํานักงานประปาสาขาที่ได้รับการรับรองเป็นประปาดื่มได้

เพิ่มขึ้น 
8. คุณภาพน้ําประปาได้มาตรฐาน 
9. ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด ½ นิ้ว ระยะเหมาจ่าย

ไม่เกิน 10 เมตร 
10.  อัตราน้ําสูญเสีย 
11.  จํานวนพื้นที่ให้บริการ 

1. ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎร 79,000 หลังคาเรือน
2. มีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15 แห่ง (ไฟฟ้าพลังน้ําและชีวมวล) 
3. ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (1.895 ครั้ง/ราย/ปี) 
4. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้องดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (63.405 นาที/ราย/ปี) 
5. ปริมาณน้ําจําหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20 – 60 ล้าน ลบ.ม. 
6. บริการน้ําประปาให้ราษฎรเพิ่มขึ้น 120,000 – 180,000 ราย/ปี 
7. สํานักงานประปาสาขาที่ได้รับการรับรองเป็นประปาดื่มได้เพิ่มขึ้นปีละ 10 แห่ง 
8. คุณภาพน้ําประปาได้มาตรฐานตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกร้อย

เปอร์เซ็นต์ 
9. ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ําภายใน 5 วันทําการ นับจากชําระเงิน สําหรับ

มาตรวัดขนาด ½ นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร 
10.  อัตราน้ําสูญเสียลดลงตามที่กําหนดทุกปี (24.1%) 
11.  พื้นที่ให้บริการน้ําประปาเพิ่มขึ้นทุกปี (2,570 ตร.กม.) 
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 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่  (กฟภ.) 
2.  โครงการพัฒนาสถานีผลิตพลังงาน (กฟภ.) 
3.  ปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า  (กฟน.) 
4.  โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา  (กปภ.) 
5.  โครงการปรับปรุงเส้นท่อ  (กปภ.) 
6.  โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ํา (กปภ.) 
7.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา (กปภ.) 
8.  โครงการปรับปรุงระบบประปาภายหลังรับโอน (กปภ.) 
9.  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (กปน.) 
10. โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย  (กปน.) 
11. โครงการเร่งรัดจัดการน้ําสูญเสีย (กปน.) 

 
 เจ้าภาพหลัก 

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2. การไฟฟ้านครหลวง 
3. การประปาส่วนภูมิภาค 
4. การประปานครหลวง 
 

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ (ข้อ 3.4.1, 3.5.4)  
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
สร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภยัในสงัคมเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 

               
 

4.1  สร้างโอกาสทางการศึกษา  
 เป้าประสงค์ 
   นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

ร้อยละของนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการศกึษาขัน้พื้นฐาน ฟร ี15 ปี 
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. ให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด (สถ.) 
 

 เจ้าภาพหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (ข้อ 4.1.2)  
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4.2  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 
 เป้าประสงค์ 
     อปท. สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข 
 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ร้อยละของ อสม. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกจาก 
อปท. 
 

ร้อยละของ อสม. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกจาก 
อปท. ร้อยละ 100 
 

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
    ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อสม. เชิงรุก (สถ.) 

 เจ้าภาพหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (ข้อ 4.3.4)  
 

4.3  สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย ์
 เป้าประสงค์ 
  ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1. จํานวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
2. จํานวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย 
3. ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ 
44,000/220,000 ครัวเรือน/คน 

2. ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย ปีละ 13,600 แปลง 
3. ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
พัฒนากระบวนการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (ทด.) 
 

 เจ้าภาพหลัก กรมที่ดิน 
   

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (ข้อ 4.5.2)  
 
4.4  สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค 

 เป้าประสงค์ 
 องค์กรสตรีมีความสามารถในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ  ตอบสนองความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
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 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ร้อยละขององค์กรสตรีที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้ 
 

ร้อยละขององค์กรสตรีที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 
ร้อยละ 80 

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
พัฒนาศักยภาพบทบาทองค์กรสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (พช.)  

 เจ้าภาพหลัก กรมการพัฒนาชุมชน 
   

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (ข้อ 4..5.4)  
 

4.5  เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ 
 เป้าประสงค์ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ร้อยละของผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
และความช่วยเหลือจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ร้อยละของผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
และความช่วยเหลือจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ร้อยละ 100 
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 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ (สถ.) 

 เจ้าภาพหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (ข้อ 4..5.5)  
 

4.6  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
 เป้าประสงค์ 

อุบัติภัยและอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อแสนประชากร
 

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 14.15 คนต่อแสนประชากร

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
เพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.) 
 

 เจ้าภาพหลัก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

 ความเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (ข้อ 4..5.6)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัย 

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
 

5.1  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
 เป้าประสงค์   

1. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลที่ดินและแผนที่ด้วยระบบ 
ภูมิสารสนเทศ (GIS) 

2. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทําผังเมืองเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาเมือง 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1. จํานวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
2. จํานวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือ

สําคญัสําหรับทีห่ลวง 
3. ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) แล้ว 

มีการดูแลการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
4. จํานวนข้อมูลทีด่ินและแผนทีรู่ปแปลงที่ดินที่จัดเก็บในระบบภูมิ

สารสนเทศ (GIS) 
5. ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความครบถ้วน ถูกต้อง 

1. จํานวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน 400,000 แปลง
2. จํานวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือ

สําคัญสําหรับที่หลวง 6,000 แปลง 
3. ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) แล้ว มีการดูแลการ

ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่จัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

จํานวน 29,000,000 แปลง 
5. ข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความครบถ้วน ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย
6. จํานวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนผังนโยบาย 

โครงการ มาตรการ ด้านผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่ 
7. จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมอืงเป็นกรอบในการพัฒนา 
8. จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

(GIS) 
9. จํานวนหน่วยราชการในจังหวัดมีแผนทีม่าตรฐานแสดงแนวเขตการ

ปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐ 
10. จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับจัดระเบียบ

ที่ดินแปลงใหม ่
11. อาคารสาธารณะเกิดอัคคีภัยไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
12. จํานวนหน่วยงานราชการที่ได้รบับริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานตามหลัก

วิชาการ 

6. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนผังนโยบาย โครงการ 
มาตรการ ด้านผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่ จํานวน 7,828 แห่ง 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา จํานวน  
480 แห่ง 

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
จํานวน 6,266 แห่ง 

9. หน่วยราชการในจังหวัดมีแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขตการปกครองและแนว
เขตที่ดินของรัฐ จํานวน  420 แห่ง 

10. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับจัดระเบียบที่ดินแปลงใหม่ 
จํานวน 19 ชุมชน 

11.  อาคารสาธารณะเกิดอัคคีภัยไม่มากกว่า ปีละ 100 แห่ง 
12.  หน่วยงานราชการที่ได้รับบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

 ไม่น้อยกว่าปีละ 430 แห่ง 
 

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในการถือครองที่ดินตามกฎหมาย (ทด.) 
2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนที่ให้สอดคล้องทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (ทด.) 
3. พัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ (สาธารณประโยชน์) (ทด.) 
4. เร่งรัดการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด.) 
5. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงและระบบเครือข่าย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการบริการในระบบสารสนเทศ (ทด.) 
6. วางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ (ยผ.) 
7. ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง (ยผ.) 
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8. จัดทําระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการยังเมือง (ยผ.) 
9. พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมือง (ยผ.) 
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ยผ.) 
11. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้อาคารแก่สาธารณชน (ยผ.) 
12. สนับสนุนให้บริการด้านช่าง แก่ อปท. ชุมชน และส่วนราชการ (ยผ.) 

 เจ้าภาพหลัก 
1. กรมที่ดิน 
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ความเชื่อมโยง    เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 5  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อ 5.4)  

 

5.2  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 
 เป้าประสงค์  

อปท. สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างบูรณาการ 

  ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร 
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และทํากิจกรรมอื่น ๆ 

ร้อยละ 85 ของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร 
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และทํากิจกรรมอื่น ๆ 
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 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สถ.) 
2. ขุดสระน้ํา ขุดลอกแหล่งน้ํา ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ก่อสร้างคันกั้นน้ํา ก่อสร้างทํานบกักเก็บน้ํา ก่อสร้างคูคลองส่งน้ําหรือระบายน้ํา และปรับปรุงแหล่งน้ํา

ต่าง  ๆ (สถ.) 
 

 เจ้าภาพหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 ความเชื่อมโยง    เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 5  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อ 5.6)  

 

5.3  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และพิบัติภัยธรรมชาติ 

 เป้าประสงค์  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. จํานวนลุ่มน้ําที่ได้รับการวางผังนโยบายบรรเทาอุทกภัย
2. จํานวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ําท่วมที่มีความจําเป็นเร่งด่วนได้รับ

การป้องกัน 
3. ความยาวแม่น้ําในประเทศและความยาวชายฝั่งทะเลที่ถกูกัดเซาะ

ได้รับการป้องกันการพังทลาย 
4. ความยาวแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน

1. ลุ่มน้ําที่ได้รับการวางผังนโยบายบรรเทาอุทกภัย 59 ลุ่มน้ํา
2. พื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ําท่วมที่มีความจําเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน 142 แห่ง 
3. ความยาวแม่น้ําในประเทศและความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้รับการ

ป้องกันการพังทลาย 139,359 เมตร 
4. ความยาวแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกันมิให้เกิด

การสูญเสียดินแดน 165,424 เมตร 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย
มิให้เกิดการสญูเสียดินแดน 

5. จํานวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

6. จํานวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย 

7. จํานวนเยาวชน นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะให้มี
ประสบการณ์ตรงในการป้องกันอุบัติเหตุ และสาธารณภัย 

8. จํานวนสมาชิกทีมกู้ชีพกู้ภัยที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 
9. จํานวนสาธารณภัยที่ได้รับการบรรเทาและฟื้นฟู 
10. จํานวนศูนย์อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนที่มีอาสาสมคัรป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัด 
11. ร้อยละของแผน/มาตรการ/ระบบที่แล้วเสรจ็ในปีที่ผ่านมา และได้

นําไปใช้ประโยชน์ 
12. ร้อยละของผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ

เบื้องต้น 

5. มีแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละ 4 แผน/
มาตรการ/เรื่อง 

6. ศูนย์และจังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัย ปีละ 168 ครั้ง 

7. เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะให้มีประสบการณ์ตรงในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และสาธารณภัย จํานวน 18,960 คน 

8. สมาชิกทีมกู้ชีพกู้ภัยที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เฉลี่ยปีละ 4 รุ่น  
9. สาธารณภัยที่ได้รับการบรรเทาและฟื้นฟู เฉลี่ยปีละ 4 ภัย (16 ภัย) 
10. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนที่ มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ าย 

พลเรือนในสังกัด 77 ศูนย์ 
11. ร้อยละ 90 ของแผน/มาตรการ/ระบบที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา และได้นําไปใช้

ประโยชน์ 
12. ร้อยละ 95 ของผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น 

 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. จัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ํา (ยผ.) 
2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน (ยผ.) 
3. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ําและริมทะเลทั่วประเทศ (ยผ.) 
4. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ (ยผ.) 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
6. เพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย (ปภ.) 
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7. จัดทําแผนและระดมกําลัง ทรัพยากรในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปภ.) 
8. พัฒนาระบบฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแบบเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปภ.) 

 เจ้าภาพหลัก 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 ความเชื่อมโยง    เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 5  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อ 5.7)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
จัดระบบการบริหารจดัการที่ดี 

 

 เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ  
3. พัฒนา ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทย ให้มุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในชุมชน/ท้องถิ่น 
7. การอาํนวยความเป็นธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชน 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน
2. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบการบริหารงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
3. ระดับความสําเร็จของอําเภอในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกระทรวงมหาดไทย 
5. ร้อยละของบุคลากรของ มท. ที่มีการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์สมรรถนะหลัก

ตามที่กําหนด 
6. ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ์

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน (ระดับ 5) 
2. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบการบริหารงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

(76/18) 
3. ระดับความสําเร็จของอําเภอในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (ระดับ 5) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของบุคลากรของ มท. ที่มีการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์สมรรถนะหลัก



63 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

7. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน โดย
ใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8. ร้อยละของอําเภอที่มีการพัฒนาศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอให้ได้
มาตรฐาน 

ตามที่กําหนด
6. ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
7. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน โดย

ใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60 
8. ร้อยละของอําเภอที่มีการพัฒนาศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอให้ได้

มาตรฐาน ร้อยละ 80 
 

 กลยุทธ์/วิธีการดําเนินงาน 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (สป.) 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สป.) 
3. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (สป.) 
4. ส่งเสริมการรับเรื่องร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของพนักงานฝ่ายปกครอง (ปค.) 
5. ส่งเสริมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปค.) 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้อําเภอเป็นศูนย์กลางการบูรณาการการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่และตอบสนองต่อปัญหา

ความต้องการของประชาชน (ปค.)  
7. สร้างกลไกการทํางานร่วมกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่น (ปค.) 
8. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) (ปค.) 
9. พัฒนาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปค.) 
10. เร่งรัดพัฒนาระบบงานบริการของสํานักงานที่ดินให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทด.) 
11. พัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักสมรรถนะและบริหารจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ทด.) 
12. พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน (พช.) 
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13. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ (พช.) 
14. บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร (พช.) 
15. ส่งเสริมให้ อปท. มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน (สถ.) 
16. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

ฯลฯ    

 เจ้าภาพหลัก   
1. สํานักงานปลัดกระทรวง 
2. กรมการปกครอง 
3. กรมที่ดิน 
4. กรมการพัฒนาชุมชน 
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  
 

 ความเชื่อมโยง       เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี  (ข้อ 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.8, 8.2.2 ) 
 

 
 



 
 
 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2555 – 2558 

ของกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 



ก.พ.ร. 03

หน่วยงาน

งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 344,336.1873    9,167.9011      353,504.0884    364,984.4941    27,141.2066     392,125.7007    367,702.2111    30,390.1607     398,092.3718    371,627.1236    32,938.7883     404,565.9119    1,457,906.6808   109,898.9456   1,567,805.6264   

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปีแรก

  68,480.3072                -   68,480.3072    70,495.3316                 -   70,495.3316    70,816.4169                 -   70,816.4169    71,044.3623                 -   71,044.3623        280,836.4180                 -   280,836.4180      

นโยบายย่อยที่ 1.1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

859.7615      -              859.7615      902.2424      -               902.2424      945.4018      -               945.4018      989.3076      -               989.3076      3,696.7133      -               3,696.7133       สป. , ปค. ,
 พช.

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.2  กําหนดให้การแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

8,892.6332    -              8,892.6332    8,928.1041    -               8,928.1041    8,967.1220    -               8,967.1220    9,010.0417    -               9,010.0417    35,797.9010    -               35,797.9010     สป. , ปค. , 
สถ.

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.5 เร่งนําสันติสุขและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,770.8744    -              4,770.8744    6,193.8802    -               6,193.8802    6,360.9918    -               6,360.9918    6,403.7161    -               6,403.7161    23,729.4625    -               23,729.4625    ปค. , ยผ.

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.6  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ

1.9000          -              1.9000          1.9000          -               1.9000          1.9000          -               1.9000          1.9000          -               1.9000          7.6000            -               7.6000            ปค.

นโยบายย่อยที่ 1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ

52,228.1436  -              52,228.1436  52,228.1436  -               52,228.1436  52,228.1436  -               52,228.1436  52,228.1436  -               52,228.1436  208,912.5744      -                  208,912.5744      สถ.

นโยบายย่อยที่ 1.10.1   เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท

247.2045      -              247.2045      551.9249      -               551.9249      457.1174      -               457.1174      362.9281      -               362.9281      1,619.1749      -               1,619.1749      พช.

นโยบายย่อยที่ 1.10.2  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท

18.0310        -              18.0310        135.0000      -               135.0000      135.0000      -               135.0000      135.0000      -               135.0000      423.0310        -               423.0310        พช.

นโยบายย่อยที่ 1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ( SML ) ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-               -              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -               -                 ปค.

นโยบายย่อยที่ 1.13.2  บริหารจัดการโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

1,260.1590    -              1,260.1590    1,352.5364    -               1,352.5364    1,519.1403    -               1,519.1403    1,711.7252    -               1,711.7252    5,843.5609      -               5,843.5609      พช.

นโยบายย่อยที่ 1.15.1  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตให้แก่โรงเรียน

201.6000      -              201.6000      201.6000      -               201.6000      201.6000      -               201.6000      201.6000      -               201.6000      806.4000        -               806.4000        สถ.

สรุปแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย

ปีงบประมาณ 2555-2558ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558
นโยบาย

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)



หน่วยงาน

งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2555-2558ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558
นโยบาย

นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 10,731.4037  -              10,731.4037  10,974.1337  -               10,974.1337  9,045.4396    -               9,045.4396    9,077.5722    -               9,077.5722    39,828.5492    -               39,828.5492    

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

1,585.9538    -              1,585.9538    1,450.8410    -               1,450.8410    1,537.8667    -               1,537.8667    1,642.3434    -               1,642.3434    6,217.0049      -               6,217.0049      สป. , ปค. , 
พช. , ยผ. , 

สถ.
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 2.4 พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ

1,987.9582    -              1,987.9582    3,604.1722    -               3,604.1722    1,318.2009    -               1,318.2009    974.9152      -               974.9152      7,885.2465      -               7,885.2465      ปภ.

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 2.5 เร่งดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้
หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน

7,157.4917    -              7,157.4917    5,919.1205    -               5,919.1205    6,189.3720    -               6,189.3720    6,460.3136    -               6,460.3136    25,726.2978    -               25,726.2978    สป. , ปค.

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ 3,447.7154    9,167.9011   12,615.6165  5,085.6012    23,122.4490  28,208.0502  5,170.5311    27,209.3210  32,379.8521  4,540.9336    29,567.3700  34,108.3036  27,501.2425    99,327.9300     126,829.1725      

นโยบายย่อยที่ 3.1.2  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งเงินทุน

60.2946        -              60.2946        66.6192        -               66.6192        73.6351        -               73.6351        81.4236        -               81.4236        281.9725        -               281.9725        พช.

นโยบายย่อยที่ 3.1.5  ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง 20.0000        -              20.0000        20.0000        -               20.0000        20.0000        -               20.0000        20.0000        -               20.0000        80.0000          -               80.0000          สถ.

นโยบายย่อยที่ 3.4.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่ง ระบบประปาและระบบไฟฟ้าให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้ง
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง

3,367.4208    9,167.9011   12,535.3219  4,998.9820    23,042.4490  28,041.4310  5,076.8960    26,639.3210  31,716.2170  4,439.5100    29,057.3700  33,496.8800  27,139.2700    98,167.9300     125,307.2000      กฟน. , กฟภ.
 , กปน. , 

กปภ.

นโยบายย่อยที่ 3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ 
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนทางเลือก

-               -              -               -               80.0000        80.0000        -               570.0000      570.0000      -               510.0000      510.0000      -                 1,160.0000    1,160.0000      กฟภ.

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 19,110.2728  -              19,110.2728  19,187.7833  -               19,187.7833  19,186.2469  -               19,186.2469  19,211.0641  -               19,211.0641  76,695.3671    -               76,695.3671    

 นโยบายย่อยที่ 4.1.2  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

    3,244.9546                -       3,244.9546     3,244.9546                 -       3,244.9546     3,244.9546                 -       3,244.9546     3,244.9546                 -       3,244.9546     12,979.8184                 -       12,979.8184 สถ.

 นโยบายย่อยที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน

    7,966.5264                -       7,966.5264     7,966.5264                 -       7,966.5264     7,966.5264                 -       7,966.5264     7,966.5264                 -       7,966.5264     31,866.1056                 -       31,866.1056 สถ.



หน่วยงาน

งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2555-2558ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558
นโยบาย

 นโยบายย่อยที่ 4.5.2  สร้างหลักประกันความมั่นคง
ในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ รวมถึงให้โอกาส
ประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง

      396.2818                -         396.2818       465.2898                 -         465.2898       460.7480                 -         460.7480       464.6171                 -         464.6171       1,786.9367                 -         1,786.9367 ทด.

 นโยบายย่อยที่ 4.5.4  สนับสนุนบทบาทของสตรีไทย
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค

        54.9450                -           54.9450         56.8735                 -           56.8735         58.9949                 -           58.9949         61.3283                 -           61.3283         232.1417                 -           232.1417 พช.

 นโยบายย่อยที่ 4.5.5  เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ
 และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ

    7,237.6140                -       7,237.6140     7,237.6140                 -       7,237.6140     7,237.6140                 -       7,237.6140     7,237.6140                 -       7,237.6140     28,950.4560                 -       28,950.4560 สถ.

 นโยบายย่อยที่ 4.5.6  ลดอุบัติภัยและความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด

      209.9510                -         209.9510       216.5250                 -         216.5250       217.4090                 -         217.4090       236.0237                 -         236.0237         879.9087                 -           879.9087 ปภ.

นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,419.0436  -              19,419.0436  33,643.9484  1,580.0040    35,223.9524  35,957.0746  1,580.0040    37,537.0786  39,039.0318  984.4070      40,023.4388  128,059.1019      4,144.4150       132,203.5169      

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 5.4 สร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

    3,960.7226                -       3,960.7226   10,377.1183     1,580.0040   11,957.1223     9,335.0537     1,580.0040   10,915.0577     8,644.7622       984.4070     9,629.1692     32,317.6603     4,144.4150     36,462.0753 ทด. , ยผ.

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ําอย่างบูรณาการ

    2,647.6000                -       2,647.6000     2,647.6000                 -       2,647.6000     2,647.6000                 -       2,647.6000     2,647.6000                 -       2,647.6000     10,590.4000                 -       10,590.4000 สถ.

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียม
ความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
ธรรมชาติ

  12,810.7210                -     12,810.7210   20,619.2301                 -     20,619.2301   23,974.4209                 -     23,974.4209   27,746.6696                 -     27,746.6696     85,151.0416                 -       85,151.0416 ยผ. , ปภ.

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

223,147.4446    -                 223,147.4446    225,597.6959    2,438.7536       228,036.4495    227,526.5020    1,600.8357       229,127.3377    228,714.1596    2,387.0113       231,101.1709    904,986.0020      6,426.6006       911,412.6026      

นโยบายย่อยที่ 8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่าง
ต่อเนื่อง

16,115.9130  -              16,115.9130  16,815.2605     2,438.7536       19,254.0141     16,977.4814     1,600.8357       18,578.3171     16,385.9371     2,387.0113       18,772.9484     66,294.5920        6,426.6006    72,721.1926    สป. , ปค. , 
ทด. , สถ. , 

ปภ.

นโยบายย่อยที่ 8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

10,772.4299  -              10,772.4299  11,284.4641  -               11,284.4641  11,798.6599  -               11,798.6599  12,315.2434  -               12,315.2434  46,170.9973    -               46,170.9973    สป. , ปค. , 
พช.



หน่วยงาน

งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2555-2558ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558
นโยบาย

นโยบายย่อยที่ 8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

21,967.7227  -              21,967.7227  23,066.1088  -               23,066.1088  24,164.4950  -               24,164.4950  25,262.8811  -               25,262.8811  94,461.2076    -               94,461.2076    ปค.

นโยบายย่อยที่ 8.1.4  พัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง

101.3793      -              101.3793      106.4483      -               106.4483      111.5172      -               111.5172      116.5862      -               116.5862      435.9310        -               435.9310        ปค.

นโยบายย่อยที่ 8.1.6   สนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส

171,434.3108    -                 171,434.3108    171,417.4908    -                  171,417.4908    171,411.3008    -                  171,411.3008    171,412.1608    -                  171,412.1608    685,675.2632      -                  685,675.2632      สป. , สถ.

นโยบายย่อยที่ 8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการแผ่นดิน

288.9995      -              288.9995      317.8995      -               317.8995      349.6893      -               349.6893      384.6582      -               384.6582      1,341.2465      -               1,341.2465      พฃ.

นโยบายย่อยที่ 8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก

2,466.6894    -              2,466.6894    2,590.0239    -               2,590.0239    2,713.3583    -               2,713.3583    2,836.6928    -               2,836.6928    10,606.7644    -               10,606.7644    ปค.



 
 
 
 นโยบายที่ 1  

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
นโยบายย่อยที่ 1.1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 859.7615 859.7615 902.2424 902.2424 945.4018 945.4018 989.3076 989.3076 3,696.7133 3,696.7133 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

1. สังคมไทยมีความ
สมานฉันท์ประชาชนในชาติ
มีความรักสมัครสมานสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ประชาชนมีความรักสามัคคี การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความ
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด  :

จังหวัด 76 76 76 76

กลยุทธ์-วิธีการ :
1.  เสริมสร้างจิตสํานึกความ
รักชาติและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

2. จํานวนหมู่บ้านที่มี
ระบบการสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

จํานวน 8,780 8,780 8,780 8,780

ร้อยละ 80 80 80 80

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558

2.  ประชาชนเชื่อมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

1. จังหวัดที่จัดทํา
โครงการปลูกฝังสํานึก
รักสามัคคีและ
เสริมสร้างความ
ปรองดอง

3.  ร้อยละของ
เครือข่ายมี
ความสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองตามหลัก
กติกาของระบอบ
ประชาธิปไตยและสนับสนุน
สร้างกลไกชุมชนในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย 

ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

ปีงบประมาณ 2555



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนมีจิตสํานึก
รักสามัคคี

39.0000 -     39.0000       39.0000       -     39.0000       39.0000       -     39.0000       39.0000       -     39.0000       156.0000       -     156.0000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน

713.9057 713.9057 749.6010 749.6010 785.2963 785.2963 820.9916 820.9916 3,069.7946     3,069.7946     กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม :
1. การส่งเสริมและขยายเครือข่าย
อาสาสมัครประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน

53.0000 53.0000 55.6500 55.6500 58.3000 58.3000 60.9500 60.9500 227.9000       227.9000       

2.  สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน

660.9057 660.9057 693.9510 693.9510 726.99627 726.9963 760.041555 760.0416 2,841.8945     2,841.8945     

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

39.7575 39.7575 43.7333 43.7333 48.1066 48.1066 52.9172 52.9172 184.5146 184.5146 กรมการ
พัฒนาชุมชน

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาอาสาพัฒนา 28.0983 28.0983 30.9081 30.9081 33.9989 33.9989 37.3988 37.3988 130.4041 130.4041 กรมการ
พัฒนาชุมชน



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.2  กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 8,892.6332 -   8,892.6332 8,928.1041 -    8,928.1041 8,967.1220 -    8,967.1220 9,010.0417 -    9,010.0417 35,797.9010   -   35,797.9010   

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : ปัญหายา
เสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบสุขของสังคม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :     
ยาเสพติดลดลง สังคมสงบสุข

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด  :

1. จํานวนจังหวัดที่
ดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้
บรรลุเป้าหมายตามที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

จังหวัด 76 76 76 76

2.  ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน

ร้อยละ 80 85 90 95

ร้อยละ 45 50 55 60

3.  ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้
เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าที่ผ่าน
กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระทําผิดซ้ํา

ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ครบวงจรโดยบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ ตั้งแต่การขยายความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
สกัดกั้นยาเสพติด และสารตั้งต้น 
การป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพ
ติด การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดกับผู้ผลิต ผู้ค้า การบําบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 3. ร้อยละของจํานวนผู้ติด

ยาเสพติดในพื้นที่ของ 
อปท. ที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดมีจํานวนลดลง

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

2. พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือ
จากภาคประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
หมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558

ผลผลิต/โครงการ : การแก้ไขปัญหายา
เสพติดในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพ

555.4000   -  555.4000   555.4000   -   555.4000   555.4000   -   555.4000   555.4000   -   555.4000   2,221.6000   -  2,221.6000   สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กิจกรรม สนับสนุนการนํานโยบายการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับพื้นที่

ผลผลิต/โครงการ : การแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

354.7085 354.7085 390.1794 390.1794 429.1973 429.1973 472.1170 472.1170 1,646.2022   1,646.2022   กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม : การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 7,982.5247 31,930.0988 31,930.0988 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม :
1. การบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
2. การส่งเสริมอาชีพ การเฝ้าระวังกลุ่ม
เสี่ยง การรณรงค์และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 4,770.8744    -    4,770.8744     6,193.8802     -    6,193.8802    6,360.9918    -     6,360.9918     6,403.7161     -   6,403.7161       23,729.4625     -     23,729.4625     

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :

ตัวชี้วัด  :

1.  ร้อยละของหมู่บ้าน
ในพื้นที่ จชต. ที่ผ่าน
เกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย

ร้อยละ 100 100 100 100

2. จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการ
ก่อสร้างและพัฒนา

แห่ง 23 25 11 11

3. ภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมได้มีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในกระบวนการแก้ไข
และพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างเป็น
รูปธรรม

4.  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายมีการบูรณา
การและประสานสอดคล้องกัน
ในทุกระดับ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
ความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด
และภาครัฐสามารถป้องกันและ
ขจัดปัจจัยสนับสนุนการก่อ
ความไม่สงบในพื้นที่ได้

2. ประชาชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเอง มี
รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
 และมีการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

กลยุทธ์-วิธีการ :

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการ
ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ
 และสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยให้ความสําคัญ
กับพื้นที่เสี่ยงภัยและคุ้มครองผู้
บริสุทธิ์ไม่ให้ถูกคุกคามรวมทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีมาตรการ
ป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้กอง
กําลังติดอาวุธที่เป็นพลเรือนถูก
นําไปใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่ม
อิทธิพลในพื้นที่

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการเข้ามาแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง

3. พัฒนาเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของประชาชนและ
ฐานทรัพยากรของท้องถิ่น โดย
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และกระบวนการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงในการดํารงชีพของ
ประชาชน



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

4.  จัดระบบการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาตามนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพครบวงจร มี
เอกภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิต/โครงการ :ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4,507.1836   4,507.1836    4,957.9020    4,957.9020   5,183.2611   5,183.2611    5,048.0456    5,048.0456     19,696.3923    19,696.3923    กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม :

1. เสริมสร้างศักยภาพของกองกําลัง
ประจําถิ่นในพื้นที่จงหวัดชายแดน

ใ ้

4,373.7292   4,373.7292    4,811.1021    4,811.1021   5,029.7886   5,029.7886    4,898.5767    4,898.5767     19,113.1966    19,113.1966    

2. พัฒนาและบูรณาการการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาครัฐ

133.4544 133.4544      146.7998      146.7998     153.4726     153.4726      149.4689      149.4689 583.1957        583.1957        

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

263.6908  - 263.6908 1,235.9782  - 1,235.9782 1,177.7307  - 1,177.7307 1,355.6705  - 1,355.6705 4,033.0702  - 4,033.0702 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กิจกรรม : พัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.6  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 7.6000 7.6000

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด  :
กระชับความสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เพื่อบ้าน ทั้งในระดับรัฐบาล 
ภาคเอกชน และประชาชน

 ระดับความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน

ระดับ 5 5 5 5

ผลผลิต/โครงการ : ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ดีขึ้น

1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 1.9000 7.6000 7.6000 กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม : เสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ระดับพื้นที่

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ไทยได้รับการยอมรับจากประเทศ
เพื่อนบ้านรวมทั้งสามารถขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาค

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านใน
ระดับพื้นที่เป็นไปด้วยดี ประชาชนใน
พื้นที่มีความสงบสุขเกิดความร่วมมือ
ระหว่างกัน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.8  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายย่อยที่ 1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436  52,228.1436 52,228.1436  52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436  208,912.5744  208,912.5744 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด  :
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้
เพิ่มขึ้นโดยจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให้ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพเป็นประจําทุกเดือน
 ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุต่างๆ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ มี
หลักประกันรายได้ที่
สอดคล้องกับกลุ่มอายุ

ร้อยละ 100 100 100 100

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 52,228.1436 208,912.5744 208,912.5744 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ มีหลักประกันรายได้ที่
สอดคล้องกับกลุ่มอายุ

สร้างหลักประกันรายได้ เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง
สําหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้อง
กับกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.10  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายย่อยที่ 1.10.1   เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 247.2045   247.2045  551.9249   551.9249   457.1174  457.1174  362.9281  362.9281    1,619.1749  1,619.1749  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด  :
ร้อยละ 50 100  -  -

2. จํานวนสะสมของชุมชนที่
ใช้ทุนชุมชนแก้ไขปัญหา
และใช้ประโยชน์ในชุมชน

ชุมชน 878    1,756 2,634 3,512 

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการชี้เป้าชีวิต 
จัดทําเข็มทิศชีวิต  บริหารจัดการชีวิต และ
ดูแลชีวิต

200.0000   200.0000  500.0000   500.0000   400.0000  400.0000  300.0000  300.0000    1,400.0000  1,400.0000  กรมการ
พัฒนาชุมชน

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดําเนินงาน
กองทุนชุมชน

47.2045     47.2045   51.9249     51.9249    57.1174   57.1174   62.9281    62.9281     219.1749     219.1749     กรมการ
พัฒนาชุมชน

ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน
ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง และเสริมสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
ดําเนินการและพัฒนาศักยภาพ
ของกองทุนให้มีความพร้อมเป็น
สถาบันการเงินชุมชนเพื่อให้
ประชาชนมีแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ

1.  ร้อยละสะสมที่ลดลง
ของครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.  
 ปี พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์
รายได้ 23,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีธรรมาภิบาลในการ
ส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน

เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน
เป้าหมายจํานวน 79,600 
กองทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.10  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายย่อยที่ 1.10.2  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 18.0310 18.0310 135.0000 135.0000 135.0000 135.0000 135.0000 135.0000 423.0310 423.0310

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด  :
1. ส่งเสริมองค์กรสตรี/คณะ
กรรมการฯ ให้มีขีดความสามารถใน
การจัดระบบและบริหารจัดการ
กองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้
กองทุนมีความยั่งยืน องค์กรสตรีและ
เยาวชนในการพัฒนาอาชีพ แก้ไข
ปัญหาความยากจน

ร้อยละ 70 80 90 100

2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็น
กองทุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี
ในระดับต่างๆ ให้มีบทบาทในการ
พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และ
การเมืองอย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ 
รวมทั้งเป็นแหล่งกู้ยืมของสตรี ในการ
พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

องค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับต่างๆ จํานวน 90,150 องค์กร/
คณะ มีกองทุนที่มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารชุมชนด้วยศักยภาพและบทบาท
เพิ่มขึ้น

1. ร้อยละขององค์กรสตรี/
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับต่างๆ จํานวน 
90,150 องค์กร/คณะ มี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สําหรับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
องค์กรสตรีมีความเข้มแข็งด้วย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  
แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน จัด
สวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนให้ดีขึ้น



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้าง
สมรรถนะและขับเคลื่อนกิจกรรม
องค์การสตรี

18.0310 18.0310 135.0000 135.0000 135.0000 135.0000 135.0000 135.0000 423.0310 423.0310 กรมการ
พัฒนาชุมชน



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.10  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายย่อยที่ 1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ( SML ) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด  :
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบสนันสนุนโครงการ SML

1. ร้อยละของโครงการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์

ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของหมู่บ้านชุมชนในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : .
ใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML)ให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.13  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
นโยบายย่อยที่ 1.13.2  บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 1,260.1590  1,260.1590  1,352.5364  1,352.5364  1,519.1403  1,519.1403   1,711.7252  1,711.7252  5,843.5609  5,843.5609  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด  :
1. รายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

ล้านบาท 100,000

2.  ร้อยละสะสมชุมชนที่มี
การอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 40 50 60 70

3. ร้อยละสะสมของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน

ร้อยละ 20 35 50 65

ผลผลิต/โครงการ : หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ มหัศจรรย์ไทยแลนด์

1,260.1590  -       1,260.1590  1,352.5364  -      1,352.5364  1,519.1403  -      1,519.1403   1,711.7252  -      1,711.7252  5,843.5609  -       5,843.5609  กรมการ
พัฒนาชุมชน

กิจกรรม :

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
 สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

 พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
และเครือข่าย OTOP ให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น ด้วยภูมิปัญญา 
องค์ความรู้และนวัตกรรม 
ส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้และ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
OTOP และส่งเสริมการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดเชิงรุก ทั้ง
ภายในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนผลผลิตยอดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น
จํานวน 100,000 ล้านบาท



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

1. ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก (ศุนย์บริการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนครบวงจร)

30.7130 30.7130 33.7843 33.7843 37.1627 37.1627 40.8790 40.8790 142.5390 142.5390

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP

16.1880 16.1880 19.4356 19.4356 23.3107 23.3107 27.9728 27.9728 86.9071 86.9071

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge
 - Based OTOP : KBO)

30.2000 30.2000 33.2200 33.2200 36.5420 36.5420 40.1962 40.1962 140.1582 140.1582

4. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
(Quality Control : QC)

5.4400 5.4400 5.9840 5.9840 6.5824 6.5824 7.2406 7.2406 25.2470 25.2470

5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด 149.6820 149.6820 179.7384 179.7384 215.6861 215.6861 258.8233 258.8233 803.9298 803.9298

6. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP 
เพื่อการท่องเที่ยว

12.6540 12.6540 25.3080 25.3080 37.9620 37.9620 56.9430 56.9430 132.8670 132.8670

7. ส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

38.8510 38.8510 42.7361 42.7361 47.0097 47.0097 51.7107 51.7107 180.3075 180.3075

8. พัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

24.8940 24.8940 27.3834 27.3834 30.1217 30.1217 33.1340 33.1340 115.5331 115.5331

9. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP 6.8660 6.8660 13.7320 13.7320 15.1052 15.1052 16.6157 16.6157 52.3189 52.3189

10. พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
OTOP (Creative OTOP)

11.0150 11.0150 13.2180 13.2180 15.8616 15.8616 19.0340 19.0340 59.1286 59.1286

11. โครงการอาสาพัฒนาเศรษบกิจ
ฐานราก (อสฐ.) ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

27.6930 27.6930 30.5723 30.5723 33.6295 33.6295 36.9925 36.9925 128.8873 128.8873

12. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
กระบวนการ จดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา

5.6700 5.6700 6.2370 6.2370 6.8607 6.8607 7.5468 7.5468 26.3145 26.3145

13. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

287.4430 287.4430 316.1873 316.1873 347.8060 347.8060 382.5866 382.5866 1334.0229 1334.0229



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

14. จัดศูนย์แสดง จําหน่าย และ
กระจายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)

550.0000 550.0000 605.0000 605.0000 665.5000 665.5000 732.0500 732.0500 2552.5500 2552.5500

15. จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า 
OTOP เพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟู
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่
ประสบภัยน้ําท่วม

62.8500 62.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 62.8500 62.8500



ก.พ.ร. 03

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
นโยบายย่อยที่ 1.15.1  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 806.4000 806.4000

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด :
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ร้อยละ 100 100 100 100

2. กําหนดเกณฑ์การคัดเลือก
โรงเรียนนําร่องชั้นประถมศึกษาปีที่
 1 ปีการศึกษา 2555 และจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและ
จัดทําระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ให้กับโรงเรียนนําร่องที่กําหนด

3. พัฒนาครูและนักเรียนให้
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสําหรับ
นักเรียน (One Tablet PC Perchild)

201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 201.6000 806.4000 806.4000 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

กิจกรรม :  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (แท็บเล็ต)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( One 
Tablet Pc Perchild )

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุก
คน ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต และสามารถเข้าถึงบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนในโรงเรียนสังกัด 
อปท. ได้รับการ
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( 
One Tablet Pc 
Perchild )



 
 
 

นโยบายที่ 2 
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
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นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 1,585.9538      -      1,585.9538   1,450.8410  -       1,450.8410  1,537.8667  -        1,537.8667  1,642.3434  -      1,642.3434  6,217.0049  -      6,217.0049  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

1. ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามี
ความจงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด :

จังหวัด 76 76 76 76

กลยุทธ์-วิธีการ
ร้อยละ 90 90 90 90

จํานวน 3,671   4,549   5,427   6,305   

3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต

4. ร้อยละของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 80 80 80

5. จํานวนงานก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานแล้วเสร็จ 
เป็นไปตามพระราช
ประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณตามที่กําหนด

แห่ง 6 3 3 3

1. จํานวนจังหวัดจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ

2. ร้อยละของอําเภอที่มี
หมู่บ้านผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ดีมีสุข

3. จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ความสุขมวลรวม

ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความ
จงรักภักดีเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และยึดถือแนว
พระราชดําริเป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง

2.  ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามี
ความรู้รักสามัคคีและยึดถือแนว
พระราชดําริเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง

1. ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อมุ่งเชิดชูพระ
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ส่งเสริมการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและ
ขยายผลโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

6. ร้อยละของ อปท. ที่
ได้รับการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (การปลูก
หญ้าแฝก)

ร้อยละ 70 75 80 85

ผลผลิต/โครงการ : ทุกจังหวัดมี
โครงการ/กิจกรรมตามแนว
พระราชดําริ

176.0000       -     176.0000     186.0000   -      186.0000   196.0000   -       196.0000   209.0000   -     209.0000   767.0000   -     767.0000   สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กิจกรรม :
1. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดําริ

100.0000       -     100.0000     110.0000   -      110.0000   120.0000   -       120.0000   133.0000   -     133.0000   463.0000   -     463.0000   

2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ

76.0000        -     76.0000      76.0000     -      76.0000     76.0000     -       76.0000     76.0000     -     76.0000     304.0000   -     304.0000   

ผลผลิต/โครงการ : การขับเคลื่อน
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

90.0000          90.0000        94.5000      94.5000      99.0000      99.0000      103.5000    103.5000    387.0000    387.0000    กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม : ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ผลผลิต/โครงการ : ขยายผลหมู่บ้าน
พัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

299.9305        299.9305      359.9166    359.9166    431.8999    431.8999    518.2799    518.2799    1,610.0269  1,610.0269  กรมการพัฒนา
ชุมชน

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชน

4.9313            4.9313         5.4244        5.4244        5.9668        5.9668        6.5635        6.5635        22.8860      22.8860      กรมการพัฒนา
ชุมชน

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริม อปท. 
ในการดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (การปลูก
หญ้าแฝก)

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 20.0000 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ผลผลิต/โครงการ : สนับสนุน
กิจกรรมพิเศษหลวง

1,010.0920 -         1,010.0920 800.0000 -          800.0000 800.0000 -           800.0000 800.0000 -          800.0000 3,410.0920 -          3,410.0920 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 1,987.9582  -     1,987.9582  3,604.1722  -     3,604.1722  1,318.2009  -      1,318.2009  974.9152    -    974.9152    7,885.2465  -     7,885.2465  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัด :

ชุมชน 480 490 500 510

กลยุทธ์-วิธีการ

2. สนับสนุนการจัดเตรียม
ทรัพยากร สิ่งของ บุคคล 
กฎระเบียบให้พร้อมตั้งแต่ใน
ภาวะปกติและพร้อมใช้เมื่อ
เกิดภัย

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผนึก
กําลังและพร้อมในการระดม
สรรพกําลังจากทุกภาคส่วน
ให้สามารถดําเนินงานร่วมกัน 
เพื่อป้องกันแก้ไข บรรเทา
และฟื้นฟูความเสียหายของ
ชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ชุมชนมีความพร้อมในการเผชิญสาธารณภัยประเทศมีความพร้อมและ
สามารถเผชิญกับปัญหา
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ใน
ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม
 ความมั่นคงของมนุษย์ 
อาชญากรรมข้ามชาติ การ
ก่อการร้ายและอุบัติภัย

1. จํานวนชุมชนที่ผู้นํา
ชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

1. พัฒนานโยบายและระบบ
การบริหารจัดการ
วิกฤติการณ์จากภัยที่มีระดับ
ความรุนแรงสูงและเกิด
ผลกระทบในวงกว้าง



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

4. เพิ่มประสิทธิภาพ
ดําเนินงานด้านความมั่นคง
ของประเทศทั้งในมิติเชิงรุกที่
เน้นการป้องกันปัญหาและ
ภัยคุมคามและในมิติเชิงรับที่
มุ่งแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าและ
เงื่อนไขที่แท้จริงของปัญหา
และภัยคุกคามที่สําคัญ
รวมทั้งพื้นที่เป้าหมายที่
กําหนด

5. เร่งเสริมสร้างจิตสํานึก
ความมั่นคงแก่ประชาชนไทย
ทุกวัยโดยเน้นตั้งแต่วัยเด็ก
เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และยึดถือปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์บัญชาการสาธารณ
ภัยแห่งชาติ (Flagship project)

ระดับความสําเร็จของ
การจัดตั้งศูนย์
บัญชาการสาธารณภัย
แห่งชาติ

ระดับ 2 3 4 5      40.0000      40.0000    378.0000    378.0000    250.0000    250.0000    160.0000    160.0000    828.0000    828.0000 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ฝึกซ้อมแผนแบบบูรณา
การเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

17.5000    17.5000    17.0240    17.0240    18.2702    18.2702    19.7031    19.7031    72.4973    72.4973    กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบบัญชาการ
เหตุการณ์

51.9564    51.9564    24.1730    24.1730    31.6930    31.6930    27.8354    27.8354    135.6578  135.6578  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ
บริหารจัดการภัยพิบัติ

150.6795   150.6795   107.3500   107.3500   65.0500     65.0500     14.3500     14.3500     337.4295   337.4295   กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : การติดตามสถานการณ์
สาธารณภัย

29.5970     29.5970     23.5370     23.5370     23.7240     23.7240     23.9297     23.9297     100.7877   100.7877   กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

 ผลผลิต/โครงการ : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล อุปกรณ์ และหรือทรัพย์สินใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

286.9749    286.9749    304.3912    304.3912    319.3967    319.3967    335.1770    335.1770    1,245.9398  1,245.9398  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ผลผลิต/โครงการ : ค่ายแม่บ้านอาสาสมัคร
และชุมชนเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันภัย     

3.5000        3.5000        -             -             -             -             -             -             3.5000        3.5000        กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : การสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

414.8483    414.8483    435.6080    435.6080    327.5180    327.5180    342.4580    342.4580    1,520.4323  1,520.4323  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ก่อสร้างสถาบันการ
ดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย

   278.5800     278.5800   2,144.7210   2,144.7210     228.3490     228.3490               -                 -     2,651.6500   2,651.6500 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : จัดทําและขับเคลื่อน
แผนด้านสาธารณภัยทุกระดับรวมถึงพัฒนา
ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติกับทุก
ภาคส่วน

       3.2700        3.2700        8.6000        8.6000        4.9300        4.9300        2.2400        2.2400      19.0400      19.0400 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การบริหารจัดการมาตรการป้องกันสาธารณ
ภัย

       2.6131        2.6131        0.4000        0.4000        0.4000        0.4000        0.4000        0.4000        3.8131        3.8131 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : การเสริมสร้างและ
พัฒนาชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)

   705.1590    705.1590    160.0680    160.0680      48.5700      48.5700      48.5220      48.5220    962.3190    962.3190 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ :  การบูรณาการ
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ทั้ง 
17 ด้าน

       0.3000        0.3000        0.3000        0.3000        0.3000        0.3000        0.3000        0.3000        1.2000        1.2000 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ผลผลิต/โครงการ : การฝึกซ้อมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ 
พ.ศ.2555 (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง)

2.9800       2.9800       -           -           -           -           -           -           2.9800       2.9800       กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 2.5 เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 7,157.4917 -      7,157.4917 5,919.1205 -     5,919.1205 6,189.3720 -      6,189.3720 6,460.3136  -      6,460.3136  25,726.2978  -      25,726.2978  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย

ตัวชี้วัด :

1. จังหวัดที่มีช่องทางผ่าน
แดนมีกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น
ของประเทศเพื่อนบ้าน

จังหวัด 25 25 25 25

กลยุทธ์-วิธีการ : คน 8,000   8,000   8,000   8,000   

ระดับ 5 5 5 5

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม
การค้ามนุษย์   ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและบุคคลที่
ไม่มีสถานะชัดเจนได้ถูกเร่งรัดดําเนินการ
ให้เกิดผลที่ลดระดับความรุนแรงและลด
ผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบ
สุขภายในประเทศ

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

3. เร่งรัดกําหนดสถานะบุคคลให้แก่
บุคคลที่ยังไม่มีสถานะชัดเจนโดยพัฒนา
ระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อ
ต่อการแก้ปัญหาภายใต้ระบบการ
ตรวจสอบบุคคลที่รอบคอบรัดกุม

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอกภาพ
ของระบบและกลไกภาครัฐ รวมทั้งภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย์และปัญหาการฟอกเงิน

1. พัฒนาขีดความสามารถระบบควบคุม
 ติดตาม ตรวจสอบ และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้หลบหนีเข้า
เมือง รวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดําเนินงานที่เหมาะสม

2. จํานวนประชาชนในทุก
จังหวัดที่ได้รับการพัฒนา
เป็นสมาชิกเครือข่าย
ประชาชนด้านการข่าว

3. ระดับความสําเร็จของ
การจัดระเบียบพื้นที่
ชายแดน



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

4.พัฒนาระบบกฎหมายและกฎระเบียบ 
รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้
หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
 รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

ผลผลิต/โครงการ : การบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงและความ
สงบสุขของสังคมมีประสิทธิภาพ

84.6059     -      84.6059     104.3877    -     104.3877    110.4908    -      110.4908    117.2840    -      117.2840    416.7684      -      416.7684      สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กิจกรรม :

1. อํานวยการและประสานนโยบาย
กิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน 
และผู้อพยพ

74.3606     92.3877     97.2908     102.6840    366.7231      

-      

366.7231      

2. พัฒนาประสิทธิภาพและการ
ประสานงานข่าวกรอง และการ
พัฒนาการข่าวภาคประชาชน

10.2453     -      10.2453     12.0000     -     12.0000     13.2000     -      13.2000     14.6000      -      14.6000      50.0453        -      50.0453        

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความ
มั่นคงภายใน

7,072.8858   7,072.8858   5,814.7328   5,814.7328   6,078.8812   6,078.8812   6,343.0296    6,343.0296    25,309.5294    25,309.5294    กรมการปกครอง

กิจกรรม :
1. สนับสนุนภารกิจของกองอาสา
รักษาดินแดนและกองกําลังประจําถิ่น

3,453.87 3,453.8734   2810.1848 2,810.1848   2,936.1240   2,936.1240   3068.15976 3,068.1598    12,268.3420    12,268.3420    

2. การเสริมสร้างศักยภาพในการ
รักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน

2,538.1434   2,538.1434   2106.659 2,106.6590   2,203.5653   2,203.5653   2,294.5546    2,294.5546    9,142.9223     9,142.9223     

3. การดําเนินการด้านการสื่อสาร 401.5896 401.5896      333.3194 333.3194      348.6521      348.6521      363.918121 363.9181      1,447.4792     1,447.4792     

4. อํานวยการและบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน

455.3491 455.3491      377.9398 377.9398      395.3250      395.3250      412.634674 412.6347      1,641.2486     1,641.2486     

5. ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนา
อิสลาม

170.1014 170.1014      141.1842 141.1842      147.6787      147.6787      154.14491 154.1449      613.1092        613.1092        

6. การดําเนินการด้านสัญชาติและ
การกําหนดสถานะบุคคล

42.8628 42.8628       35.5761 35.5761       37.2126       37.2126       38.841986 38.8420        154.4935        154.4935        

7. การดําเนินการด้านการข่าว 10.9661 10.9661       9.8695 9.8695         10.3235       10.3235       10.7755201 10.7755        41.9346          41.9346          
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นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
นโยบายย่อยที่ 3.1.2  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 60.2946 -   60.2946 66.6192 -   66.6192 73.6351 -   73.6351 81.4236  -    81.4236  281.9725  -    281.9725  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม

การบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด :

1. จํานวนกองทุน
ชุมชนที่มีธรรมาภิบาล

จํานวน 878    1,756  2,634   3,512   

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาเงินทุนชอง
ชุมชนเพื่อธรรมาภิบาล ในการสนับสนุนการใช้
ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของชุมชนจากกองทุน

60.2946 -   60.2946 66.6192 -   66.6192 73.6351 -   73.6351 81.4236  -    81.4236  281.9725  -    281.9725  กรมการ
พัฒนาชุมชน

กิจกรรม :

1. จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 26.6117 26.6117 29.2729 29.2729 32.2001 32.2001 35.4201 35.4201 123.5048 123.5048

2. พัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 30.732 30.732 33.8052 33.8052 37.1857 37.1857 40.9043 40.9043 142.6272 142.6272

3. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทุนชมชน 2.9509 2.9509 3.5411 3.5411 4.2493 4.2493 5.0992 5.0992 15.8405 15.8405

ส่งเสริมการพัฒนากองทุน
ชุมชนให้มั่นคงและก้าวสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการ
พัฒนากองทุนชุมชนให้มีธรร
มาภิบาล ผลักดันให้ชุมชนมี
แหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ แก้ไขปัญหาชุมชน 
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
ปัญหายาเสพติด และจัด
สวัสดิการชุมชน

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558
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นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 3.1  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
นโยบายย่อยที่ 3.1.5  ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 20.0000  - 20.0000  20.0000  - 20.0000  20.0000  - 20.0000  20.0000  - 20.0000  80.0000   - 80.0000   

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม

อปท. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพึ่งตนเองได้

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด :

ร้อยละ 1 1.5 2 2.5

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผลผลิต/โครงการ : ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (Itax 3000 และ Itax GIS)

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 20.0000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ : จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อพัฒนารายได้ของ อปท.

15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 60.0000 60.0000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

1. นําระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการสนับสนุนปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทํา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และปรับปรุงระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การจัดเก็บรายได้ใน
ส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558
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นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 3.4  นโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
นโยบายย่อยที่ 3.4.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปาและระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 3,367.4208   9,167.9011   12,535.3219    4,998.9820     23,042.4490   28,041.4310    5,076.8960   26,639.3210    31,716.2170   4,439.5100   29,057.3700   33,496.8800   27,139.2700   98,167.9300   125,307.2000   

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการ

ประชาชนได้รับบริการน้ําประปา
และไฟฟ้าอย่างทั่วถึง เพียงพอ 
และมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด :

1. อัตราน้ําสูญเสีย % 25.0 24.7 24.4 24.1
2. จํานวนพื้นที่ให้บริการ ตร.กม. 2,480 2,510 2,540 2,570

กลยุทธ์-วิธีการ : ล้าน ลบ.ม. 20-60 20-60 20-60 20-60

ราย/ปี 120,000-180,000

5. จํานวนสํานักงาน
ประปาสาขาที่ได้รับ
การรับรองเป็นประปา
ดื่มได้เพิ่มขึ้น

แห่ง 10 10 10 10

6. คุณภาพน้ําประปา
ได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100 100 100 100

วันทําการ 5 5 5 5

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

1. ขยายระบบจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับ
ผู้ใช้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
มีความมั่นคง เชื่อถือได้ 
และปลอดภัย

4. จํานวนราษฎรที่
ได้รับบริการน้ําประปา
เพิ่มขึ้น

7. ระยะเวลาในการ
ติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด
 1/2 นิ้ว ระยะเหมา
จ่าย ไม่เกิน 10 เมตร

2. ขยายกําลังการผลิต
น้ําประปา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
จําหน่ายน้ําประปาให้
สามารถบริการน้ําประปาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
แก่ประชาชน ธุรกิจ และ

ไ ้

3. ปริมาณน้ําจําหน่าย
เพิ่มขึ้น

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านขนส่ง ประปา และ
ระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
สร้างโอกาสในการกระจาย
รายได้ กระจายเศรษฐกิจ
และการลงทุนสู่ชนบท



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

8. ดัชนีจํานวนครั้งที่
ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIFI)

ครั้ง/
ราย/ปี

1.895*  -  -  - * เป็นค่าเป้าหมายเบื้องต้น

9. ดัชนีระยะเวลา
ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIDI)

นาที/
ราย/ปี

63.405*

10. จํานวนหลังคา
เรือนที่ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า

จํานวน
ครัวเรือน

-      26,000  26,000 27,000 

ผลผลิต/โครงการ : 0.0000 2,559.5000 2,559.5000 0.0000 4,783.7000 4,783.7000 0.0000 3,738.9000 3,738.9000 0.0000 3,669.2000 3,669.2000 0.0000 14,751.3000 14,751.3000 การประปานคร
หลวง

1. โครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักครั้งที่ 7

- 762.1000 762.1000 - 987.4000 987.4000 - - 0.0000 - - 0.0000 - 1,749.5000 1,749.5000

2. โครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักครั้งที่ 8

- 1,490.0000 1,490.0000 - 2,161.7000 2,161.7000 - 1,378.1000 1,378.1000 - - 0.0000 - 5,029.8000 5,029.8000

3. โครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย

- 96.8000 96.8000 - 127.5000 127.5000 - - 0.0000 - - 0.0000 - 224.3000 224.3000

4. โครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักครั้งที่ 9

- 210.6000 210.6000 - 1,007.1000 1,007.1000 - 1,810.8000 1,810.8000 - 3,064.2000 3,064.2000 - 6,092.7000 6,092.7000

5. โครงการเร่งรัดจัดการน้ํา
สญเสีย

- - 0.0000 - 500.0000 500.0000 - 550.0000 550.0000 - 605.0000 605.0000 - 1,655.0000 1,655.0000

ผลผลิต/โครงการ : 3,367.4208 3,861.3711 7,228.7919 4,998.9820 7,521.4090 12,520.3910 5,076.8960 9,935.1110 15,012.0070 4,439.5100 11,349.8800 15,789.3900 27,139.2700 42,928.6600 70,067.9300 การประปา
ส่วนภูมิภาค

1. โครงการปรับปรุงขยาย 1,485.9180 2,348.6890 3,834.6070 2,544.6120 5,369.4110 7,914.0230 3,438.6120 8,935.1110 12,373.7230 2,939.5100 10,349.8800 13,289.3900 23,639.2700 36,928.6600 60,567.9300

2. โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ํา 711.7028 583.7831 1,295.4859 500.0000 0.0000 500.0000 500.0000 0.0000 500.0000 500.0000 0.0000 500.0000 500.0000 1,000.0000 1,500.0000

3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 333.5370 928.8990 1,262.4360 1,250.0000 1,651.9980 2,901.9980 500.0000 500.0000 1,000.0000 500.0000 500.0000 1,000.0000 1,500.0000 2,500.0000 4,000.0000

4. โครงการปรับปรุงเส้นท่อ 502.7630 0.0000 502.7630 500.0000 500.0000 1,000.0000 500.0000 500.0000 1,000.0000 500.0000 500.0000 1,000.0000 1,500.0000 2,500.0000 4,000.0000

5. โครงการปรับปรุงประปาภายหลัง
รับโอน

333.5000 0.0000 333.5000 204.3700 0.0000 204.3700 138.2840 0.0000 138.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

ผลผลิต/โครงการ : แผน
ปรับปรุงและขยายระบบ
ํ ่ ั ไฟฟ้ ั ี่

-            2,747.0300 2,747.0300   -              9,990.3400  9,990.3400    -            12,218.3100    12,218.3100   -              13,262.2900   13,262.2900   -               38,217.9700   38,217.9700  การไฟฟ้า
นครหลวง

อุตสาหกรรมได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึงทั้งในเขต
นครหลวงและภูมิภาค



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ผลผลิต/โครงการ : ขยายเขต
ไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 747.0000 747.0000 0.0000 747.0000 747.0000 0.0000 776.0000 776.0000 0.0000 2270.0000 2270.0000 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

กิจกรรม : ก่อสร้างขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือน



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 3.5 นโยบายพลังงาน
นโยบายย่อยที่ 3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนทางเลือก

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น -          -      -         -         80.0000 80.0000       -          570.0000  570.0000  -         510.0000   510.0000      -         1,160.0000   1,160.0000      

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ผลิตและใช้พลังงานทดแทนทางเลือก
ตัวชี้วัด :

แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน

จํานวนสถานี 0 2 7 6

กลยุทธ์-วิธีการ :
กําหนดกลไกและมาตรการ
ต่างๆ ในการส่งเสริมให้มีการ
ผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น โดยคํานึงถึง
ปัจจัยทางด้านต้นทุนการผลิต
 ศักยภาพของประเทศ และ
ราคาพลังงานเพื่อให้เกิด
ความสมดุลในทุกมิติ

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้าน
พลังงาน โดยอุตสาหกรรม
พลังงานของไทยสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ รวมถึง
สามารถจัดหาพลังงานและ
ให้บริการด้านพลังงานได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ ในเหมาะสมเป็น
ธรรมต่อทุกราคาที่ภาคส่วน 
รวมถึงมีการผลิตและการใช้
พลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณ
การใช้และนําเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
ของประเทศควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ผลผลิต/โครงการ : แผนงานพัฒนาสถานีผลิตพลังงาน              -            -               -              -    80.0000        80.0000             -     570.0000   570.0000           -      510.0000       510.0000            -      1,160.0000       1,160.0000 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

กิจกรรม :
1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กมาก จํานวน 
13 สถานี

-            -       -          -         20.0000 20.0000       -          510.0000  510.0000  -         510.0000   510.0000      -         1,040.0000   1,040.0000      

2. ก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าชีวมวล จํานวน 2 สถานี -            -       -          -         60.0000 60.0000       -          60.0000   60.0000    -         -           -               -         120.0000     120.0000        



 
 
 

นโยบายที่ 4 
นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 

 
 
 



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
นโยบายย่อยที่ 4.1.2  สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 3,244.9546 -        3,244.9546 3,244.9546 -     3,244.9546 3,244.9546 -     3,244.9546 3,244.9546  -      3,244.9546  12,979.8184  -   12,979.8184  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด :

สร้างโอกาสทางการศึกษา
โดยสนับสนุนทุนการศึกษา
และค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
และระบบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อ

ร้อยละของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด อปท. 
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

ร้อยละ 100 100 100 100

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 3,244.9546 12,979.8184 12,979.8184 กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น

กิจกรรม : การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.3 นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน
นโยบายย่อยที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 7,966.5264 -      7,966.5264 7,966.5264 -      7,966.5264 7,966.5264 -   7,966.5264 7,966.5264  -   7,966.5264  31,866.1056  -       31,866.1056  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

อปท. สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ในงานด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัด :
ร้อยละ 100 100 100 100

กลยุทธ์-วิธีการ :
พัฒนาขีดความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) ในการดําเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพ และสร้างเสริม
เครือข่ายในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน

ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก

7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 7,966.5264 31,866.1056 31,866.1056 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม : การส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 
มีพฤติกรรม สุขภาพเหมาะสม
 สามารถควบคุมและลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ
และภัยสุขภาพ

ร้อยละของ อสม. 
ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก
ของ อปท.

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
นโยบายย่อยที่ 4.5.2  สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ รวมถึงให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 396.2818   -       396.2818   465.2898   -      465.2898   460.7480   -       460.7480   464.6171   -      464.6171   1,786.9367   -      1,786.9367    

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ประชาชนที่ยากจน ได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่
อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด :
ครัวเรือน

/คน

11,000/
55,000

11,000/
55,000

11,000/
55,000

11,000/
55,000

กลยุทธ์-วิธีการ :

2. จํานวนแปลงที่ดิน
ที่ประชาชนได้รับการ
จัดที่ดินทํากินและที่
อยู่อาศัย

แปลง 13,600 13,600 13,600 13,600

3. ประชาชนที่ได้รับ
การจัดที่ดินมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ 80 80 80 80

ผลผลิต/โครงการ :  ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่
ประชาชนที่ยากจน

แปลง 13,600 13,600 13,600 13,600 396.2818 396.2818 465.2898 465.2898 460.7480 460.7480 464.6171 464.6171 1,786.9367 1,786.9367 กรมที่ดิน

กิจกรรม :
1. จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย   ให้กับประชาชนที่
ยากจน

แปลง 4,500 4,500 4,500 4,500 168.7168 168.7168 237.7249 237.7249 233.1831 233.1831 237.0522 237.0522 876.6770 876.6770        

2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน

แปลง 9,100 9,100 9,100 9,100 227.5650 227.5650 227.5649 227.5649 227.5649 227.5649 227.5649 227.5649 910.2597 910.2597        

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

พัฒนาครอบครัว สตรี เด็ก
และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนยากจน คนพิการให้มี
คุณภาพและมีความมั่นคงใน
ชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน 1. จํานวนประชาชน

ที่ยากจนได้รับการ
จัดที่ดินทํากินและที่
อยู่อาศัย

สร้างโอกาสประชาชนที่มี
ฐานะยากจนมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงพร้อมกับการสร้าง
อาชีพเพื่อให้สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีใน
ความเป็นมนุษย์

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
นโยบายย่อยที่ 4.5.4  สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 54.9450 -    54.9450 56.8735 -    56.8735 58.9949 -   58.9949 61.3283  -    61.3283  232.1417  -    232.1417  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัด :

ร้อยละ 80 80 80 80

กลยุทธ์-วิธีการ :

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

54.9450 -    54.9450 56.8735 -    56.8735 58.9949 -   58.9949 61.3283  -    61.3283  232.1417  -    232.1417  กรมการ
พัฒนาชุมชน

กิจกรรม :
1. ส่งเสริมการบริหารความรู้ของชุมชน 19.2850 19.2850 21.2135 21.2135 23.3349 23.3349 25.6683 25.6683 89.5017 89.5017

2. กิจกรรมสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 10.0000 10.0000

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (จชต.)

1.5500  1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 6.2000 6.2000

4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและ 31.6100 31.6100 31.6100 31.6100 31.6100 31.6100 31.6100 31.6100 126.4400 126.4400

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

พัฒนาศักยภาพของสตรีให้มี
บทบาทในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
การเมืองอย่างเสมอภาคตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและรู้เท่า
ทันโลกยุคใหม่

องค์กรสตรีมีความสามารถในการส่งเสริม 
พัฒนาอาชีพ  ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน

พัฒนาครอบครัว สตรี เด็ก
และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนยากจน คนพิการให้มี
คุณภาพและมีความมั่นคงใน
ชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน

ร้อยละขององค์กรสตรี
ที่ได้รับการพัฒนามี
ความสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
นโยบายย่อยที่ 4.5.5  เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 7,237.6140 -        7,237.6140 7,237.6140 -       7,237.6140 7,237.6140 -      7,237.6140 7,237.6140  -       7,237.6140  28,950.4560  -       28,950.4560  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัด :

ร้อยละ 100 100 100 100

กลยุทธ์-วิธีการ :

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ

7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 7,237.6140 28,950.4560 28,950.4560 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม : การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

พัฒนาครอบครัว สตรี เด็ก
และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนยากจน คนพิการให้มี
คุณภาพและมีความมั่นคงใน
ชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน

ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้
สามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือ
จากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

จัดบริการ ให้การสงเคราะห์ 
สวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
การคุ้มครองสิทธิให้ทุกคน
เข้าถึงอย่างเสมอภาค

ร้อยละของผู้พิการ
หรือทุพพลภาพที่ได้
ลงทะเบียนไว้สามารถ
เข้าถึงสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือจากรัฐ
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
นโยบายย่อยที่ 4.5.6  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 209.9510   -       209.9510   216.5250   -      216.5250   217.4090   -     217.4090   236.0237   -      236.0237   879.9087     -      879.9087     

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

พัฒนาระบบขนส่งให้มี
มาตรฐานความปลอดภัย

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด :
ส่งเสริมการเรียนรู้การ
เดินทางและการใช้การขนส่ง
อย่างปลอดภัย

อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก
ต่อแสนประชากร

 คนต่อ
แสน

ประชากร

14.15 14.15 14.15 14.15

ผลผลิต/โครงการ :  ลดอุบัติภัยและความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

157.4510 157.4510 158.7750 158.7750 153.8840 153.8840 166.1462 166.1462 636.2562 636.2562 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ     
อปพร. ประจําปีหลักสูตรอาสาจราจร

จํานวนรุ่น/จังหวัดที่ทํา
การฝึกอบรมเพิ่มศํกยภาพ
อปพร.หลักสูตรอาสาจราจร

รุ่น/
จังหวัด

20 20 20 15 52.5000 52.5000 57.7500 57.7500 63.5250 63.5250 69.8775 69.8775 243.6525 243.6525 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อุบัติภัยและอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



 
 
 

นโยบายที่ 5 
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 3,960.7226      -                  3,960.7226        10,377.1183      1,580.0040      11,957.1223       9,335.0537       1,580.0040     10,915.0577       8,644.7622      984.4070   9,629.1692      32,317.6603       4,144.4150     36,462.0753       

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

1. พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลที่ดินและแผนที่รูป
แปลงที่ดินในระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS)

1. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลที่ดินและแผน
ที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

2. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การจัดทําผังเมือง เพื่อใช้เป็นกรอบการ
พัฒนาเมือง

กลยุทธ์-วิธีการ : ตัวชี้วัด :

1. จํานวนโฉนดที่ดินที่
ออกให้แก่ประชาชน

แปลง 100,000     100,000      100,000     100,000     

ร้อยละ 80 80 80 80

3. เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ผู้มีสิทธิในการถือครอง
ี่ ิ แปลง 1,500    1,500     1,500    1,500    

2. ร้อยละของที่ดิน
ของรัฐที่ออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง 
(นสล.) แล้วมีการดูแล
การใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ปีงบประมาณ 2557

2. พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลที่ดินและแผนที่รูป
แปลงที่ดิน

3. จํานวนแปลงที่ดิน
ของรัฐที่ได้รับการรังวัด
เพื่อออกและ
ตรวจสอบหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง

4.  จัดให้ราษฏรเช่าที่ดินราช
พัสดุเพื่ออยู่อาศัยและทํากิน 
รวมทั้งพัฒนากระบวนการ
คุ้มครองที่ดินของรัฐ 
(สาธารณประโยชน์)

2. สามารถดําเนินการเพื่อให้
เกิดการกระจายการถือครอง
ที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน 
และมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐอย่างเหมาะสม

1. พัฒนากระบวนการจัดทํา
แผนที่ให้สอดคล้องทันการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
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5. หน่วยงานราชการใน
จังหวัดมีข้อมูลแผนที่
มาตรฐานแสดงแนวเขตการ
ปกครองและแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ

4. จํานวนข้อมูลที่ดิน
และแผนที่รูปแปลง
ที่ดินจัดเก็บในระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS)

ล้านแปลง 1.7 10 10 7.3

6. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแผนที่ (GIS) มาตรา
ส่วน 1 : 4,000

5. ร้อยละของข้อมูล
ที่ดินและแผนที่รูป
แปลงมีความครบถ้วน
ถูกต้อง

ร้อยละ 90 90 90 90

แห่ง 1,560 1,925 2,149 2,194

8. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีผังเมืองเป็นกรอบ
การพัฒนา

7. จํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีผังเมืองเป็นกรอบใน
การพัฒนา

แห่ง 110 110 130 130

8. จํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แผนที่ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS)

แห่ง 179 847 2,707 2,533

แห่ง 12 12 192 204

10. จํานวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
พร้อมกับจัดระเบียบ
ที่ดินแปลงใหม่

ชุมชน 1 5 4 9

9. จํานวนหน่วย
ราชการในจังหวัดมี
แผนที่มาตรฐาน แสดง
แนวเขตการปกครอง
และแนวเขตที่ดินของรัฐ

9. เอกชนมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการพัฒนาเมือง
และชนบทโดยร่วมกันปัน
ส่วนที่ดินเพื่อจัดระเบียบ
แปลงที่ดินใหม่และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ให้
สอดคล้องตามหลักการผัง
เมือง

10. อาคารสูง/ขนาดใหญ่/
ชุมชนคน/โรงมหรสพ/
โรงงาน/โรงแรมและอาคาร
พาณิชย์มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยจาก
อัคคีภัย

6. จํานวนจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีแผนผัง
นโยบาย โครงการ 
มาตรการ ด้านผังเมือง
ในการพัฒนาพื้นที่

7. จังหวัดและองค์กร
ปกครองท้องถิ่นมีแผนผัง
นโยบาย โครงการ มาตรการ 
เพื่อดําเนินการและปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ของการผัง
เมือง
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11. อาคารสาธารณะ
เกิดอัคคีภัยไม่มากกว่า 
เกณฑ์ที่กําหนด

แห่ง 100 100 100 100

12. จํานวนหน่วยงาน
ราชการที่ได้รับบริการ
ด้านช่างที่ได้มาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ

แห่ง 430 430 430 430

ผลผลิต/โครงการ : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่
ประชาชน

แปลง 122,640     100,000      100,000     100,000     932.4996 0.0000 932.4996 843.2685 0.0000 843.2685 889.5745 0.0000 889.5745 940.7003 0.0000 940.7003 3,606.0429 0.0000 3,606.0429 กรมที่ดิน

กิจกรรม :

1. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน แปลง 100,000     100,000      100,000     100,000     661.5764 0.0000 661.5764 636.6835 0.0000 636.6835 671.5415 0.0000 671.5415 710.5793 0.0000 710.5793 2,680.3807 0.0000 2,680.3807

2. จัดทําและให้บริการระวาง แผนที่ระบบ
ดิจิทัล

ระวาง 12,000       10,000        8,000        8,000        189.3920 0.0000 189.3920 206.5850 0.0000 206.5850 218.0330 0.0000 218.0330 230.1210 0.0000 230.1210 844.1310 0.0000 844.1310

3. เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่พิเศษ(บู
โด-สุไหงปาดี)จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

แปลง 22,640 - - - 81.5312 0.0000 81.5312 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 81.5312 0.0000 81.5312

ผลผลิต/โครงการ : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการ 
บริหารจัดการ

แปลง 1,500        1,500         1,500        1,500        95.5390 0.0000 95.5390 94.5112 0.0000 94.5112 99.9648 0.0000 99.9648 105.7357 0.0000 105.7357 395.7507 0.0000 395.7507 กรมที่ดิน

กิจกรรม :
1. รังวัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
และควบคุม คุ้มครองที่ดินของรัฐ

แปลง 1,500        1,500         1,500        1,500        69.2733 0.0000 69.2733 77.8352 0.0000 77.8352 82.4548 0.0000 82.4548 87.3507 0.0000 87.3507 316.9140 0.0000 316.9140

2. สํารวจที่ดินของรัฐและนําลงระวางแผนที่ แปลง 11,770   - - - 11.3697 0.0000 11.3697 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.3697 0.0000 11.3697

3. นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินของรัฐ
ิ ิ ั

แปลง 100,000     100,000      100,000     100,000     14.8960 0.0000 14.8960 16.6760 0.0000 16.6760 17.5100 0.0000 17.5100 18.3850 0.0000 18.3850 67.4670 0.0000 67.4670

ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและ
แผนที่แห่งชาติ

ล้านแปลง 1.7 10 10 7.3 183.3950 0.0000 183.3950 0.0000 1,580.0040     1,580.0040        0.0000 1,580.0040     1,580.0040        0.0000 984.4070 984.4070 183.3950 4,144.4150 4,327.8100 กรมที่ดิน

ผลผลิต/โครงการ : ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง

69.5627 -               69.5627 612.2213 -              612.2213 545.9077 -             545.9077 -              -          -              1,227.6917 -             1,227.6917 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง

11. ส่วนราชการได้รับการ
บริการด้านการช่างให้มี
ความปลอดภัย มีอัตลักษณ์
ไทย และประหยัดพลังงาน
ให้การสนับสนุนและบริการ
ด้านช่างที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพด้านบริการขั้น
พื้นฐานแก่ อปท. ชุมชนและ
ส่วนราชการ
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กิจกรรม : พัฒนาระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง

จํานวนจังหวัดที่มี
ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS)

จังหวัด 8 26 25 -

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบแผนที่
มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน

23.7863 -               23.7863 906.8572 -              906.8572 959.2120 -             959.2120 -              -          -              1,889.8555 -             1,889.8555 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง

กิจกรรม : พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อ
การจัดทําผังเมืองและผังชุมชน

จํานวนจังหวัดที่มีแผน
ที่มาตราส่วน 1 : 4,000

จังหวัด 2 32 34 - 

ผลผลิต/โครงการ :  ผังเมืองที่จัดทํา 807.8681 0.0000 807.8681 3,485.6788 0.0000 3,485.6788 2,368.6280 0.0000 2,368.6280 2,563.9510 0.0000 2,563.9510 9,226.1259 0.0000 9,226.1259 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กิจกรรม :
1. วางและจัดทําผังเมือง จํานวนผังเมืองที่จัดทํา ผัง 69 104 96 115 710.2681 -               710.2681 1,042.2788 -              1,042.2788 751.6280 -             751.6280 827.9510   -          827.9510   3,332.1259 -             3,332.1259

2. วางและจัดทําผังอําเภอ จํานวนอําเภอที่
ดําเนินการวางผัง

อําเภอ 40 344 231 248 97.6000 -               97.6000 2,443.4000 -              2,443.4000 1,617.0000 -             1,617.0000 1,736.0000  -           1,736.0000  5,894.0000 -             5,894.0000

ผลผลิต/โครงการ :  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้าง
ด้านการผังเมือง

338.2527 0.0000 338.2527 548.7093 0.0000 548.7093 561.3699 0.0000 561.3699 587.5021 0.0000 587.5021 2,035.8340 0.0000 2,035.8340 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กิจกรรม :
1. สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
 (ร่วมกับท้องถิ่น)

จํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม

แห่ง 124 160 160 160 298.5369 -             298.5369 449.4968 -           449.4968 464.4305 -           464.4305 480.2428   -          480.2428   1,692.7070 -             1,692.7070

2. การดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย 
(ขั้นตอนที่ 9-18)

จํานวนผังที่ประกาศ
บังคับใช้เป็น
กฎกระทรวง

ผัง 21 30 30 30 9.7941 -             9.7941 33.7197 -           33.7197 33.7197 -           33.7197 33.7197  -        33.7197  110.9532 -           110.9532

3. สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการติดตามและประเมินผลผัง
เมืองรวม

จํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมการ
ติดตามและ
ประเมินผลผังเมืองรวม

แห่ง 96 132 189 252 3.3197 -             3.3197 14.5100 -           14.5100 19.8450 -           19.8450 28.7350  -        28.7350  66.4097 -           66.4097
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4. สนับสนุนและส่งเสริมเทคนิคและ
มาตรฐานด้านการผังเมือง

จํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมเทคนิค
และมาตรฐานด้านการ
ผังเมือง

แห่ง 811 759 767 774 26.6020 -             26.6020 50.9828 -           50.9828 43.3747 -           43.3747 44.8046  -        44.8046  165.7641 -           165.7641

ผลผลิต/โครงการ :  ที่ดินที่ได้รับการจัดรูป
เพื่อพัฒนา

70.6657 0.0000 70.6657 635.2524 0.0000 635.2524 574.1005 0.0000 574.1005 885.3947 0.0000 885.3947 2,165.4133 0.0000 2,165.4133 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กิจกรรม :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่

จํานวนรายการ รายการ 16 25 25 25 10.2982 -             10.2982 290.7925 -           290.7925 290.7925 -           290.7925 290.7925 -          290.7925   882.6757 -             882.6757

2. ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จํานวนโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ

โครงการ 1 5 4 9 60.3675 -             60.3675 344.4599 -           344.4599 283.3080 -           283.3080 594.6022   -          594.6022   1,282.7376 -             1,282.7376

ผลผลิต/โครงการ : มาตรการกํากับดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการบังคับใช้

64.3003 0.0000 64.3003 169.8039 0.0000 169.8039 215.2779 0.0000 215.2779 232.4518 0.0000 232.4518 681.8339 0.0000 681.8339 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง

กิจกรรม :
1. มาตรการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมาย จํานวนรายการที่ใช้

มาตรการบังคับใช้และ
ปรับปรุงกฎหมาย

รายการ 1,167 1,536 1,559 1,578 29.3549 -             29.3549 57.3269 -              57.3269 60.7279 -             60.7279 65.4886    -          65.4886    212.8983 -             212.8983

2. มาตรการทางสังคม จํานวนรายการที่ใช้
มาตรการทางสังคม

รายการ 2 12 12 12 2.1654 -             2.1654 9.5290 -              9.5290 9.6819 -             9.6819 9.8500      -          9.8500      31.2263 -             31.2263

3. มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย

จํานวนรายการที่ใช้
มาตรการส่งเสริม
สนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย

รายการ 6,250 19,237 19,237 19,237 24.2490 -             24.2490 57.5820 -              57.5820 58.8826 -             58.8826 67.7511    -          67.7511    208.4647 -             208.4647

4. มาตรการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย

จํานวนรายการที่ใช้
มาตรการยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

รายการ 4 32 43 65 8.5310 -             8.5310 45.3660 -              45.3660 85.9855 -             85.9855 89.3621    -          89.3621    229.2446 -             229.2446

ผลผลิต/โครงการ :  งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,374.8532 0.0000 1,374.8532 3,080.8157 0.0000 3,080.8157 3,121.0184 0.0000 3,121.0184 3,329.0266 0.0000 3,329.0266 10,905.7174 0.0000 10,905.7174 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ปีงบประมาณ 2557

กิจกรรม :
1. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จํานวนพื้นที่ที่ได้รับ

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

แห่ง 13 15 16 15 391.4306 -               391.4306 1,049.0962 -                 1,049.0962 1,001.8020 -                1,001.8020 1,106.9117    -             1,106.9117    3,549.2405 -                3,549.2405

2. บริการด้านช่าง 1. จํานวนงานที่
ให้บริการด้านช่าง

แห่ง 430  430   430  430  758.1541 -               758.1541 1,787.2987 -              1,787.2987 1,867.5826 -             1,867.5826 1,951.0761  -           1,951.0761  6,364.1150 -             6,364.1150

2. จํานวนครั้งที่ให้
คําปรึกษาแนะนําทาง
วิชาการด้านช่าง

ครั้ง 85,000 89,000 91,000 93,000

3. จํานวนงานที่
ให้บริการวิเคราะห์
วิจัยทางด้านปฐพี
วิศวกรรมและวัสดุ
วิศวกรรม

แห่ง 370 390 410 430

3. บูรณะบํารุงรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม จํานวนเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งที่ได้รับการ
ซ่อมแซมปรับปรุง

แห่ง 70 70 70 70 102.2067 -             102.2067 105.8729 -           105.8729 109.8754 -           109.8754 114.2459   -          114.2459   432.2009 -           432.2009

4. ให้บริการก่อสร้างพลับพลาพิธี และ
ตกแต่งสถานที่

จํานวนพลับพลาพิธีที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

แห่ง 970 1,000 1,000 1,000 67.3567 -             67.3567 74.3620 -           74.3620 81.1349 -           81.1349 88.6183  -        88.6183  311.4719 -           311.4719

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร
ด้านช่าง

จํานวนบุคลากรได้รับ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนา
บุคลากรด้านช่าง

คน 3,335 3,335 3,335 3,335 55.7051 -               55.7051 64.1859 -              64.1859 60.6235 -             60.6235 68.1746    -          68.1746    248.6891 -             248.6891



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 2,647.6000  -        2,647.6000 2,647.6000 -       2,647.6000  2,647.6000  -      2,647.6000  2,647.6000  -       2,647.6000  10,590.4000  -       10,590.4000  

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัด :

กลยุทธ์-วิธีการ : ร้อยละ 70 75 80 85

ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการน้ํา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค อย่างบูรณาการ

2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 2,647.6000 10,590.4000 10,590.4000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม :
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา

2. การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

แหล่งน้ําได้รับการอนุรักษ์ 
พัฒนา ฟื้นฟู ให้เป็นแหล่งน้ํา
ต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค
 การเกษตร และอุตสาหกรรม

อปท. สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
อย่างบูรณาการ

ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่ได้มีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
การเกษตร เพาะปลูก 
เลี้ยงสัตว์และทํา
กิจกรรมอื่น ๆ

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อ
เพิ่มน้ําต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน้ํา
 บูรณาการน้ําผิวดิน ใต้ดิน 
และกําหนดมาตรฐานพัฒนา
ระบบน้ําสะอาด

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นนโยบายย่อยที่ 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 12,810.7210  -         12,810.7210  20,619.2301   -        20,619.2301    23,974.4209    -        23,974.4209   27,746.6696  -        27,746.6696  85,151.0416    -        85,151.0416    

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  : เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัด :

กลยุทธ์-วิธีการ : ลุ่มน้ํา 5 11 20 23

แห่ง 34 34 40 34

3. ความยาวแม่น้ําใน
ประเทศและความยาว
ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัด
เซาะได้รับการป้องกัน
การพังทลาย

เมตร 34,359 35,000 35,000 35,000

3. ประชาชนและชุมชนมี
ความปลอดภัยในการ
ป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนที่
เหมาะสม

4. ความยาวแม่น้ํา
ชายแดนระหว่าง
ประเทศที่ถูกกัดเซาะ
ได้รับการป้องกันมิให้
เกิดการสูญเสียดินแดน

เมตร 45,424 40,000 40,000 40,000

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง
เป็นผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติและสา
ธารณภัย

1. สร้างเครือข่ายในการ
ติดตาม และเฝ้าระวังภัย
พิบัติโดยความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนและ
เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ศักยภาพในการปรับตัวเพื่อ
รับมือและลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

1. จํานวนลุ่มน้ําที่ได้
จัดทําผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัย

2. มีภูมิคุ้มกันและความ
พร้อมรองรับผลกระทบ
จากสาธารณภัย

2. จํานวนพื้นที่ชุมชน
ที่ประสบภัยน้ําท่วมที่
มีความจําเป็นเร่งด่วน
ได้รับการป้องกัน2. พัฒนาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการ
พยากรณ์อากาศและการ
เตือนภัย รวมทั้งมาตรการ
และระบบบริหารจัดการ
พิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย  

หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

4. ป้องกันการพังทลายของ
พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศและพื้นที่
ชายฝั่ง

5. จํานวนแผน/
มาตรการ/ระบบ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

แผน/
มาตรการ/

เรื่อง

4 4 4 4

6. จํานวนครั้งที่ศูนย์
และจังหวัดมีการ
ฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตามสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัย

ครั้ง 168 168 168 168

7. จํานวนเยาวชน 
นักเรียนและนักศึกษา
ที่ได้รับการฝึกทักษะ
ให้มีประสบการณ์ตรง
ในการป้องกันอุบัติเหตุ
 และสาธารณภัย

คน 4,400 4,620 4,850 5,090

8. จํานวนสมาชิกทีมกู้
ชีพ กู้ภัยที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

เฉลี่ยรุ่น/ปี 4 4 4 4

9. จํานวนสาธารณภัย
ที่ได้รับการบรรเทา
และฟื้นฟู

ภัย 4 4 4 4

10. จํานวนศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนที่มี
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในสังกัด

ศูนย์ 20 27 30  - 

11. ร้อยละของแผน/
มาตรการ/ระบบที่แล้ว
เสร็จในปีที่ผ่านมา 
และได้นําไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 90 90 90 90



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

12. ร้อยละของ
ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือตรงตาม
ความต้องการเบื้องต้น

ร้อยละ 95 95 95 95

ผลผลิต/โครงการ : วางและจัดทําผังนโยบาย 
บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ํา

103.4000 -          103.4000 666.6000 -         666.6000 445.0000 -         445.0000 410.0000   -         410.0000   1,625.0000 -         1,625.0000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

1. วางและจัดทําผังนโยบายอุทกภัยลุ่มน้ํา จํานวนผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ํา

ผัง 10 19 23 27

ผลผลิต/โครงการ : ระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่
ชุมชนที่จัดทํา

3,171.1014 0.0000 3,171.1014 5,947.6447 0.0000 5,947.6447 6,901.4772 0.0000 6,901.4772 6,432.4823 0.0000 6,432.4823 22,452.7056 0.0000 22,452.7056 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กิจกรรม :
1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม ก่อสร้างระบบป้องกัน

น้ําท่วมพื้นที่ชุมชน
แห่ง 34 43 41 34 3,061.0206 -           3,061.0206 5,808.9136 -          5,808.9136 6,703.2390 -          6,703.2390 6,281.1195  -          6,281.1195  21,854.2927 -          21,854.2927

2. ศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วม ศึกษาวางแผนหลัก
ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบระบบ
ป้องกันน้ําท่วมพื้นที่
ชุมชน

แห่ง 10 25 28 27 110.0808 -          110.0808 138.7311 -         138.7311 198.2382 -         198.2382 151.3628   -         151.3628   598.4129 -         598.4129

ผลผลิต/โครงการ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ําและริมทะเลทั่วประเทศ

1,580.4593    -         1,580.4593    3,567.5407     -        3,567.5407     3,130.1169     -        3,130.1169     3,049.8958  -       3,049.8958  11,328.0127  -       11,328.0127  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จํานวนเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง

เมตร 34,261 35,000 35,000 35,000

ผลผลิต/โครงการ : ป้องกันการสูญเสียดินแดน
ชายฝั่งแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ อัน
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

4,043.5485    -         4,043.5485    4,757.5290     -        4,757.5290     4,791.9685     -        4,791.9685     4,864.8835    -        4,864.8835    18,457.9295    -        18,457.9295    กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําตาม
ชายแดนระหว่างประเทศ

จํานวนเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง

เมตร 45,424 40,000 40,000 40,000

ผลผลิต/โครงการ : ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพื่อ
พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2200        5.2200        5.2200        5.2200         3.2200         3.2200        3.2200        3.2200        16.8800        16.8800        กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ผลผลิต/โครงการ :การติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

8.2500        8.2500        5.8400        5.8400         6.1000         6.1000        6.2500        6.2500        26.4400        26.4400        กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
งานวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง
เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ

9.8601        9.8601        13.7505       13.7505       12.0175       12.0175       12.0175      12.0175      47.6456        47.6456        กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
และเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

107.4804     107.4804     109.3934     109.3934      118.4023      118.4023     128.6358    128.6358    463.9119      463.9119      กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : จัดทําพัฒนา และสนับสนุน 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

274.0815     274.0815     321.5465     321.5465      242.6949      242.6949     252.4338    252.4338    1,090.7567   1,090.7567   กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : การจัดการครุภัณฑ์ 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้าง

2,782.5242    2,782.5242    2,336.9000     2,336.9000     2,063.1500     2,063.1500     2,250.8500  2,250.8500  9,433.4242   9,433.4242   กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : จัดทําระบบเตือนภัยและ
เตรียมความพร้อมป้องกันภัย

-             -             6.0000        6.0000         55.0000       55.0000       505.0000    505.0000    566.0000      566.0000      กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

30.0374      30.0374      32.8411       32.8411       35.9251       35.9251       39.3176      39.3176      138.1212      138.1212      กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย

49.0021      49.0021      60.0722       60.0722       63.4763       63.4763       67.2108      67.2108      239.7614      239.7614      กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย

4.7861        4.7861        7.4420        7.4420         8.6922         8.6922        9.9925        9.9925        30.9128        30.9128        กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติ 100.0000     100.0000     100.0000     100.0000      100.0000      100.0000     60.0000      60.0000      360.0000      360.0000      กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ผลผลิต/โครงการ : ป้องกันและลดผลกระทบจาก
 น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลากและโคลนถล่ม โดยใช้
โครงสร้าง (Flagship Projects)

14.0000      14.0000      1,060.0000     1,060.0000     4,098.0000     4,098.0000     7,000.0000  7,000.0000  12,172.0000  12,172.0000  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ําเดิมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

จํานวนโครงการพื้นฟู
บูรณะแหล่งน้ําฯ ที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ 
2530 โครงการ

โครงการ 250 760 760 760 515.2000     515.2000     1,535.2000     1,535.2000     1,535.2000     1,535.2000     1,535.2000  1,535.2000  5,120.8000   5,120.8000   กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ค่ายเยาวชนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ 3 3 3 3 1.4700        1.4700        1.6100        1.6100         1.7700         1.7700        1.9500        1.9500        6.8000         6.8000         กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาและจัดทําระบบ
คาดการณ์และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

3.3000        3.3000        82.0000       82.0000       355.0000      355.0000     1,115.0000  1,115.0000  1,555.3000   1,555.3000   กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่กรม ปภ/
ปภ.จ./ศูนย์เขตฯ/และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จํานวนครั้งของการประชุม
เชิงปฏิบัติการ และนิเทศ
การปฏิบัติการใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สนเทศในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติให้แก่
เจ้าหน้าที่กรม ปภ/ปภ.จ./
ศูนย์เขตฯ/และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ครั้ง 4 4 4 4         1.0000         1.0000         1.1000          1.1000          1.2100         -           1.2100         1.3300         -           1.3300          4.6400         -            4.6400 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพด้านภูมิ
สารสนเทศ(GIS)

5.5000        5.5000                0.5000          0.5000 5.5000         5.5000                0.5000         0.5000 12.0000        12.0000        กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : นิเทศงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศรวมทั้งระบบสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้อง

0.5000       0.5000       0.5000       0.5000        0.5000        0.5000       0.5000       0.5000       2.0000        2.0000        กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



 
 
 
 

นโยบายที่ 8 
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายย่อยที่ 8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น 16,115.9130     -    16,115.9130   16,815.2605    2,438.7536     19,254.0141      16,977.4814    1,600.8357     18,578.3171    16,385.9371       2,387.0113     18,772.9484     66,294.5920    6,426.6006     72,721.1926    

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  
ระบบการบริหารงานภาครัฐ
มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ 
และมี  ธรรมาภิบาล ได้รับ
ความเชื่อมั่นศรัทธาจาก
ประชาชน

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยมีการพัฒนา
ระบบราชการอย่างต่อเนื่อง และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

กลยุทธ์-วิธีการ ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการแก่
ป

ระดับ 5 5 5 5

ผลผลิต/โครงการ : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5,202.2496     -   5,202.2496    5,776.4474     -              5,776.4474      5,607.2442     -              5,607.2442    4,616.0326       -              4,616.0326     21,201.9738   -              21,201.9738   สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กิจกรรม :

1. เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์

65.4258         -   65.4258        74.0405         -              74.0405          76.3091         -              76.3091        78.7138           -              78.7138         294.4892       -              294.4892       

2. บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระบบงานและจัดการความรู้

92.0319         -   92.0319        99.9664         -              99.9664          101.9548       -              101.9548       108.6338         -              108.6338       402.5869       -              402.5869       

3. บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1,110.0760     -   1,110.0760    1,839.1002     -              1,839.1002      1,725.1404     -              1,725.1404    1,459.1192       -              1,459.1192     6,133.4358    -              6,133.4358     

4. อํานวยความเป็นธรรมและสร้าง
เสริมราชการใสสะอาด

47.3689         -   47.3689        54.4219         -              54.4219          61.3107         -              61.3107        69.2263           -              69.2263         232.3278       -              232.3278       

5. สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป 3,794.2776     -   3,794.2776    3,604.8279     -              3,604.8279      3,531.2358     -              3,531.2358    2,781.6844       -              2,781.6844     13,712.0257   -              13,712.0257   

6. อํานวยการและประสานงาน
รัฐมนตรี (ภารกิจพื้นฐาน)

32.9654         -   32.9654        35.4054         -              35.4054          38.0958         -              38.0958        40.8263           -              40.8263         147.2929       -              147.2929       

7.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 32.8934         -   32.8934        36.1033         -              36.1033          39.8136         -              39.8136        43.5949           -              43.5949         152.4052       -              152.4052       

8 . การพิจารณาร่างกฎหมายและ
ข้อหารือทางข้อกฎหมาย

27.2106         -   27.2106        32.5818         -              32.5818          33.3840         -              33.3840        34.2339           -              34.2339         127.4103       -              127.4103       

พัฒนาระบบราชการให้มี
ความทันสมัย โดยเน้นการ
บริหารเชิง กลยุทธ์และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการวางแผนการตัดสินใจ
และการติดตามประเมินผล 
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ : การพัฒนาการ
ให้บริการทะเบียน บัตรประจําตัว
ประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ

2,042.6599     2,042.6599    2,222.3764     2,222.38         2,323.3935     2,323.39        2,424.4106       2,424.4106     9,012.8404    9,012.8404     กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม :
1. พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูล
สารสนเทศ

1,225.4099     1,225.4099    1333.2084 1,333.2084      1,393.3630     1,393.36        1,454.3348       1,454.3348     5,406.32        5,406.3161     

2.  บริการด้านการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน

817.2500 817.2500      889.1680 889.1680        930.0305       930.03          970.0758         970.0758       3,606.5243    3,606.5243     

ผลผลิต/โครงการ :  งานด้าน
ทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการ
ใ ้ ่ป

ล้านราย 5.5 5.5 5.5 5.5 5,016.8807     5,016.8807    5,170.5912     5,170.5912      5,343.9439     5,343.9439    5,590.7425       5,590.7425     21,122.1583   21,122.1583   กรมที่ดิน

กิจกรรม :
1. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐาน
ทางทะเบียนที่ดิน

แห่ง/
ล้านแปลง

150 /10 139 
/10

- - 109.6773 109.6773 115.8053 115.8053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 225.4826 225.4826

2. บริการด้านทะเบียนที่ดินใน
สํานักงานที่ดิน

ล้าน่ราย 4.85 4.90 4.95 5.00 2,900.2666 2,900.2666 3,144.4459     3,144.4459      3,332.2943     3,332.2943    3,604.4571       3,604.4571     12,981.4639 12,981.4639

3. บริการด้านรังวัดที่ดินใน
สํานักงานที่ดิน

ราย 200,000     200,000   200,000   200,000   1,542.4989 1,542.4989 1,541.04820   1,541.0482      1,706.6831     1,706.6831    1,812.3189       1,812.3189     6,602.5491 6,602.5491

กิจกรรม(ย่อย) : 

1. การดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน

ล้านแปลง 23 23 23 23 142.1952 142.1952 142.1952 142.1952 142.1952 142.1952 142.1952 142.1952 568.7808 568.7808

2. จัดทําใบเสร็จรับเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ในสํานักงานที่ดิน

แห่ง 100 - - - 26.3253 26.3253 26.3253 26.3253 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 52.6506 52.6506

3. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ
ประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์

แห่ง 174 190 174 - 150.0000 150.0000 190.0000 190.0000 150.0000 150.0000 0.0000 0.0000 490.0000 490.0000

4. พัฒนาระบบบริการในสํานักงาน
ที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทันสมัย

แห่ง 49 - - - 104.5234 104.5234 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 104.5234 104.5234

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ระบบ/
ล้านครั้ง

1/- -/2.91 -/3.201 -/3.521 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 20.0000

6. พัฒนาระบบบริการข้อมูลด้าน
รังวัดและทําแผนที่

ระบบ 1 - - - 21.3940 21.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21.3940 21.3940

7.  รังวัดเฉพาะรายโดยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์(RTK GPS 
Network)

สํานักงาน - 11 11 11 0.0000 0.0000 10.7713 10.7713 12.7713 12.7713 21.7713 21.7713 45.3139 45.3139

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร

ระบบ - - - 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการระบบที่ดิน

แปลง/แห่ง 22,0000/- 154 237 400 244.1992 244.1992 0.0000 2,438.7536 2,438.7536 0.0000 1,600.8357 1,600.8357 0.0000 2,387.0113 2,387.0113 244.1992 6,426.6006 6,670.7998 กรมที่ดิน

               

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและ
สนับสนุน อปท.

2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 2,083.4764 8,333.9056 8,333.9056 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

กิจกรรม :
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการสาธารณะ

14.7936 14.7936 14.7936 14.7936 14.7936 14.7936 14.7936 14.7936 59.1744 59.1744

2. การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อปท.

105.1789 105.1789 105.1789 105.1789 105.1789 105.1789 105.1789 105.1789 420.7156 420.7156

3. พัฒนากฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่น

4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 18.2000 18.2000

4. พัฒนาบุคลากร 79.7450 79.7450 79.7450 79.7450 79.7450 79.7450 79.7450 79.7450 318.9800 318.9800

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

85.0089 85.0089 85.0089 85.0089 85.0089 85.0089 85.0089 85.0089 340.0356 340.0356

6. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
บริหารหน่วยงาน

1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 1,662.3800 6,649.5200 6,649.5200

7. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น 131.5700 131.5700 131.5700 131.5700 131.5700 131.5700 131.5700 131.5700 526.2800 526.2800

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาการ
บริหารจัดการระบบข้อมูลด้าน
สารสนเทศ

27.3000         27.3000        10.8700         10.8700          11.3700         11.3700        6.5700            6.5700           56.1100        56.1100         กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : กิจกรรมเพื่อ
สังคม(CSR)

5.0000           5.0000         6.0000          6.0000           8.0000          8.0000          7.0000            7.0000           26.0000        26.0000         กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านบุคลากรให้
สามารถตอบสนองภารกิจได้อย่าง
รวดเร็วทันเหตุการณ์ต่อสถานการณ์

19.4524         19.4524        3.7489          3.7489           4.7365          4.7365          4.1276            4.1276           32.0654        32.0654         กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรในการจัดทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

จํานวนบุคลากรที่
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
จัดทําการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

คน 200 200 200 200 0.2379 0.2379 0.3000          0.3000           0.3000          0.3000          0.3000            0.3000           1.1379          1.1379          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ : การจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร์สํานัก/กอง ศูนย์ ปภ. เขต
 1 - 18 (Strategy Map) และการ
ตรวจติดตามประเมินผลฯ

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนที่ยุทธศาสตร์
ระดับหน่วยงาน

ระดับ 5 5 5 5 0.0796           0.0796         0.3000          0.3000           0.3000          0.3000          0.3000            0.3000           0.9796          0.9796          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ :การจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ระดับคะแนนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ

ระดับ 5 5 5 5 0.3819           0.3819         0.3500          0.3500           0.3500          0.3500          0.3500            0.3500           1.4319          1.4319          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : การดําเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

ระดับ 5 5 5 5 0.1151           0.1151         0.3500          0.3500           0.3500          0.3500          0.3500            0.3500           1.1651          1.1651          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากรเพื่องานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.5935           2.5935         2.5995          2.5995           2.6006          2.6006          2.6145            2.6145           10.4081        10.4081         กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ :  ตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ

ระดับความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
มาตรการป้องกัน
และปราบปราม
การทจริตภาครัฐ

ครั้ง 1 1 1 1 0.6500           0.6500         0.7150          0.7150           0.7865          0.7865          0.8652            0.8652           3.0167          3.0167          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : คณะกรรมการ
สอบสวนหรือนิติกรสอบสวนหรือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคําสั่งผู้มี
อํานาจสั่งแต่งตั้ง

จํานวนผู้ทุจริต
หรือประพฤติมิ
ชอบลดลง

ครั้ง 36 36 36 36 0.6174           0.6174         0.6791          0.6791           0.7470          0.7470          0.8217            0.8217           2.8652          2.8652          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ : การ
ประชุมสัมมนาให้ความรู้แนว
ทางการจัดทําและประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใส ปภ. และพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสของ ปภ.และจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเป็นหลักประกันและ
ปกป้องข้าราชการ
พิทักษ์ดูแลพยาน และผู้ร้องเรียน
ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือปฏิบัติ

คน 25 25 25 25 0.0200           0.0200         0.0200          0.0200           0.0200          0.0200          0.0200            0.0200           0.0800          0.0800          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม ปภ.

ครั้ง 12 12 12 12 0.1500           0.1500         0.1500          0.1500           0.1500          0.1500          0.1500            0.1500           0.6000          0.6000          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาบุคลากร
สร้างจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และวินัยข้าราชการ 

รุ่น 19 19 19 19 0.7000           0.7000         0.7000          0.7000           0.7000          0.7000          0.7000            0.7000           2.8000          2.8000          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : การเผยแพร่
ประมวลจริยธรรมให้บุคลากรใน
สังกัด ปภ.

เล่ม 5,000 1,000 1,000 1,000 0.0800           0.0800         0.0200          0.0200           0.0200          0.0200          0.0200            0.0200           0.1400          0.1400          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : นิเทศงาน
เครือข่าย คุ้มครองจริยธรรม ปภ.
ศูนย์ ปภ. เขต 1-18

ศูนย์ 
ปภ. เขต

2 2 2 2 0.0500           0.0500         0.0500          0.0500           0.0500          0.0500          0.0500            0.0500           0.2000          0.2000          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : สนับสนุน 
อํานวยการ ประสานงานตามภารกิจ
ของ คจ.

เดือน 12 12 12 12 0.1000           0.1000         0.1000          0.1000           0.1000          0.1000          0.1000            0.1000           0.4000          0.4000          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : จัดทําคู่มือการ
ดําเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนและมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

เล่ม 100 100 - - 0.0150           0.0150         0.0150          0.0150           0.0300          0.0300          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : "คืนมนุษย์สู่
เหย้า เพื่อเฝ้าเมือง" 

รุ่น 1 1 1 1 0.0700           0.0700         0.0700          0.0700           0.0700          0.0700          0.0700            0.0700           0.2800          0.2800          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ :  "คนดีศรี ปภ." คน 24 24 24 24 0.1200           0.1200         0.1200          0.1200           0.1200          0.1200          0.1200            0.1200           0.4800          0.4800          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ศึกษาดูงาน
โครงการพระราชดําริตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือหน่วยงานตัวอย่างที่
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน หรือดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รุ่น 19 19 19 19 1.0000           1.0000         1.0000          1.0000           1.0000          1.0000          1.0000            1.0000           4.0000          4.0000          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คน 400 400 400 400 0.0050           0.0050         0.0050          0.0050           0.0050          0.0050          0.0050            0.0050           0.0200          0.0200          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ปฏิบัติธรรม 
"น้อมนําชีวี สู่วิถี พุทธ" 

รุ่น 1 1 1 1 0.0200           0.0200         0.0200          0.0200           0.0200          0.0200          0.0200            0.0200           0.0800          0.0800          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ประกวดภาพ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

ครั้ง 1 1 1 1 0.0300           0.0300         0.0300          0.0300           0.0300          0.0300          0.0300            0.0300           0.1200          0.1200          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสให้งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

1.5964           1.5964         1.8462          1.8462           1.9011          1.9011          1.9610            1.9610           7.3047          7.3047          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานทาง
สื่อต่าง ๆ

จํานวนผลงานที่
ได้ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางสื่อ
่

เรื่อง 2 3 4 5 2.7000           2.7000         6.5404          6.5404           8.0067          8.0067          9.4930            9.4930           26.7401        26.7401         กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจปกติและ
นโยบายหลักของหน่วยงาน

1.8030           1.8030         3.4100          3.4100           3.7900          3.7900          4.1070            4.1070           13.1100        13.1100         กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนางานด้าน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐของ
 ปภ.

ร้อยละของการ
ตรวจแนะนําการ
ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ของศูนย์ 
ปภ.เขต

ศูนย์/
ครั้ง

4 4 4 2 0.1000           0.1000         0.1600          0.1600           0.1000          0.1000          0.1000            0.1000           0.4600          0.4600          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนางานด้าน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ของศูนย์ ปภ. เขต

จํานวนศูนย์ ปภ. 
เขต ที่พัฒนางาน
ด้านเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ

จํานวน
ศูนย์ 

ปภ. เขต

18 18 18 18 0.1800           0.1800         0.1800          0.1800           0.1800          0.1800          0.1800            0.1800           0.7200          0.7200          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนากฎหมาย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

0.2500            0.2500           0.2500          0.2500          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : สัมมนาเพื่อ
ศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อจํากัด
ของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

2.5000           2.5000         2.5000          2.5000           2.5000          2.5000          0.2500            0.2500           7.7500          7.7500          กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ผลผลิต/โครงการ : ค่าใช้จ่าย
อํานวยการ

1,458.7800     1,458.7800    1,519.5200     1,519.5200      1,571.1200     1,571.1200    1,629.3500       1,629.3500     6,178.7700    6,178.7700     กรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายย่อยที่ 8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น 10,772.4299      -   10,772.4299  11,284.4641      -   11,284.4641 11,798.6599      -   11,798.6599 12,315.2434      -   12,315.2434  46,170.9973     -   46,170.9973     

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการ  
ระบบการบริหารงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมีคุณภาพ และมี 
ธรรมาภิบาล ได้รับความ
เชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยมีระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ

กลยุทธ์-วิธีการ ตัวชี้วัด :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่ผ่านระบบการ
บริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

1.จํานวนจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดที่ใช้
ระบบติดตาม
ประเมินผลโครงการ
และงบประมาณ

จังหวัด/
กลุ่ม
จังหวัด

76/18 76/18 76/18 76/18

2. พัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐโดยปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งจัด
ศูนย์บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ

2. จํานวนจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดสามารถ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
ของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดแล้วเสร็จ
ตามกําหนดเวลา

จังหวัด/
กลุ่ม
จังหวัด

76/18 76/18 76/18 76/18

3. จํานวนของ กรอ.
จังหวัดที่มีการจัดทํา
แผนหรือแนวทางเพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด

จังหวัด 76 76 76 76

4. ร้อยละของ
ประชาชนที่ให้การ
ยอมรับในผลงาน
ของกรมการพัฒนา
ชุมชน

ร้อยละ 80 82.5 85 87.5

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ : จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดมีระบบการขับเคลื่อนการ
บริหารงานและการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ

867.3685      -  867.3685   878.2153      -  878.2153   890.0368      -  890.0368  902.9404      -  902.9404    3,538.7610   -  3,538.7610   สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กิจกรรม : สนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้าง
สมรรถนะของอําเภอในการ
บริการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

9,786.3744       9,786.3744   10,275.6931      10,275.6931   10,765.0118      10,765.0118 11,254.3306      11,254.3306  42,081.4099     42,081.4099     กรมการปกครอง

กิจกรรม :

1. สนับสนุนการบริหารจัดการ
กรม

5,693.2676    5,693.2676   5,977.9310    5,977.9310   6,262.5944    6,262.59   6,547.2577    6,547.2577    24,481.05        24,481.0507     

2. การบริหารงานอําเภอ 3,542.0994    3,542.0994   3,719.2044    3,719.2044   3,896.3093    3,896.31   4,073.4143    4,073.4143    15,231.03        15,231.0274     

3. การอํานวยการศูนย์บริการ
ประชาชน

70.9050        70.9050     74.4503        74.4503    77.9955        78.00       81.54075 81.5408     304.89         304.8915      

4.  สนับสนุนการจัดระบบการ
ปกครองท้องที่

480.1024      480.1024   504.1075      504.1075   528.1126      528.11      552.11776 552.1178    2,064.44      2,064.4403   

ผลผลิต/โครงการ :โครงการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และ
กลไกการบริหารงานชุมชนแบบ
บูรณาการ

118.6870 118.687 130.5557 130.5557 143.6113 143.6113 157.9724 157.9724 550.8264 550.8264 กรมการพัฒนา
ชุมชน



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายย่อยที่ 8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น 21,967.7227      -   21,967.7227  23,066.1088      -   23,066.1088 24,164.4950      -   24,164.4950 25,262.8811      -   25,262.8811  94,461.2076     -   94,461.2076     

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการ  
ระบบการบริหารงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมี
ธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน

พัฒนา ส่งเสริมการ
บริหารงานบุคคลของ
กระทรวงมหาดไทย ให้มุ่ง
บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์-วิธีการ ตัวชี้วัด :
ปรับทัศนคติ บทบาท และวิธีการ
ทํางานของบุคลากรภาครัฐ ให้มุ่ง
บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของ
กระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ 80 80 80 80

ผลผลิต/โครงการ : 
เสริมสร้างสมรรถนะของ
อําเภอในการบริการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

21,967.7227      21,967.7227  23,066.1088      23,066.1088 24,164.4950      24,164.4950 25,262.8811      25,262.8811  94,461.2076     94,461.2076     กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม : เสริมสร้าง
สมรรถนะกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายย่อยที่ 8.1.4  พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น 101.3793          -   101.3793      106.4483          -   106.4483      111.5172          -   111.5172     116.5862          -   116.5862      435.9310         -   435.9310         

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการ  
บุคลากรภาครัฐมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ ได้รับความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติราชการ

ปฏิบัติงานมืออาชีพ และ
ดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี

กลยุทธ์-วิธีการ ตัวชี้วัด :
พัฒนาศักยภาพข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม

ร้อยละของบุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทยที่มี
การปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์สมรรถนะหลัก

ผลผลิต/โครงการ : 
เสริมสร้างสมรรถนะของ
อําเภอในการบริการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

101.3793    101.3793 106.4483    106.4483 111.5172    111.52    116.5862    116.5862 435.9310   435.9310   กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายย่อยที่ 8.1.6   สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. อกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น 171,434.3108 -    171,434.3108 171,417.4908 -     171,417.4908 171,411.3008 -     171,411.3008 171,412.1608 -     171,412.1608 685,675.2632    -     685,675.2632    

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ดําเนินงานเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการ
เชื่อมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่น
กับแผนชุมชน และแผนระดับ
ต่างๆ ในพื้นที่ และสามารถ
ให้บริการสาธารณะที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

อปท. มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

กลยุทธ์-วิธีการ ตัวชี้วัด :
1. พัฒนาขีดความสามารถการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
คลัง วิธีการงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และประชาชนมีส่วนร่วม

ร้อยละของ อปท. ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินการ
บริหารงานตาม
หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ร้อยละ 75 75 80 80

2. สนับสนุนการเชื่อมโยงบูรณา
การแผนท้องถิ่น แผนชุมชน และ
แผนระดับต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต/โครงการ :  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้าน
บุคคลที่ได้มาตรฐาน

73.8300   73.8300   57.0100   57.0100   50.8200   50.8200   51.6800   51.6800   233.3400   233.3400   สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ :จัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่ อปท.

156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 156,360.4808 625,441.9232 625,441.9232 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2555-2558

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน



เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน
กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. อกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2555-2558ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ :ช่วยเหลือฟื้นฟูความ
เสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสา
ธารณภัย

15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 60,000.0000 60,000.0000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม :
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและ
นโยบายรัฐบาล

2. การส่งเสริมและสนับสนุนดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

4. การช่วยเหลือและฟื้นฟู



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายย่อยที่ 8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. อกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น 288.9995     -   288.9995     317.8995     -    317.8995     349.6893     -    349.6893     384.6582     -    384.6582     1,341.2465          -    1,341.2465          

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการแผ่นดินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการในชุมชน/ท้องถิ่น

กลยุทธ์-วิธีการ ตัวชี้วัด :
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบาย วางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐ

ร้อยละของหมู่บ้านที่มี
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน 
โดยใช้แผนชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 60 60 60 60

ผลผลิต/โครงการ :  โครงการพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ
รับรองมาตรฐานแผนชุมชน  และเพิ่ม
มูลค่าแผนชุมชนสู่นโยบายระดับชาติ

288.9995 -  288.9995   317.8995   -   317.8995   349.6893   -   349.6893   384.6582   -   384.6582   1,341.2465       -   1,341.2465       กรมการ
พัฒนาชุมชน

กิจกรรม :

1. บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

250.6670   250.6670   275.7337   275.7337   303.3070   303.3070   333.6377   333.6377   1,163.3454       1,163.3454       

2. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานแผนชุมชน 
 และเพิ่มมูลค่าแผนชุมชนสู่นโยบาย

38.3325     38.3325     42.1658     42.1658     46.3823     46.3823     51.0205     51.0205     177.9011          177.9011          

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย 

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



ก.พ.ร. 03

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายย่อยที่ 8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน

กลยุทธ์-วิธีการ  ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม งปม. นอกงปม รวม รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น 2,466.6894   -   2,466.6894   2,590.0239   -    2,590.0239   2,713.3583   -    2,713.3583   2,836.6928   -    2,836.6928   10,606.7644        -    10,606.7644        

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  
ประชาชนทุกระดับได้รับการ
ปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายด้วย
ความเสมอภาค เท่าเทียม และ
เป็นธรรม

การอํานวยความเป็นธรรม เป็นที่พึ่ง
ของประชาชน

กลยุทธ์-วิธีการ ตัวชี้วัด :
1. เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมสามารถร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้โดยสะดวก และ
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่าง
ทั่วถึง

ร้อยละของอําเภอที่มีการ
พัฒนาศูนย์อํานวยความ
เป็นธรรมอําเภอให้ได้
มาตรฐาน

ร้อยละ 80 80 80 80

2. จัดให้มีระบบการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเป็นธรรม
 คนยากจน และผู้ด้อยดอกาสให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้าง
สมรรถนะของอําเภอในการบริการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

2,466.6894   2,466.6894   2,590.0239   2,590.0239   2,713.3583   2,713.3583   2,836.6928   2,836.6928   10,606.7644        10,606.7644        กรมการ
ปกครอง

กิจกรรม : การดําเนินการตามกฎหมาย
ในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  กระทรวงมหาดไทย 

ประเด็นนโยบายย่อยที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558




