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(รา่ง) แผนปฏิบตัิราชการ 
ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
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ส่วนที ่๑ 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 
ของส านกังาน                  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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๑.๑ โครงสรา้งของส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

กองการเจา้หนา้ที ่

 

กองกลาง 

กองการตา่งประเทศ 

 

กองคลงั 

 

กองสารนเิทศ 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร 

 

สถาบนัด ารงราชานภุาพ 

 

ส านกักฎหมาย 

 

ส านกังานคณะกรรมการ 
มาตรฐานการบรหิาร         
งานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

 

ส านกัตรวจราชการ              
และเรือ่งราวรอ้งทกุข ์

 

ส านกันโยบายและแผน 

 

ส านกัพฒันาและสง่เสรมิการ
บรหิารราชการจงัหวดั 

 

ศนูย์ปฏบิตักิารขา่ว 
กระทรวงมหาดไทย 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

ศนูย์ปฏบิตักิารตอ่ต้านการทจุริต 

ส านกังานทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 

กลุม่งานสนบัสนนุปลดักระทรวง 

กลุม่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค 

ส านกังานศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ศนูย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ส านกังานจงัหวดั (๗๖ แหง่) 

ราชการบรหิารสว่นกลาง 

ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค 

หนว่ยงานภายในทีจ่ดัตัง้ขึน้และใหร้ายงานตรงตอ่ปลดักระทรวงมหาดไทย 

หนว่ยงานรบัผิดชอบขึน้ตรงตอ่ปลดักระทรวงมหาดไทย 

กลุม่ขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรช์าติ             
และการสรา้งความสามคัคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย  

หนว่ยงานภายในทีจ่ดัตัง้ขึน้และใหร้ายงานตรงตอ่ปลดักระทรวงมหาดไทย       
หรอืรองปลดักระทรวงมหาดไทยทีก่ ากบัดแูลการปฏบิัตริาชการเปน็รายพืน้ที่ 

ราชการบรหิารสว่นกลาง 

ศนูย์ขบัเคลือ่นงานจติอาสา กระทรวงมหาดไทย  
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ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒ อ านาจหนา้ทีข่องส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวย
ความเปน็ธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 

 แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 

 จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและตรวจสอบภายในราชการท่ัวไปของกระทรวง 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและให้บริการด้านการส่ือสาร
แก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด 

 ด าเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 ด าเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ                         
ไปสู่การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การยื่นค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค 

 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังงานนิติกรรม
และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของกระทรวง 

 ด าเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 อ านวยการ บูรณาการ และเป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการประสานงานด้านการข่าวท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ี                                                                   
ของส านักงานปลัดกระทรวงหรือตามท่ีรัฐมนตรี                                                                               
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 ราชการบริหารส่วนกลาง 

กองกลาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 

กองการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

 
 

 ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงานปลัดกระทรวง 
 ประสานราชการกับหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงในส่วนภูมิภาค 
 ปฏิบัติราชการท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ซึง่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ี              

ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 จัดระบบบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง เว้นแต่การฝึกอบรม 
 จัดระบบบริหารงานบุคคลท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ด าเนินการด้านการต่างประเทศ 
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ ติดตาม และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานด้านความช่วยเหลือ                

และร่วมมือทางด้านกิจการชายแดน ผู้อพยพ และผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมท้ังการจัดประชุมและเจรจา
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ
ของส านักงานปลัดกระทรวง 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี                   
ของกระทรวง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖ 

 

กองสารนิเทศ 
 
 
 
 
 

 
ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

สถาบนัด ารงราชานุภาพ 
 
 

 
 
ส านกักฎหมาย 

 
 
 
 
 
 

 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ของกระทรวง 

 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 พัฒนาระบบงานและบุคลากรด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการส่ือสาร และให้บริการด้านการรับส่งข่าวสาร                  

การติดต้ัง การตรวจซ่อม การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการส่ือสาร                             
แกส่่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด 

 ก าหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ การส ารวจ การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ประโยชน์
และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริการส่ือสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง                      
และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง 
 วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง 

และงานคดีอื่นท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง 
 ด าเนินการเกี่ยวกับบริการข้อมูลด้านกฎหมายของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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๗ 

 

ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัตรวจราชการและเรือ่งราวรอ้งทกุข ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร               

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีและ                    

ในการด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวง แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเมนิผลของแผนงาน โครงการ                             
ในการตรวจราชการ และจัดท ารายงานประจ าไตรมาสและประจ าปี 

 ร่วมและติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ และการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน           
และร้องทุกข์ ตลอดจนติดตามการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

 รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการสืบสวน สอบสวน จัดท ารายงานผลความคืบหน้าตามท่ีผู้บังคับบัญชา
ส่ังการ รวมท้ังประสานและด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 

 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ หรือการติดตามเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ 

 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภาคราชการ 
 วิจัยและพัฒนาระบบตรวจราชการ และประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตามผล ตลอดจน

ตรวจสอบเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                                         

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๘ 

 

ส านกันโยบายและแผน 
 
 

 
 
 
 
 

ส านกัพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารราชการจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

ศนูยป์ฏบิตักิารขา่ว กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอแนะและจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ    
ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล                     
และนโยบายของกระทรวง จัดท าแผนมหาดไทยแม่บท ประสานแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะ
นโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี รวมท้ังติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน                   
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

 สนับสนุนการบริหารราชการของกลุ่มภารกิจ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ประสานระดับนโยบายการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ              
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนประสานการพัฒนาในระดับพื้นท่ี 

 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมท้ังก ากับ เร่งรัด                              
และประสานการบริหารราชการของจังหวัดเพื่อการพัฒนาในพื้นท่ี 

 สนับสนุนและส่งเสริมกลไกการบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 อ านวยการ ประสานงาน และบูรณาการด้านการข่าวของกระทรวงมหาดไทยท่ีอาจส่งผลกระทบ                   
ต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 

 ด าเนินการติดตาม รวบรวม ตรวจสอบวิเคราะห์ และประมาณสถานการณ์ด้านการข่าวท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 

 พัฒนาระบบข่าวกรองของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๙ 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

 
 
 
 

 

 
 
 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง    
เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

 รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี                         
ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องการทุจริตฯ และคุ้มครองจริยธรรมฯ              

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน           
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย              
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน                                                                            
ของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของส านักงานปลัดกระทรวง   
และกระทรวง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง 

 ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๑๐ 

 

 หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ส านกังานทีป่รกึษาด้านกฎหมาย 

 
 
 

กลุม่งานสนบัสนนุปลดักระทรวง 
 
 
 
 
 

 
 

ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปฏิบัติงานในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของกระทรวง 
 ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี 

ของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารของกระทรวง และส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด 

 ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการของผู้บริหารระดับสูงส านักงานงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ติดตาม ประสานงานการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อส่ังการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
 วิเคราะห์ สรุป ประสานงาน ติดตาม และเสนอแนะในงานส าคัญเร่งด่วนแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

และงานคณะกรรมการผู้บริหาร  
 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
 ประสานเร่งรัดติดตามการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ประมวลแยกแยะเรื่องร้องทุกข์จากทุกช่องทาง/หน่วยงาน 
 งานให้ค าปรึกษาแนะน ากับประชาชน 
 ประสานการไกล่เกล่ียข้อพิพาท/แก้ไขปัญหาของประชาชน 
 งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกบังานศูนย์ด ารงธรรม 
 ประสานการจัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว 
 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 งานส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (E - Report) 
 งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
 งานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาจากส านักราชเลขาธิการ 
 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๑๑ 

 

กลุม่ขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาตแิละการสรา้งความสามัคคปีรองดอง 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยข์บัเคลือ่นงานจติอาสา กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง 
 เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ                     
กับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และระหว่างกระทรวง 

 งานเลขานุการของคณะท างานขับเคล่ือนในระดับกระทรวง 
 เป็นเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามการด าเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด                                    

ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
 จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ประเมินผล และจัดท ารายงานการด าเนินการของกระทรวงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ                        

และปฏิรูปประเทศ 
 ประสาน เร่งรัด และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด 
 เผยแพร่ และส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                                            

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์อ านวยการและขับเคล่ือนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย 
 อ านวยการ ประสานราชการ ก ากับ ติดตามการด าเนินการด้านจิตอาสาเพื่อด าเนินการตามภารกิจ                          

ท่ีศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (ศอญ.จอส.๙๐๔) และศูนย์อ านวยการและขับเคล่ือน
งานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย 

 อ านวยการ ประสานราชการ ติดตามการด าเนินการด้านจิตอาสาของศูนย์ขับเคล่ือนงานจิตอาสา                   
กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง และขับเคล่ือนภารกิจจิตอาสาของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย              
ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 

 จัดท าแผนงานและยุทธการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ภายใต้อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวง 

 ประเมินผล และจัดท ารายงานการด าเนินการด้านจิตอาสาของกระทรวงและจังหวัด 
 เผยแพร่และส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านจิตอาสาแก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวง 
 ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินภารกิจ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านจิตอาสาของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                                               

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๑๒ 

 

 หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวง -
มหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการเป็นรายพื้นที่ 

กลุม่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านกังานจงัหวดั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ี  
 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่าย

สารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวดั 
 จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ด าเนินการตามแผน ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมท้ังประสานการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือค าของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดหรือค าของบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
 ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด  
 อ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประสานและบูรณาการการท างานของภาคร่วมกับหน่วยงานกลางและคณะกรรมการหรือคณะท างาน    
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส่วนราชการกระทรวง กรม และส่วนราชการหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ในระดับพื้นท่ี การรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นท่ี เพื่อเช่ือมโยงบูรณาการและประสานการจัดท าแผน 
ในทุกระดับท้ังยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ One plan 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าและบริหารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดท าระบบข้อมูลศักยภาพการพัฒนาภาค 
 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาภาค 
 จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาภาค 
 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๑๓ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ส่วนที ่๒ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม      
ของส านกังาน                          

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๑๔ 

 

  

 
โอกาส (Opportunity) ภยัคกุคาม (Threat) 

O1 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/นโยบายและแผนด้านความมั่นคง
แห่งชาติ ท่ีมีความชัดเจน เอื้อต่อการก าหนดทิศทาง/
แนวทางการด าเนินงานขององค์กร  

T1 การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ระบบการเมือง 
ท่ีขาดเสถียรภาพ มีผลกระทบต่อความต่อเนื่อง 
ในการด าเนินนโยบายหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการ
อยู่ขององค์กร 

O2 การให้ความส าคัญกับการสร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติของรัฐบาล ท าให้องค์กร 
มีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสามัคคี
ปรองดองในระดับพืน้ท่ี 

T2 ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของประชาชนในระดับ
พื้นท่ี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง  
ทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีก าหนดไว้ 

O3 การให้ความส าคัญกับสถาบันหลักของชาติ ท าให้
องค์กรมีบทบาทในการเทิดทูนและธ ารงรักษาไวซ้ึง่
สถาบันหลักของชาติ และน้อมน าหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน แนวพระราชด าริ
ไปสู่การปฏิบัติ  

T3 แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
อาจส่งผลต่อรูปแบบ/กลไกการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค 

O4 การให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และการให้ความส าคัญกับการพัฒนา
พื้นท่ี (Area - based Approach) ของรัฐบาล                     
ท าให้องค์กรมีบทบาทในการดูแลแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นท่ีเพื่อสร้างรายได้ ลดความเหล่ือมล้ า 
และอ านวยความเป็นธรรม 

T4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวหน้า
และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กร 
ต้องปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ทัน 

O5 การให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา.
ยาเสพติดของรัฐบาล ท าให้องค์กรมีบทบาทในการ
สนับสนุนหน่วยงานเพื่อรว่มมือกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

T5 การเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีไม่เท่าเทียมกัน ท าให้ 
เกิดข้อจ ากัดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานขององค์กร 

O6 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล 
โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ท าให้
องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

T6 กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กรบางฉบับมีข้อจ ากัดไม่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้
องค์กรต้องพิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อน าเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
ให้ทันการณ์ 

O7 การให้ความส าคัญกับการบริหารราชการ 
แบบบูรณาการของรัฐบาลเอื้อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

T7 การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย  
ท าให้องค์กรต้องขับเคล่ือนภารกิจในการส่งเสริม

๒.๑ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๑๕ 

 

โอกาส (Opportunity) ภยัคกุคาม (Threat) 
สามารถด าเนินงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บทบาทความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในระดับพื้นท่ี 

O8 การท างานในรูปแบบประชารัฐ เอื้อให้องค์กร
สามารถด าเนินการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

O9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของรัฐบาล เป็นโอกาสขององค์กรในการก าหนดและ
ขับเคล่ือนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังพัฒนาระบบ 
การก ากับดูแลองค์การท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

O10 บทบาทน าของไทยในอาเซียนและความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสร้างโอกาสการพัฒนา
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการด าเนินงาน                     
ด้านการต่างประเทศขององค์กร 

O11 ภัยคุกคามรูปแบบใหมม่ีแนวโน้มความรุนแรงและ
ความซับซ้อนมากขึ้นท าให้องค์กรมีบทบาทสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

O12 การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง 
ส่งผลให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีความส าคัญยิ่งขึ้น  
ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้องค์กรสามารถ 
มีบทบาทในการส่งเสริมให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
น าประเด็นดังกล่าวมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา และมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น 

O13 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท าให้มีการกระจาย
ความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ ส่งเสริม
การค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์
จากความเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน 

O14 การส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นการสร้างการรับรู้ถึง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศจากความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ความรัก ความสามัคคี ความปลอดภัย
และมิตรไมตรีของคนไทย สนับสนุนการกระจาย
รายได้ ท าให้มีอัตราการเติบโตทางการท่องเท่ียว
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โอกาส (Opportunity) ภยัคกุคาม (Threat) 
เพิ่มข้ึนและเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทาง
ให้แก่นักท่องเท่ียว 

O15 การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและ 
ประเทศไทย ๔.๐ เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ปรับเปล่ียนไปสู่ประเทศ 
ท่ีมีรายได้สูง และมีระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

O16 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference 
System) ระบบอินเตอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์  
เป็นต้น เอื้อให้องค์กรน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

O17 การมีกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                 
อย่างชัดเจน เอื้อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถ
ด าเนินงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

O18 การมีกฎ ระเบียบ กติการะดับโลกในด้านต่าง ๆ เช่น 
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งมีผลผูกพัน 
ให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ท าให้องค์กร 
ต้องพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องเป็นไป              
ตามมาตรฐานของกฎ ระเบียบ กติกาท่ีเกี่ยวข้อง 
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จุดแขง็(Strength) จุดออ่น(Weakness) 

S1 องค์กรมีกลยุทธ์การด าเนินงานท่ีชัดเจน โดยเป็น
องค์กรหลักเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเป็นองค์กรหลักในการ
อ านวยการสนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวง 
มหาดไทย/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

W1 องค์กรมีภารกิจหลากหลาย ขาดความชัดเจน 
ในเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และเปล่ียนแปลงบ่อย 
มีผลให้องค์กรต้องปรับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินนโยบาย 

S2 องค์กรมีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน แนวพระราชด าริ และ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานเพื่อพฒันาและแก้ไขปัญหา
ความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน 
มาโดยตลอดมาอย่างต่อเนื่อง 

W2 นโยบายหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ยังขาดการบูรณาการและการพัฒนาให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

S3 องค์กรมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน โดยมี
กลไกและเครือข่ายการบริหารงานครอบคลุม                    
ท่ัวประเทศท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) 

W3 การบริหารงานส่วนภูมิภาคโดยยึดขอบเขตจังหวัด 
ยังขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในลักษณะภารกิจข้ามพื้นท่ี 

S4 องค์กรมีระบบการท างานท่ีมีการส่ังสมประสบการณ์       
มายาวนาน มีความเข้มแข็งเป็นมืออาชีพแ ละเป็นท่ี
ยอมรับของภาคส่วนต่าง ๆ 

W4 การบริหารงานบุคคลขององค์กรยังไม่เอื้อต่อการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 

S5 องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอด
นโยบาย สร้างการรับรู้ ติดต่อส่ือสารและประสานงาน
ภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงครอบคลุม 
ท้ังประเทศ (Video Conference System) 

W5 การท่ีส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาโครงการ ท าให้
โครงการได้รับงบประมาณอาจไม่สอดคล้องกับ
โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/ความต้องการ
ของพื้นท่ีอย่างแท้จริงแม้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สามารถจัดท าค าของบประมาณของตนเอง 
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีได้ ซึง่ท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S6 องค์กรมีระบบการบริหารการเงินการคลัง โดยอาศัย
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการด าเนินการให้บริการ       
ด้านการบริหารงบประมาณกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีความรอบรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติ รวมท้ัง
มาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ 

W6 ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ                                 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (PADME) ยังขาดความสมบูรณ์ 
ในการเช่ือมโยงกับระบบการติดตามการจัดสรร
และการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ 
(e - Budgeting) 

S7 องค์กรมีระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ 

W7 ความสมบูรณ์ของระบบข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาในระดับต่าง ๆ 

๒.๒ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
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จุดแขง็(Strength) จุดออ่น(Weakness) 
กลุ่มจังหวัด (PADME) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

S8 องค์กรมีบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู้ มุ่งมั่น และทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

S9 องค์กรมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงในองค์กร มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจและก ากับดูแล ตรวจสอบ 
เร่งรัดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าท่ีของ
กระทรวงมหาดไทยเป็นรายพื้นท่ี รวมท้ังมีหัวหน้า
หน่วยงาน (ส านัก/กอง/ศูนย์) และบุคลากรในสังกัด
ท าหน้าท่ีขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กร 
ตลอดจนมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนรัฐบาล 
ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และเป็นหัวหน้า         
บังคับบัญชาข้าราชการในระดับจังหวัดและอ าเภอ 
นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส านักงานจังหวัดและบุคลากร
ในส านักงานจังหวัด ท าหน้าท่ีขับเคล่ือน 
การด าเนินงานขององค์กรในส่วนภูมิภาค 

S10 องค์กรมีการบริหารงานบุคคลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
S11 องค์กรได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อใหม้ีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่
ไปพร้อมกัน โดยมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
ท่ีหลากหลาย เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา
จากการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) 
ระบบ e - Learning เป็นต้น 

S12 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรยึดหลักความถูกต้อง                   
ตามกฎหมายในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน                    
ภายใต้ผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมท้ังอาศัย 
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

S13 องค์กรยึดถือค่านิยมสร้างสรรค์ขององค์กร 
“วิสัยทัศน์ดีมีคุณธรรม น้อมน าความพอเพียง” 
รวมท้ังค่านิยมกระทรวงมหาดไทย “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” ตลอดจนการท างานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการร่วมกัน 
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ส่วนที ่๓  

แผนปฏบิตัริาชการ 
ส านกังาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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เปน็องคก์รชัน้น าในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาในระดบัพืน้ที่ 
 

 

 
 

๑. พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 
๒. ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  การบรูณาการและแปลงนโยบาย ยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ
                  ในระดบัพืน้ที ่

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ีการเสรมิสร้างความสงบ
เรยีบรอ้ยและความมัน่คงภายใน 

๓.๑ วสิยัทศัน ์

๓.๒ พันธกิจ 
 

๓.๓ ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๑ 

                                          การส่งเสรมิ สนบัสนนุการบรหิารงานจังหวัด/กลุม่จังหวดั 
                                   แบบบรูณาการ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๒ 

                                        การบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๓ 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒๑ 

 

 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เปา้หมายและตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร ์
๑. การบรูณาการ             

และแปลงนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์                  
ไปสูก่ารปฏบิัต ิ                
ในระดบัพืน้ที ่

 เปา้หมาย  
ประชาชนมีความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีว้ดั 
 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการและแปลงนโยบายส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี [สนผ.สป.] 
 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา          

และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง [สนผ.สป. - กปพ.] 

๒. การสง่เสรมิ สนบัสนนุ
การบริหารงาน
จงัหวัด/กลุม่จงัหวดั
แบบบรูณาการ 

 เปา้หมาย  
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ตวัชีว้ดั 
 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด         

แบบบูรณาการ [สบจ.สป.] 
 ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีจังหวัดได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา              

ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
[สบจ.สป.] 

๓. การบรหิารจดัการ               
ที่มปีระสทิธภิาพ               
และธรรมาภบิาล 

 

 เปา้หมาย  
องค์กรมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ตวัชีว้ดั 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการศูนย์ด ารงธรรม                               

[สตร.สป. - ศดธ.มท.] 
 ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                             

ในการด าเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [ศปท.มท.] 

 ร้อยละความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ             
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [กพร.สป.] 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ เป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒๒ 

 

 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์

หนว่ยงานรบัผิดชอบ 
หลกั สนับสนนุ 

๑. การบรูณาการ             
และแปลงนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์                  
ไปสูก่ารปฏบิัต ิ                
ในระดบัพืน้ที ่

๑.๑ สง่เสรมิ สนบัสนนุการด าเนนิงาน    
ด้านความมัน่คง 

สนผ.สป. ตท.สป. / สน.สป. 

๑.๒ สง่เสรมิ สนบัสนนุการด าเนนิงาน    
ด้านเศรษฐกจิ 

สนผ.สป. ตท.สป. / สบจ.สป.  

๒. การสง่เสรมิ 
สนับสนนุการ
บรหิารงานจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั          
แบบบรูณาการ 

๒.๑ สง่เสรมิ สนบัสนนุการบรูณาการและ
ประสานแผนพฒันาในระดบัพืน้ที่  
ของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 

สบจ.สป. สดร.สป. / สตร.สป. / 
ตภ.มท. / ตภ.สป. / 
กพร.สป.  

๒.๒ สนับสนนุการแกไ้ขปัญหาในระดับพืน้ที่ สบจ.สป. สตร.สป. / ตภ.มท. / 
ตภ.สป.  

๓. การบรหิารจดัการ               
ที่มปีระสทิธภิาพ               
และธรรมาภบิาล 

๓.๑ พฒันางานของศนูยด์ ารงธรรมเชงิรกุ
และเปน็ระบบ 

สตร.สป. 
(ศดธ.มท.) 

สดร.สป. / สกม.สป. 
ศสส.สป. / กพร.สป.  

๓.๒ ขบัเคลือ่นและตอ่ต้านการทจุริต                 
และประพฤตมิชิอบ 

ศปท.มท. ทุกหน่วยงาน 

๓.๓ พฒันาระบบบรหิารจดัการโดยยึดหลกั
ธรรมาภบิาล 

กพร.สป. ทุกหน่วยงาน 

๓.๔ พฒันาและปรบัปรงุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพือ่สรา้ง
การรบัรู้ใหก้บัประชาชน 

ศสส.สป. ทุกหน่วยงาน 

๓.๕ พฒันาบุคลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ และ
สมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัยุทธศาสตร ์

สดร.สป. กจ.สป. 

๓.๖ พฒันาและสง่เสรมิการบรหิารงานบุคคล
สว่นทอ้งถิน่ 

สกถ.สป. สดร.สป. / สกม.สป.  

 
 

 
 
 

 
 
 

๓.๕ กลยทุธ ์
 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓.๖ แผนที่ความเชือ่มโยง 
 
 

 

๑. ความมัน่คง  
(แผนแมบ่ทที ่

๑ - ๒) 

๒. การสรา้ง
ความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 

 (แผนแมบ่ทที ่๓ - ๙) 

๓. การพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์
(แผนแมบ่ทที ่๑๐ - ๑๔) 

๔. การสรา้งโอกาส 

และความเสมอภาค      
ทางสงัคม 

(แผนแมบ่ทที ่๑๕ - ๑๗) 

๕. การสรา้งการเตบิโต 
บนคณุภาพชวีติ 

ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
(แผนแมบ่ทที ่๑๘ - ๑๙) 

๖. การปรบัสมดลุ 
และพฒันาระบบ 

การบรหิารจดัการภาครฐั 
(แผนแมบ่ทที ่๒๐ - ๒๓) 

 
๑. ดา้น
การเมอืง 

๒. ดา้น 
การบรหิาร
ราชการ
แผน่ดิน 

 
๓. ดา้น 
กฎหมาย 

๔. ดา้น
กระบวนการ

ยุตธิรรม 

 
๕. ดา้น

เศรษฐกจิ 

๖. ดา้น
ทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

๙. ดา้น
สงัคม 

 
๗. ดา้น

สาธารณสขุ 

๘. ดา้น
สือ่สารมวลชน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
๑๐. ดา้น
พลงังาน 

๑๑. ดา้นการปอ้งกนั
และปราบปราม 
การทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

๑. การเสรมิสรา้งความสงบ
เรยีบร้อยและความมัน่คงภายใน 

๒. การพัฒนาภมูภิาค
เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

๓. การเสรมิสรา้งความสุขของชมุชน
และพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

๔. การเพิม่ศกัยภาพการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มสูอ่นาคต 

๕. การวางรากฐานการพัฒนา 
องคก์รอยา่งสมดลุ 

ยทุธศาสตรช์าต/ิ              
แผนแมบ่ท 

 

แผน 
การปฏริปู
ประเทศ 

 

แผนปฏบิตัิราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

แผนปฏบิตัิราชการ                   
ส านกังาน 

ปลดักระทรวงมหาดไทย 

๑. การบรูณาการและแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร ์
ไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบัพื้นที ่

 

๓. การบรหิารจดัการ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและธรรมาภบิาล 

๒. การสง่เสรมิ สนบัสนนุการบรหิารงานจงัหวดั/กลุม่จงัหวัด
แบบบรูณาการ 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
 

 
เปา้หมาย 

 
 
 

ตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร ์

 

 
 

กลยทุธ ์

วสิัยทัศน ์: เปน็องคก์รชัน้น าในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาในระดบัพืน้ที่ 

พนัธกจิ 
 

 

๑. การบรูณาการและแปลงนโยบาย ยทุธศาสตร ์
ไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบัพื้นที ่

  ๑.๑ สง่เสรมิ สนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นความมัน่คง 
  ๑.๒ สง่เสรมิ สนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ 

๒. การสง่เสรมิ สนบัสนุนการบรหิารงาน 
จงัหวดั/กลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ 

  ๓.๑ พฒันางานของศนูยด์ ารงธรรมเชงิรกุและเปน็ระบบ 
  ๓.๒ ขบัเคลือ่นและต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
  ๓.๓ พฒันาระบบบรหิารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล  
  ๓.๔ พฒันาและปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สรา้งการรบัรู ้
        ใหก้บัประชาชน 
  ๓.๕ พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัยทุธศาสตร์ 
  ๓.๖ พฒันาและสง่เสรมิการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

๑. พฒันายทุธศาสตรแ์ละแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ
ในระดบัพืน้ที ่

 

๓. สง่เสรมิการบรหิารจดัการภาครฐัแบบมสีว่นรว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ 

๓.๗ แผนทีย่ทุธศาสตร ์
 
 

๓. องคก์รมปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 
๑. ประชาชนมคีวามเขม้แขง็ 

ภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
๒. จงัหวดั/กลุม่จงัหวดัมคีวามเขม้แขง็ 

สามารถบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  I.  ระดับความส าเร็จในการบูรณาการและแปลงนโยบายส าคัญ  
      ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ [สนผ.สป.] 
  II.  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ 
      พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ 
      และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [สนผ.สป. - กปพ.] 

  I.  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/ 
      กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ [สบจ.สป.] 
  II.  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่จังหวัดได้ด าเนินการ 
      แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/ 
      ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล [สบจ.สป.] 

  I.   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการศูนย์ด ารงธรรม [สตร.สป. - ศดธ.มท.]                              
  II.   ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity & 
       Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
       [ศปท.มท.] 
  III.  ร้อยละความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 
       มหาดไทย [กพร.สป.] 

๒. สง่เสรมิการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

แบบบรูณาการ 

๓. การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและธรรมาภบิาล 

  ๒.๑ สง่เสรมิ สนบัสนนุการบรูณาการและประสาน  
         แผนพฒันาในระดบัพื้นทีข่องจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 
  ๒.๒ สนบัสนนุการแกไ้ขปญัหาในระดบัพืน้ที่ 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒๕ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนที ่๔  

แผนงาน/โครงการ 
ของส านกังาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 



ปี 61 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพฒันาพื้นที่
ตามแนวพระราชด าริได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จในการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต

ระดับ 5

ปี 62 - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 62 - ระดับความส าเร็จในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต

ระดับ 5

ปี 63 - ร้อยละของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 63 - ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการ
ขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ระดับ 5

ปี 64 - ร้อยละของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ปี 64 - ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการ
ขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ระดับ 5

ปี 65 - ร้อยละของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ปี 65 - ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการ
ขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ระดับ 5

ปี 61 - จ านวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝัง
ส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

9,120 คน

ปี 62 - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีและความปรองดอง

9,125 คน

ปี 62 - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีจิตส านึกรักสามัคคีและเกิดความปรองดองมากขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

๒. โครงการ
ปลูกฝังจิตส านึก
รักสามัคคีและ
ส่งเสริม
ความปรองดอง
ของคนในชาติ

สป.
(สนผ.) -
กมน.

35.0000    35.0000   

1  -68.2500   72.0500    

35.0000   35.0000   35.0000    175.0000 2 1 1

กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

2561 2562 2563 2564 2565

๑.๑ 
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ด้านความ
มั่นคง

1. โครงการ
ขับเคล่ือน
การพฒันาพื้นที่
ตามแนว
พระราชด าริ
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

สป.
(สนผ.) -
กปพ.

330.6820 2 166.2319    60.3190   63.8311   

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

การบูรณาการและแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

แผน
12

แผน
มั่นคง

๓๕

๕ ๖1

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 63 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังส านึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ไม่น้อยกว่า
9,150 คน

ปี 64 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังส านึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ไม่น้อยกว่า
9,200 คน

ปี 65 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังส านึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ไม่น้อยกว่า
9,250 คน

ปี 61 - ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา
ยาเสพติดลดลง

ร้อยละ 20

ปี 62 - ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ปี 63 - การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ป้องกันยาเสพติด

878 อ าเภอ

ปี 64 - การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ป้องกันยาเสพติด

878 อ าเภอ

ปี 65 - การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ป้องกันยาเสพติด

878 อ าเภอ

ปี ๖๓ - ระดับความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ที่ได้รับงบประมาณด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนงาน
ด้านต่างประเทศ

ระดับ 5

ปี ๖๔ - ระดับความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ที่ได้รับงบประมาณด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนงาน
ด้านต่างประเทศ

ระดับ 5

ปี ๖๕ - ระดับความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ที่ได้รับงบประมาณด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนงาน
ด้านต่างประเทศ

ระดับ 5

ปี ๖๓ - จ านวนจังหวัดที่ได้ก าหนดและปรับปรุง
พื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

22 จังหวัด 
และกรุงเทพ
มหานคร

ปี ๖๔ - การจัดท าโปรแกรมคอมพวิเตอร์และ
แอพลิเคชั่นเพื่อใช้ตรวจสอบพื้นที่เขตการปกครอง
ของจังหวัดทางทะเล

๑ ระบบ

ปี ๖๕ - จ านวนจังหวัดที่ได้ปรับปรุงพื้นที่
เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
ใหม้ีความละเอียดย่ิงขึ้น

22 จังหวัด
และกรุงเทพ
มหานคร

๑. โครงการ
ขับเคล่ือน
การพฒันา
ศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร
ในระดับพื้นที่

สป.
(สนผ.) -
กกพ.

      1.0000               -                 -                 -                  -         1.0000 3 ปี 61 - จ านวนหน่วยงานและกลุ่มเกษตรกรที่มี
ส่วนร่วมในการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ในพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด

10,000 
หน่วยงาน/
กลุ่มเกษตรกร

2 3 5 ๓ ๑

 -5. โครงการ
ก าหนดเขตพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัด
ทางทะเล

 -

1  -๒ - 15.5595   20.0000   25.0000    60.5595    1

๑

1

๒

สป.
(สนผ.) -
กมน.

25.9704   21.6420   ๒  -78.7768    31.1644    สป.
(ตท.)

4. โครงการ
ขับเคล่ือน
ความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ

 -

๓. โครงการ
สนับสนุน
การป้องกัน 
ปราบปราม
และบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย

สป.
(สนผ.) -
กกพ.

1  -27.9352   51.3000   51.3000   51.3000    210.4692 328.6340    

๑.๒
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ด้าน
เศรษฐกิจ

๕ ๑๐

๑๐ ๑๖

5 13

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 61 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

ปี 62 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

ปี 63 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

ปี 64 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

ปี 65 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

รวม 136.6159  128.7542 192.8326 206.0204 220.0144 884.2375 

3    27.7500      5.5000     5.5000     5.5000      5.5000      5.7500๒. โครงการ
สนับสนุน
การขับเคล่ือน
การด าเนินงาน
เขตพฒันา
เศรษฐกิจพเิศษ

สป.
(สบจ.)

2 ๙ 5

๑.๒
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ด้าน
เศรษฐกิจ ๙  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนพฒันาพื้นที่

ร้อยละ 100

ปี 63 - ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

ระดับ 5

ปี 64 - ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

ระดับ 5

ปี 65 - ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

ระดับ 5

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

   28.0000                -   

 143.5000                -   ๒. โครงการ
พฒันาสังคม
และยกระดับ
ความเป็นอยู่
ของประชาชน

สป.
(สบจ.)

๙

๔. โครงการ
พฒันาสังคม 
ส่ิงแวดล้อม
และยกระดับ
ความเป็นอยู่
ของประชาชน

สป.
(สบจ.)

   80.5000                -                 -   ๑๕

               -         28.0000 3 4 ๑๕ ๙

๒                - 14.7374 ๘๐.๒๓๗๕ ๒๒.๐๐๐๐ ๒๔.๒๐๐๐     141.1749

๑๕ ๙3 4              -                 -                  -       143.5000

4

              -                  -         80.5000 3 4

              -                 -   

๑๕

กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

25652564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

2563

๒.๑
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
บูรณาการ
และ
ประสาน
แผนพฒันา
ในระดับ
พื้นที่ของ
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

1. โครงการ
สนับสนุน
การขับเคล่ือน
การพฒันา
ในระดับพื้นที่

สป.
(สบจ.)

๓. โครงการ
พฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิต
ภาคเหนือ

สป.
(สบจ.)

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

๖  -

๙  -

๙  -

๙  -

25622561

2

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

256525642563

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง25622561

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 63 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

302.0000 334.0000 365.4200 401.9620 1,403.3820 2 6 20 2๒.๒ 
สนับสนุน
การแก้ไข
ปัญหา
ในระดับ
พื้นที่

การสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วน
ของประชาชน
ในระดับพื้นที/่
นโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล

สป.
(สบจ.)

-                

๑๕ 9               -                 -                 -                  -         23.5000 3   23.5000 4๗. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส 
และคนยากจน

สป.
(สบจ.)

๖. โครงการ
ยกระดับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

สป.
(สบจ.)

สป.
(สบจ.)

๕. โครงการ
เมืองน่าอยู่
ทุกกลุ่มคน

3   95.0000 4 ๑๕ 9

๑๕ 9   42.5000                -                 -                 -   3               -         42.5000 4

               -                 -                 -                  -         95.0000 ๙  -

๙  -

๙  -

๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

256525642563

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง25622561

ปี 65 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

รวม 413.0000 316.7374 414.2375 387.4200 426.1620 1,957.5569 

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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ปี 61 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม

60,000
เร่ือง

ปี 62 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม

60,000
เร่ือง

ปี 62 - จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ที่ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
รับและติดตามเร่ืองร้องเรียนเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน

ร้อยละ 30

ปี 62 - ประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 5

ปี 63 - ร้อยละเร่ืองร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขจากศูนย์ด ารงธรรม

ร้อยละ 80

ปี 64 - ร้อยละเร่ืองร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขจากศูนย์ด ารงธรรม

ร้อยละ 80

ปี 65 - ร้อยละเร่ืองร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขจากศูนย์ด ารงธรรม

ร้อยละ 80

ปี 61 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

38,710 คน

ปี 61 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ปี 62 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

38,710 คน

ปี 62 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ปี 63 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

39,000 คน

ปี 63 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ปี 64 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

40,000 คน

ปี 64 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

2    132.9740        711.4723 2 6 20

21 11653.4427        256.3598 3สป.
(ศปท.
มท.)

๓.๑
พฒันางาน
ของศูนย์
ด ารงธรรม
เชิงรุกและ
เป็นระบบ

การสนับสนุน
และอ านวยการ
ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

สป.
(สตร.สป.)

 -
ศดธ.มท.

     105.8926     117.8854      233.8349     120.8854

๓.๒ 
ขับเคล่ือน
และ
ต่อต้าน
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ

โครงการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
และความโปร่งใส
ของกระทรวงมหาดไทย

กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

๖  -

๖ ๑๑49.9280       49.7036       ๕๑.๐๔๒๘ 52.2427

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
32



กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 65 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

41,000 คน

ปี 65 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ปี 61 - ระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุ
ตามเป้าหมาย

ระดับ 5

ปี 61 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ปี 61 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 62 - ประชาชนมีความพงึพอใจ
ในการบริการของหน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละของหน่วยงานขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จในการ
บริหารภาครัฐที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 80

ปี 62 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ปี 62 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 63 - ร้อยละของหน่วยงานขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 
(ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 63 - ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ปี 63 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

๓.๓ 
พฒันา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
โดยยึด
หลัก
ธรรมา
ภิบาล

๑. ผลผลิตส่วนราชการ
มีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
    ๑.๑ กิจกรรม : 
เสริมสร้าง 
การบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ (สนผ.)
    ๑.๒ กิจกรรม : 
สนับสนุน
การบริหารงานพื้นที่
แบบบูรณาการ (สบจ.)
    ๑.๓ กิจกรรม : 
บริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
ระบบงานและจัดการ
ความรู้ (สดร. / กจ. / 
กพร.)
    ๑.๔ กิจกรรม : 
อ านวยความเป็นธรรม
และสร้างเสริม
ราชการใสสะอาด
(สตร. / ตภ.มท. / 
ตภ.สป.)
    ๑.๕ กิจกรรม : 
อ านวยการ
และประสานงาน
รัฐมนตรี (สร.มท.)
    ๑.๖ กิจกรรม : 
ประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ (สน.)
    ๑.๗ กิจกรรม : 
การพจิารณา
ร่างกฎหมาย
และข้อหารือ
ทางข้อกฎหมาย
(สกม.)

220615,926.3525    1,552.0606 1,422.7222 สป. ๖  -1,083.3435  929.1582    939.0681     

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
33



กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 63 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 64 - ร้อยละของหน่วยงานขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
(ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 64 - ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ปี 64 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ปี 64 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 65 - ร้อยละของหน่วยงานขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
(ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 65 - ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ปี 65 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ปี 65 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จในการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 75

ปี 63 - ร้อยละความส าเร็จในการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 63 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จในการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

๒. การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ : 
การพฒันาระบบ
การบริหารราชการ
กระทรวงมหาดไทย

สป.
(กพร.)

    ๑.๘ กิจกรรม : 
พฒันาประสิทธิภาพ
และประสานงาน
การข่าวกรองและ
พฒันาการข่าว
ภาคประชาชน 
(ศปข.มท.)
    ๑.๙ กิจกรรม :
อ านวยการและ
ประสานนโยบาย
กิจการต่างประเทศ 
กิจการชายแดน 
และผู้อพยพ (ตท.สป.)
    ๑.๑๐ กิจกรรม : 
อ านวยการและ
ประสานงาน
ภาครัฐ (กก.)
    ๑.๑๑ กิจกรรม : 
สนับสนุน
การบริหารราชการ
ทั่วไป (กค. / กสป.)
    ๑.๑๒ กิจกรรม : 
สนับสนุนการพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการส่ือสาร (ศสส.)

-                    22062         31.5000         9.0000         9.0000       12.50001.0000         ๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 65 - ร้อยละความส าเร็จในการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 65 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 61 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ 87

ปี 62 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 63 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 64 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 65 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 62 - จ านวนประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

60,000 คน

ปี 63 - จ านวนประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๘0,000 คน

ปี 64 - จ านวนประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๘0,000 คน

ปี 65 - จ านวนประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๘0,000 คน

ปี ๖๓ - จังหวัดมีการจัดท าแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

๒๕ จังหวัด

ปี ๖๔ - จังหวัดมีการจัดท าแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

๓๒ จังหวัด

๕. การจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

สป.
(สนผ.) -
กสม.

๓. การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ : งบด าเนินงาน 
งบรายจ่ายอื่น และ
งบลงทุน ครุภัณฑ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 
การก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ส่ิงก่อสร้าง
ของทางราชการ

สป.
(กค.)

๔. การสนับสนุน
การขับเคล่ือน
งานนโยบาย
สู่การปฏิบัติในพื้นที่

สป.
(สนผ.) -
กกพ.

6 20 216.2750 22.0240          57.5640-                    6.3650         

 2,150.5638     9,837.2658 2 6 20 2

๖๒

2

 -๒๐

1,735.6019  1,966.1350   2,013.6149  1,971.3502 ๖  -

 - 25.0000 32.0000 19.0000          76.0000

12.9000

 -

๖  -

๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี ๖๕ - จังหวัดมีการจัดท าแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

๑๙ จังหวัด

ปี 63 - ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแหง่ใหม่

ร้อยละ 20

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแหง่ใหม่

ร้อยละ 40 
(สะสม)

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแหง่ใหม่

ร้อยละ 40 
(สะสม)

ปี ๖๓ - ร้อยละของการติดต้ัง
ระบบส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
ของโครงการ

ปี 63 - ร้อยละของประชาชนที่มีต่อการ
รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล
โดยผ่านช่องทางหอกระจายข่าว
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

ปี ๖๔ - ร้อยละของการติดต้ัง
ระบบส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
ของโครงการ

ปี 6๔ - ร้อยละของประชาชนที่มีต่อการ
รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล
โดยผ่านช่องทางหอกระจายข่าว
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

ปี ๖๕ - ร้อยละของการติดต้ัง
ระบบส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ 
ของโครงการ

ปี 6๕ - ร้อยละของประชาชนที่มีต่อการ
รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล
โดยผ่านช่องทางหอกระจายข่าว
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ปี 61 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ 87

ปี 62 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 63 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

1,179.6978 1,081.3897 1,462.7089  387.1541    42.9000       สป.
(ศสส.)

๖. โครงการก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย
แหง่ใหม่

๓.๔ 
พฒันา
และ
ปรับปรุง
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร
เพื่อสร้าง
การรับรู้
ใหก้ับ
ประชาชน

๑. โครงการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย
(ผูกพนั ๔ ปี 
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๖ วงเงิน 
๘,๗๐๑,๗๙๙,๖๑๐ 
บาท โดยปี ๒๕๖๔ -
๒๔๖๖ ต้ังงบประมาณ
ปีละ 
๒,๔๘๖,๒๒๘,๔๖๐
บาท)

สป.
(ศสส.)

 1,494.2342  1,494.2098     3,735.5550 ๒ ๖ ๒๐  - -

2, ๘๖ ๒๐

747.1110 -

๒,๔๘๖.๒๒๘๕  2,486.2285 ๖,๒๑๕.๕๗๑๒ ๑ -  - ๑,๒๔๓.๑๑๔๒

๒. การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ : ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองเสียง
ประจ าหอ้งประชุม

2    4,153.8505

สป.
(สนผ.) -
กสม.

2206 ๖  -

๖  -

๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 64 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 65 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 61 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

922 คน

ปี 62 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

704 คน

ปี 62 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 90

ปี 63 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

710 คน

ปี 63 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ปี 64 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

725 คน

ปี 64 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ปี 65 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

735 คน

ปี 65 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ปี ๖๑ - จ านวนบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการเสริมสร้างมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล

1,600 คน

ปี ๖๒ - จ านวนบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑,๖๐๐ คน

ปี ๖๓ - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕,๔๐๐ แหง่

๓.๖ 
พฒันา
และ
ส่งเสริม
การบริหาร
งานบุคคล
ส่วน
ท้องถิ่น

การพฒันาและส่งเสริม
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

สป.
(สกถ.)

6 20 2

๖ ๒๐ ๒

25.8106       26.3313       31.2373       33.9034      36.9856      154.2682       2

๑172.2977       54.4000      53.2000      46.4807       9.1085         9.1085         

๓.๕
พฒันา
บุคลากร
ใหม้ี
ความรู้
ทักษะ
และ
สมรรถนะ
ที่
เหมาะสม
กับ
ยุทธศาสตร์

การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ : จัดฝึกอบรม

สป.
(สดร.)

ระบบปรับอากาศ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และครุภัณฑ์เทคโนโลยี
และการส่ือสาร 
และงบรายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา

๖  -

๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี ๖๓ - ร้อยละของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพงึพอใจต่อการเสริมสร้าง
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 8๐

ปี ๖๔ - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,000 แหง่

ปี ๖๔ - ร้อยละของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพงึพอใจต่อการเสริมสร้าง
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 8๐

ปี ๖๕ - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,852 แหง่

ปี ๖๕ - ร้อยละของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพงึพอใจต่อการเสริมสร้าง
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 8๐

รวม 2,908.3097  3,492.8411 6,962.8882  8,773.4312 9,190.5867 31,328.0568  

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ค าอธิบาย
แทนประเภทของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนด้วยตัวเลข ดังนี้

• ประเภทของงบประมาณ • ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
1 งบพื้นฐาน 1 ด้านความมั่นคง
2 งบยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 งบบูรณาการ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 งบกลาง 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5 งบอื่น ๆ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน • แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
1 ความมั่นคง 9  เขตเศรษฐกิจพเิศษ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 1 ด้านการเมือง 7 ด้านสาธารณสุข
2 การต่างประเทศ 1๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม ๑๘ การเติบโตอย่างย่ังยืน 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 8 ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การเกษตร 1๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๑๙ การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 3 ด้านกฎหมาย 9 ด้านสังคม
4 อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 1๒ การพฒันาการเรียนรู้ 2๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 10 ด้านพลังงาน
5 การท่องเท่ียว 1๓ การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ดี 2๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ด้านเศรษฐกิจ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -
6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1๔ ศักยภาพการกีฬา 2๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       และประพฤติมิชอบ
7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ๑๕ พลังทางสังคม 2๓ การวิจัยและพฒันานวัตกรรม
8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 ยุทธศาสตร์ • นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน
1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ - 12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างย่ังยืน 13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล
5 การเสริมสร้างความม่ันคงแหง่ชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน 4 การพฒันาระบบการเตรียมความพร้อมแหง่ชาติ 14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 5 การพฒันาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า
10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๔๐ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ส่วนที ่๕  

การขบัเคลือ่น 
แผนปฏบิตัริาชการ        

ส านกังาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๔๑ 

 

 
 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การถา่ยทอดแผนยทุธศาสตรใ์ห้ทกุภาคสว่นไดร้บัทราบ ในรูปแบบท่ีส าคัญ ได้แก่ 
๑.๑ การถ่ายทอดโดยตรงระหว่างบุคคล เช่น การประชุม การพบปะพูดคุย เป็นต้น 
๑.๒ การถ่ายทอดผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference 

System) เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ ระบบกระจายเสียงของหน่วยงาน หนังสือเวียน หนังสือแผ่นพับ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
เป็นต้น 

๒. การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 
 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้ 
๑.การพัฒนาระบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(e - Monitoring) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตรวจสอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นรายไตรมาสและรายปีเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าของแผนงาน/โครงการทราบความก้าวหน้า
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตลอดจนน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

๒. การทบทวนและปรบัปรงุแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยด าเนินการทุกปี
หรือเมื่อมสีถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ การขบัเคลือ่นแผนปฏบิตัริาชการไปสูก่ารปฏบิตัิ 
 

๕.๒ การตดิตามและประเมนิผล 
 



 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๔๒ 

 

 

 
 

 

คณะที่ปรึกษา 
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายธนาคม  จงจิระ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน 
นายปวิณ  ช านิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายพรพจน์  เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร 
นายทรงกลด  สว่างวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
     ช่วยราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

คณะผู้จัดท า 
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นางณัฐธยาน์  บัวชุม  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานในสังกัดส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นางจริยา  ชุมพงศ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม  
     ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นางสาวขนิษฐา  แจ้งใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวดรุณศิริ  แพน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายเอกลักษณ์  อุปริรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางลักษิตา  สุวัฒน์กิติวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวศิริพร  มูลละ   พนักงานพิมพ์ ส ๔ 
ว่าท่ีร้อยตรี มนตรี  ใจงาม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธนภูมิ  ใบทอง   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาววันวิสาข์  นราสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย 
นางสาวชวนพิศ  ถิ่นจันทร์ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย 

 

คณะผูจ้ดัท าแผนปฏบิตัริาชการส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 




