แผนยทธศาสตร
ุ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักนโยบายและแผน

คํานํา
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จัดทําขึ้นจากการ
พิจารณาถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
แนวโน้มการพัฒนาหรือความท้าทายที่จะเกิดขึ้น ศักยภาพขององค์กร และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่กําหนดขึ้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้ง
ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ ได้มีการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการกําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการสําคัญและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางในการนําแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จึงมีความสําคัญ
สํา หรับ หน่ว ยงานในสัง กัด สํา นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทยในการดํา เนิน งานให้เ กิด ความเป็น เอกภาพ
และสอดคล้องกันภายใต้หลักการบริหารงานโดยยึดยุทธศาสตร์ (Strategy - Based Management) เพื่อให้
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการ
และสนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวง/จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป

กรกฎาคม ๒๕๕๗
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ก
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพืน้ ฐาน
๑.๑ โครงสร้างสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ อํานาจหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ ๒ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
๒.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
๒.๒ กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
๒.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
๒.๔ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์สาํ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
๓.๒ พันธกิจ (Mission)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ แผนที่ความเชื่อมโยง
๓.๕ แผนที่ยุทธศาสตร์
๓.๖ ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย/ยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์หน่วยงาน
๓.๗ สรุปเป้าหมาย/กลยุทธ์/หน่วยงานรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
ส่วนที่ ๕ การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๕.๑ การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
๕.๒ การติดตามประเมินผล
ข
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ส่วนที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน

๑
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๑.๑

โครงสร้างสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนด
ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้
๑) ราชการบริหารส่วนกลาง
๑.๑) กองกลาง (กก.)
๑.๒) กองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
๑.๓) กองการต่างประเทศ (ตท.)
๑.๔) กองคลัง (กค.)
๑.๕) กองสารนิเทศ (สน.)
๑.๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.)
๑.๗) สถาบันดํารงราชานุภาพ (สดร.)
๑.๘) สํานักกฎหมาย (สกม.)
๑.๙) สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สกถ.)
๑.๑๐) สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ (สตร.)
๑.๑๑) สํานักนโยบายและแผน (สนผ.)
๑.๑๒) สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.)
๒) กลุ่มที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
๒.๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตภ.)
๒.๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
๒.๓) สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
๓) ส่วนราชการภายใน
๓.๑) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปก.)
๓.๒) กลุ่มงานอํานวยการปลัดกระทรวง (กอป.)
๔) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
๔.๑) สํานักงานจังหวัด (สนจ.)
ทั้งนี้ สามารถแสดงให้เห็นโครงสร้างส่วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ราชการบริหารส่วนกลาง

กลุ่มที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง

กองกลาง

สํานักกฎหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานคณะกรรมการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองการต่างประเทศ
กองคลัง
กองสารนิเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สถาบันดํารงราชานุภาพ

มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานอํานวยการปลัดกระทรวง

สํานักตรวจราชการและ

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

เรื่องราวร้องทุกข์
สํานักนโยบายและแผน
สํานักพัฒนาและส่งเสริม

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

การบริหารราชการจังหวัด

สํานักงานจังหวัด (๗๖ แห่ง)
.......... เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓
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๑.๒

อํานาจหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดให้
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความเป็นธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้















๔

ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูล เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและให้บริการด้านการสื่อสาร
แก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
ดําเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติไปสู่
การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การยื่นคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ส่วนภูมิภาค
ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
ดําเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สําหรับอํานาจหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้


ราชการบริหารส่วนกลาง

กองกลาง





ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ดําเนินการเกีย่ วกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ประสานราชการกับหน่วยงานของสํานักงานปลัดกระทรวงในส่วนภูมภิ าค
ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ซึ่งมิได้กําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รบั
มอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่
 จัดระบบบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง เว้นแต่การฝึกอบรม
 จัดระบบบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอํานาจหน้าทีข่ องกระทรวง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

กองการต่างประเทศ
 ดําเนินการด้านการต่างประเทศ
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ ติดตาม และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานด้านความ
ช่วยเหลือและร่วมมือทางด้านกิจการชายแดน ผู้อพยพ และผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้ง
การจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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กองคลัง
 ดําเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง
 ดําเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุที่อยู่ในอํานาจ
หน้าทีข่ องกระทรวง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

กองสารนิเทศ
 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัตงิ านของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง โดยเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง
 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 พัฒนาระบบงานและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสือ่ สาร
 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับส่งข่าวสาร
การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสือ่ สาร
แก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
 กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ การสํารวจ การจัดเก็บ การประมวลผล
การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริการสือ่ สารของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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สถาบันดํารงราชานุภาพ





กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง
วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักกฎหมาย
 ดําเนินการเกีย่ วกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
 ดําเนินการเกีย่ วกับงานนิตกิ รรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
 ดําเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
 ดําเนินการเกีย่ วกับบริการข้อมูลด้านกฎหมายของกระทรวง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงาน
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
และในการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวง แผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ และดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเมินผลของแผนงาน โครงการ
ในการตรวจราชการ และจัดทํารายงานประจําไตรมาสและประจําปี
 ร่วมและติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ และการตรวจติดตาม
เรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ ตลอดจนติดตามการนําข้อเสนอแนะไปสูก่ ารปฏิบัติ
 รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่อยู่ในอํานาจหน้าทีข่ องกระทรวง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
และประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดําเนินการสืบสวน สอบสวน จัดทํารายงานผลความคืบหน้า
ตามที่ผู้บงั คับบัญชาสั่งการ รวมทั้งประสานและดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎร
ทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกา
 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ หรือการติดตามเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภาคราชการ
 วิจัยและพัฒนาระบบตรวจราชการ และประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตามผล
ตลอดจนตรวจสอบเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

สํานักนโยบายและแผน
 เสนอแนะและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวง จัดทําแผนมหาดไทยแม่บท ประสาน
แผนการปฏิบตั ิงาน และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปี
รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 สนับสนุนการบริหารราชการของกลุ่มภารกิจ
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 ประสานระดับนโยบายการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนประสานการพัฒนาในระดับพืน้ ที่
 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกํากับ
เร่งรัด และประสานการบริหารราชการของจังหวัดเพื่อการพัฒนาในพืน้ ที่
 สนับสนุนและส่งเสริมกลไกการบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพือ่ การพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
 กลุ่มที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง

กลุ่มตรวจสอบภายใน
 ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
 ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ส่วนราชการภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
 ดําเนินการด้านการข่าว การติดตาม ประมวล วิเคราะห์ และประมาณสถานการณ์ข่าว
ด้านความมั่นคง ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการรายงาน
ติดตาม และประสานงานด้านการข่าว

กลุ่มงานอํานวยการปลัดกระทรวง
 งานเลขานุการนักบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง
 ติดตาม ประสานงานการดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหาร
 วิเคราะห์ สรุป ประสานงาน ติดตามและเสนอแนะในงานสําคัญเร่งด่วนแก่ผู้บริหาร และ
งานคณะกรรมการของผูบ้ ริหาร
 ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.บ.ก.
 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและประสาน
เชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ
 การวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด คําของบประมาณประจําปีและแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มจังหวัด
 ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
 ประสานงานระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการบูรณาการยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และทรัพยากร สนับสนุน
และผลักดันการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุม่ จังหวัด
๑๐
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สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ต่อ)
 ประสานและเชื่อมโยงการดําเนินงานกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation
Center : ROC)
 จัดให้มีการประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสําคัญ
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและพืน้ ที่ เช่น ยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด
พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 จัดทํา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ของกลุ่มจังหวัด
 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด/คณะกรรมการ
บริหารงานกลุม่ จังหวัดมอบหมาย

 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สํานักงานจังหวัด
 แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน
และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
 จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรือคําของบประมาณของจังหวัด และ
ประสานการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดหรือคําของบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัด
 ดําเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
 อํานวยการ ประสาน ปฏิบัตงิ าน และสนับสนุนงานอันเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้วา่ ราชการจังหวัด
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ส่วนที่ ๒

กรอบแนวคิดในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์
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๒.๑

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ซึ่งมีผล
ต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ที่สําคัญมีดังนี้


แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่เคยปรากฏตามรัฐธรรมนูญ

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐใช้ในการกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
• แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ
• แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ในภาพรวมเป็นสําคัญ
๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ
เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
๓) กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น
ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
๔) พัฒ นาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่ง เน้น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คุณ ธรรม และจริ ย ธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการให้บริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
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• แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม บัญญัติให้รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และ
เอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม บัญญัติให้รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น และต้องอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
• แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริม บํารุงรักษา
และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
• แนวนโยบายด้ านการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน บัญญัต ิใ ห้ร ัฐ ต้อ งส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติแ ละระดับท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการ
จัดทําบริการสาธารณะ ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุล
การพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทาง
ที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย จําเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ
อย่างรอบด้านและวางจุดยืนการพัฒนาในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณา
ถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว
และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔
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• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคน
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ให้ความสําคัญ
กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ต่าง ๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
• ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย
 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ประเทศจัดทําขึ้นเพื่อให้ประเทศมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการ
ดําเนินงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการเพิ่มรายได้
จากฐานเดิม การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ การลดรายจ่าย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจขยายตัวและรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) โดยมุ่งเน้นให้ความยากจนลดลง
มีการกระจายรายได้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) โดยมุ่งเน้นให้ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal
Process) โดยมุ่งเน้นให้กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

หลุดพ้น
จากประเทศ
รายได้
ปานกลาง

คน / คุณภาพชีวิต / ความรู้ /
ยุติธรรม

ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ลดความ
เหลื่อมล้ํา

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
(Inclusive Growth)

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(Growth & Competitiveness)

โครงสร้างพื้นฐาน /
ผลิตภาพ / วิจัยและพัฒนา

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

กฎระเบียบ

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Growth)

แผนภาพที่ ๒ ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของ
การพัฒนาระบบราชการ คือ “ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่
ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคส่วน สร้างความ
โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน” โดยยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการในช่วงระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ สามารถแยกออกได้เป็น ๓ หัวข้อ รวม ๗ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
• ยกระดับองค์การสูค่ วามเป็นเลิศ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน พัฒนางานบริการ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัม พันธ์โดยตรง
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ระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง
องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการทํางานที่คล่องตัว รวดเร็ว
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทํางาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
ในองค์การ เน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/
ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และสร้าง
ความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้งวางระบบ
และมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม
มีต้นทุนที่ต่ําลงและลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จําเป็น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ส่งเสริมการ
ทํางานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ
นําศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กบั งานตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตน
ให้มีความเหมาะสม โดยให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องดําเนินงานเองให้ภาคส่วนอื่น
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทํางานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
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• ก้าวสู่สากล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
ประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก
อาเซียน อันจะนําไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคมร่วมกัน
ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ
๒. การพัฒนาองค์การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ
(High Performance
Organization)

๑. การสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ
ประชาชน
(Service Excellence)

ก้าวสู่สากล

๓. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
(Public Values)

๔. การวางระบบ
การบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ
(Integration)

๗. การสร้างความพร้อม
ของระบบราชการไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
(Readiness for ASEAN
๒๕๕๘)

๕. การส่งเสริมระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
(Collaboration)

๖. การยกระดับความ
โปร่งใสและสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน
(Integrity)

พัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนภาพที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑)

 แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
อาเซียนได้จัดทําแผนงาน (พิมพ์เขียว) การจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก ประกอบด้วย
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการที่กําหนดคุณลักษณะ
มาตรการ และกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้
• แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security
Community Blueprint) โดยจะประกอบด้วยคุณลักษณะที่สําคัญ ได้แก่ ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนา
ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน ประชาคมที่ทําให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง

๑๘
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พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ และประชาคมที่ทําให้เป็น
ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
• แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)
โดยจะมีคุณลักษณะที่สําคัญ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และการเป็นภูมิภาคที่บูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์
• แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community
Blueprint) โดยจะครอบคลุมคุณลักษณะที่สําคัญ ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างการพัฒนา
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กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในมิติเชิงภารกิจ (Function) และมิติเชิงพื้นที่ (Area)
รวมทั้งรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ได้แก่ การเป็น “กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่” และ “กลไกหลักในการ
สร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง” ภายใต้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายเพื่อให้
เศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อให้รัฐมีการวางผังเมืองและพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัว
ของเมืองและเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข พ้นระดับความยากจนอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

๑๙
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ทรงเป็นประมุข และเครือข่ายความมั่นคง/ภาคีการพัฒนาได้รับการส่งเสริมบทบาทและเป็นพลังสําคัญในการ
แก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน การอํานวย
ความเป็นธรรม และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทย
มีความสงบเรียบร้อยและมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด มีกลไกการอํานวยความเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชน
และมีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน และประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ)
โดยสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันด้านความ
ปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล และเมือง/ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒ นาขีด ความสามารถขององค์ก รในการบริห ารจัด การ
แบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดบริการ
สาธารณะและบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรดี เก่ง มีความสุข ผูกพันต่อองค์กร
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนาพื้นที่มีความสมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์สูงสุด และกระทรวงมหาดไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้
กําหนดเป็น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้ชุมชนฐานรากจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความพร้อมรับมือภัยพิบัติและ
ความมั่นคงของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อให้พื้นที่มีความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และป้องกันการเกิดปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non - traditional security)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและอัตลักษณ์อาเซียน มีเป้าหมาย
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนอาเซียน
๒๐
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ มีเป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทยมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
การเปิดประเทศให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างกันในอาเซียน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านประชาชน ด้านการปรับปรุง
กฎหมาย และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒

กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ซึ่งมีผลต่อการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ ที่สําคัญมีดังนี้
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตราขึ้นเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยได้
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้บัญญัติให้มีสํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจําทั่วไปของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง
ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ทั้งนี้ ได้บัญญัติให้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่
ต้องมีการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการกํากับการกําหนดนโยบาย
และการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้มีการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น
เพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทํางบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เหมาะสม เพื่อให้
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริหารงานแบบบูรณาการ
ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดบรรลุผล
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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ตราขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการเพื่อให้
การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งเป็นการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๗ ประการ ดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•


เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ตราขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การมอบอํานาจในการสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอื่นใดที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสมและ
เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อํานาจ และไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
มากเกินความจําเป็น โดยมีรูปแบบในการมอบอํานาจ ได้แก่ การกําหนดให้ส่วนราชการสามารถมอบอํานาจให้ได้
ทุกเรื่องและทุกตําแหน่ง สามารถมอบอํานาจได้ทั้งในส่วนราชการเดียวกันและต่างส่วนราชการ ผู้รับมอบอํานาจ
สามารถมอบอํานาจต่อให้บุคคลอื่นได้ การมอบอํานาจแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการร่วม ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต และการให้ผู้มอบอํานาจมีหน้าที่ติดตามผล
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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ตราขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
การยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยถือว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ทั้งนี้ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งให้มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการขึ้นในทุกจังหวัด ตลอดจนให้มีคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ขึ้นในทุกกลุ่มจังหวัด โดยได้กําหนดให้ ก.บ.จ. / ก.บ.ก. ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยคํานึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุร กิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยให้
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สําหรับในการจัดสรรงบประมาณ สํานักงบประมาณต้องดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และในการกํากับและ
ติดตามเพื่อให้การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผล ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจของหน่วยงานและสภาพของงาน อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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๒.๓

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ จึงได้นําบริบท
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานมาประกอบการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผล
ต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PESTEL Analysis
ดังนี้
๑) การเมือง (Political)
• นโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติต่าง ๆ ที่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน เอื้อให้องค์กรสามารถ
นํามาปรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ขององค์กร
• การให้ความสําคัญกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติของรัฐบาล ทําให้องค์กร
มีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
• การให้ความสําคัญกับสถาบันหลักของชาติของรัฐบาล ทําให้องค์กรมีบทบาทในการเทิดทูน
และธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมการน้อมนําแนวพระราชดําริ/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
• การให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาพื้นที่ (Area - Based) ของรัฐบาล ทําให้องค์กรมีบทบาทในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ํา
• การให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ทําให้องค์กรมีบทบาท
ในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
• การให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล โดยน้อมนํายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ทําให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• การให้ความสําคัญกับการบริหารราชการแบบบูรณาการของรัฐบาล เอื้อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สามารถดําเนินงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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• การให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล เป็น
โอกาสขององค์กรในการกําหนดและขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งพัฒนาระบบการกํากับดูแลองค์การที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
• การให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ของรัฐบาล ทําให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อมและปรับการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
• การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and
Security Community : APSC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
• ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสร้าง
โอกาสการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการดําเนินงานด้านการต่างประเทศขององค์กร
• ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลก รวมทั้ง
มีความรุนแรงและความซับซ้อนมากขึ้น ทําให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
• ความตื่นตัวทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยสนับสนุนการบริหารงานของ
องค์กรให้ประสบผลสําเร็จ
• การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งและระบบการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ มีผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายหรือโครงการที่ได้ดําเนินการอยู่ขององค์กร
• การแข่งขันทางการเมืองระดับชาติที่รุนแรง ซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดของประชาชน
ส่งผลกระทบไปถึงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่กําหนดไว้
• แนวโน้มการกระจายอํานาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป อาจส่งผลต่อรูปแบบการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค
๒) เศรษฐกิจ (Economic)
• การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
• การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง โดยภูมิภาคเอเชียซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้ทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการสนับสนุน
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับแนวโน้มทางเศรษฐกิจดังกล่าว
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• ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตร และอาหารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิต
พืชอาหารมีแนวโน้มลดลง ทําให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนรับมือกับ
ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทดแทน
๓) สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)
• ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งลูกค้าหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อองค์กร ส่งผลให้
องค์กรต้องพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังกล่าว
• การที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับจํานวนประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
• การขยายตัวของเมืองและการเคลื่อนย้ายแรงงาน (แรงงานแฝง/แรงงานต่างด้าว) ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทําให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
การขยายตัวของเมือง/แรงงาน
• การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community : ASCC)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียน
๔) เทคโนโลยี (Technology)
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระบบอินเตอร์เน็ต
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ช่วยเอื้อให้องค์กรสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้องค์กร
ต้องมีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทัน
• การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน ทําให้เกิดข้อจํากัดในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงานขององค์กร
๕) สิ่งแวดล้อม (Environment)
• การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง
หลายครั้งในประเทศ ทําให้องค์กรมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการ
เตรียมพร้อมรับมือและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ
๖) กฎหมาย (Legal)
• การมีกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่รองรับการดําเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจน เอื้อให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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• การมีกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการอย่างชัดเจน เอื้อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถดําเนินงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การมีกฎ ระเบียบ กติการะดับโลกในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งมีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ทําให้องค์กรต้องพัฒนา
การดําเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานของกฎ ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรบางฉบับมีข้อจํากัดไม่สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต้องพิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อนําเสนอ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันการณ์

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด McKinsey’s 7S ดังนี้
๑) กลยุทธ์ (Strategy)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีกลยุทธ์การดําเนินงานที่ชัดเจน โดยเป็นองค์กรหลักเชิงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งเป็นองค์กรหลักในการอํานวยการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ องค์กรได้มีการน้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน
มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลากหลาย ขาดความชัดเจนในเชิง
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และเปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลให้องค์กรต้องปรับนโยบายและยุทธศาสตร์ ทําให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการดําเนินนโยบาย รวมทั้งในการประสานและบูรณาการในการดําเนินงานและจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับอําเภอ ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ตลอดจนนโยบายหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังขาดการบูรณาการและ
การพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒) โครงสร้าง (Structure)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โดยมีกลไกและเครือข่ายการ
บริหารงานครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ซึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง
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กลุ่มที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง ส่วนราชการภายใน และราชการบริหารส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การบริหารงาน
ส่วนภูมิภาคโดยยึดขอบเขตจังหวัดยังขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรในลักษณะภารกิจ
ข้ามพื้นที่
๓) ระบบในการดําเนินงาน (System)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบการทํางานที่มีการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน มีความ
เข้มแข็งเป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ (Video
Conference System) ตลอดจนมีระบบการบริหารการเงินการคลังโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
การดําเนินการ นอกจากนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังสามารถจัดทําคําของบประมาณของตนเองเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่ได้ ซึ่งทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (PADME) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔) บุคลากร (Staff)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ มุ่งมั่น และทุ่มเท ในการปฏิบัติงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในองค์กร มีรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจ รวมทั้งมีหัวหน้าหน่วยงาน (สํานัก/กอง) และบุคลากร
ในสังกัด ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนมีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอยู่ในสังกัดองค์กร
เป็นผู้แทนรัฐบาลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการในระดับจังหวัด
และอําเภอ นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดและบุคลากรในสํานักงานจังหวัดทําหน้าที่ขับเคลื่อน
การดําเนินงานขององค์กรในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ องค์กรมีการบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม อย่างไรก็ตาม
การบริหารงานบุคคลขององค์กรยังไม่เอื้อต่อการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรเท่าที่ควร
๕) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน โดยมีรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาจากการมอบหมายงาน การสอนงาน
ระบบ E - Learning เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรขององค์กรยังขาดการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเท่าที่ควร
๖) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)
ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย
ในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ภายใต้ผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จที่ตั้งไว้
๒๘
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๗) ค่านิยมร่วม (Shared Values)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการยึดถือค่านิยมสร้างสรรค์ขององค์กร “วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม
น้อมนําความพอเพียง” รวมทั้งค่านิยมกระทรวงมหาดไทย “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ตลอดจนการทํางาน
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการร่วมกัน

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามหลัก SWOT Analysis
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบริบทสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ซึ่งสามารถ
ทําการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT Analysis โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้
๑) การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถสรุป
แยกเป็นโอกาสและภัยคุกคามได้ดังต่อไปนี้

โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

• นโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติต่าง ๆ ที่มีการกําหนดไว้
อย่างชัดเจน เอื้อให้องค์กรสามารถนํามาปรับใช้เป็น
กรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
• การให้ความสําคัญกับการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติของรัฐบาล ทําให้องค์กร
มีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความปรองดอง
สมานฉันท์
• การให้ความสําคัญกับสถาบันหลักของชาติของรัฐบาล
ทําให้องค์กรมีบทบาทในการเทิดทูนและธํารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมการน้อมนํา
แนวพระราชดําริ/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติ
• การให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และการให้ความสําคัญกับการพัฒนา
พื้นที่ (Area - Based) ของรัฐบาล ทําให้องค์กร
มีบทบาทในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่

• การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งและระบบการเมือง
ที่ขาดเสถียรภาพ มีผลกระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการดําเนินนโยบายหรือโครงการที่ได้ดําเนินการอยู่
ขององค์กร
• การแข่งขันทางการเมืองระดับชาติที่รุนแรง ซึ่งทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางความคิดของประชาชน ส่งผลกระทบ
ไปถึงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ระดับชาติที่กําหนดไว้
• แนวโน้มการกระจายอํานาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
อาจส่งผลต่อรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้องค์กรต้องมีการ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทัน
• การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน ทําให้เกิด
ข้อจํากัดในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน
ขององค์กร
• กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
องค์กรบางฉบับมีข้อจํากัดไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ

๒๙
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โอกาส (Opportunity)
•

•

•

•

•

•

•

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และลดความ
เหลื่อมล้ํา
การให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของรัฐบาล ทําให้องค์กรมีบทบาทในการ
สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของรัฐบาล โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ทําให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การให้ความสําคัญกับการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ของรัฐบาล เอื้อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถ
ดําเนินงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล เป็นโอกาส
ขององค์กรในการกําหนดและขับเคลื่อนมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งพัฒนาระบบการกํากับดูแลองค์การที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
การให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community : AC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ของรัฐบาล ทําให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อม
และปรับการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security
Community : APSC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้องค์กร
ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสร้างโอกาสการพัฒนา
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการดําเนินงานด้านการ
ต่างประเทศขององค์กร
๓๐

ภัยคุกคาม (Threat)
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต้องพิจารณา
ทบทวนกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อนําเสนอให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ทันการณ์
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

• ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่มีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลก รวมทั้งมีความรุนแรงและ
ความซับซ้อนมากขึ้น ทําให้องค์กรมีบทบาทในการ
สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
• ความตื่นตัวทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ช่วยสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร
ให้ประสบผลสําเร็จ
• การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
• การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง
โดยภูมิภาคเอเชียซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน
ได้ทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการสนับสนุน
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับแนวโน้ม
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว
• ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตร และอาหารที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตพืชอาหารมีแนวโน้ม
ลดลง ทําให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนรับมือกับปัญหาความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงานทดแทน
• ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งลูกค้าหลัก
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรต้อง
พัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังกล่าว
• การที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้องค์กร
มีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับจํานวนประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น

๓๑
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

• การขยายตัวของเมืองและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
(แรงงานแฝง/แรงงานต่างด้าว) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทําให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
การขยายตัวของเมือง/แรงงาน
• การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Socio - Cultural Community : ASCC)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของอาเซียน
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระบบอินเตอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น ช่วยเอื้อให้องค์กรสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นได้
• การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ
และ ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลายครั้ง
ในประเทศ ทําให้องค์กรมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการเตรียมพร้อม
รับมือและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ
• การมีกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่รองรับการดําเนินงาน
ขององค์กรอย่างชัดเจน เอื้อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การมีกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
อย่างชัดเจน เอื้อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถ
ดําเนินงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การมีกฎ ระเบียบ กติการะดับโลกในด้านต่าง ๆ
เช่น การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งมีผลผูกพันให้ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตาม ทําให้องค์กรต้องพัฒนาการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานของกฎ ระเบียบ
กติกาที่เกี่ยวข้อง
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๒) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถสรุป
แยกเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังต่อไปนี้

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

• องค์กรมีกลยุทธ์การดําเนินงานที่ชัดเจน โดยเป็นองค์กร
หลักเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ในการพัฒนายุทธศาสตร์
และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน
จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจําทั่วไป
ของกระทรวง รวมทั้งเป็นองค์กรหลักในการอํานวยการ
สนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย/
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
• องค์กรได้มีการน้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประชาชนมาโดยตลอด
• องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีกลไกและเครือข่าย
การบริหารงานครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
• องค์กรมีระบบการทํางานที่มีการสั่งสมประสบการณ์
มายาวนาน มีความเข้มแข็งเป็นมืออาชีพ และ
เป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่าง ๆ
• องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ (Video Conference
System)
• องค์กรมีระบบการบริหารการเงินการคลัง
โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดําเนินการ
• จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดทําคําของบประมาณ
ของตนเองเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ได้ ซึ่งทําให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• องค์กรมีระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(PADME) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการบริหารงานจังหวัด

• องค์กรมีภารกิจหลากหลาย ขาดความชัดเจน
ในเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และเปลี่ยนแปลงบ่อย
มีผลให้องค์กรต้องปรับนโยบายและยุทธศาสตร์
ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบาย
• การประสานและบูรณาการในการดําเนินงานและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กับอําเภอ ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร
• นโยบายหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ยังขาดการบูรณาการและการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
• การบริหารงานส่วนภูมิภาคโดยยึดขอบเขตจังหวัด
ยังขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร
ในลักษณะภารกิจข้ามพื้นที่
• การบริหารงานบุคคลขององค์กรยังไม่เอื้อต่อการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรเท่าที่ควร
• การพัฒนาบุคลากรขององค์กรยังขาดการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเท่าที่ควร
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จุดแข็ง (Strength)
•
•

•
•

•

•

จุดอ่อน (Weakness)

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ มุ่งมั่น และทุ่มเท
ในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
องค์กรมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงในองค์กร มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจ รวมทั้งมีหัวหน้าหน่วยงาน
(สํานัก/กอง) และบุคลากรในสังกัด ทําหน้าที่ขับเคลื่อน
การดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดซึ่งอยู่ในสังกัดองค์กรเป็นผู้แทนรัฐบาลในการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และเป็นหัวหน้าบังคับ
บัญชาข้าราชการในระดับจังหวัดและอําเภอ นอกจากนี้
ยังมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดและบุคลากรในสํานักงาน
จังหวัดทําหน้าที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กร
ในส่วนภูมิภาค
องค์กรมีการบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
องค์กรได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน
โดยมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่น
การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาจากการมอบหมายงาน
การสอนงาน ระบบ E-Learning เป็นต้น
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรยึดหลักความถูกต้อง
ตามกฎหมายในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ภายใต้
ผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งอาศัยความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให้บรรลุผลสําเร็จที่ตั้งไว้
องค์กรมีการยึดถือค่านิยมสร้างสรรค์ขององค์กร
“วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนําความพอเพียง” รวมทั้ง
ค่านิยมกระทรวงมหาดไทย “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”
ตลอดจนการทํางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการร่วมกัน
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๒.๔

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
 เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี

FUTURE
 ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 ภาพลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร

PAST

 ปัญหา ข้อเรียกร้อง ความต้องการทางสังคม
 กระแสการกระจายอํานาจ
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน/
ประชาสังคมที่เพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตร์
PRESENT
 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
- แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่เคยปรากฏตามรัฐธรรมนูญ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
- ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑)
- แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย
ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
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ส่วนที่ ๓

แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
๓๖
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๓.๑

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุน
การดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

๓.๒

พันธกิจ (Mission)
 จัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์
การบริ ห ารจั ด การของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็ น แนวทางและ
แผนปฏิบัติร าชการ ตลอดจนจัด สรรและบริหารทรัพ ยากรของกระทรวง
เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการ
และประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผล
การบริหารและพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับเคลื่อน
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
 ส่งเสริมการอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ
เรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง การเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 พัฒนาระบบการอํานวยการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ

๓๗

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๓.๓

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๓๘

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน

การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๓.๔

แผนที่ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงระหว่างบริบทต่าง ๆ กับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และ
กฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ที่เคยปรากฎตามรัฐธรรมนูญ
• พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
• พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการมอบอํานาจ
พ.ศ. ๒๕๕๐
• พ.ร.ฎ. ว่าด้วยระเบียบบริหารจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
• การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
• การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
• ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
• การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน
• การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ประเทศ
• การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อ
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
• การลดความเหลื่อมล้ํา
• การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การสร้างความสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
• การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน
• การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• การวางระบบการบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ
• การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
• การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
• การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
• การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
ที่เข้มแข็ง
• การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
อย่างยั่งยืน
• การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความ
มั่นคงภายใน การอํานวยความเป็นธรรม
และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมาย
อย่างยุติธรรมในสังคม
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพิบัติภัย (ภัยพิบัติ)
• การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

สภาพแวดล้อม
ความเปลี่ยนแปลง
• สถานการณ์ด้านการเมือง
• สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
• สถานการณ์ด้านสังคม
• สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี
• สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
• ปัจจัยภายในองค์กร
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• แผนงานการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน
• แผนยุทธศาสตร์การเตรียม
ความพร้อมของกระทรวง
มหาดไทยในการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การเตรียมความพร้อม

การส่งเสริมการดําเนินงาน

การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้านความมั่นคงภายใน

ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

๓๙

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๓.๕

แผนที่ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
พันธกิจ (Mission)

จัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลง

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็น

นโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด
คุ้มค่า และสมประโยชน์

กรอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรอง

พัฒนาระบบการอํานวยการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ของกระทรวง การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๑ กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากําลังให้มคี วามสอดคล้อง
เหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๓ ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ภารกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงาน
๑.๑.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๕ พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๒ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๑.๒.๑ ส่งเสริมการดําเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นทีช่ ายแดน/พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพ เพื่อรองรับ
และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน

การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย

เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๒.๑ ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๒.๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ทั้งในระดับองค์กรและพื้นที่

๒.๒ ประชาชนมีความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๒.๑ ควบคุม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน
๒.๒.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีการบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

๒.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนมีภมู ิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด
๒.๓.๑ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างพลังสังคม และพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

๒.๔ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการดําเนินการด้านการข่าว
ที่มีประสิทธิภาพ
๒.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง

๒.๕ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๕.๑ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๕.๒ พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ ที่ และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดน
ภาคใต้

๒.๖ ปัญหา/ข้อร้องเรียนของประชาชนได้รับการดูแล/แก้ไขอย่างเป็นธรรม
๒.๖.๑ พัฒนากลไกการอํานวยความเป็นธรรมให้กบั ประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๓.๑.๑ บูรณาการ ประสาน และจัดทํายุทธศาสตร์
ขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และขยายผล
แนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท ไปสู่การปฏิบัติ
ของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๔.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๔.๑.๑ พัฒนาระบบงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๔.๑.๒ ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๑.๓ พัฒนาระบบการตรวจราชการ/เครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และงบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล
๔.๑.๔ พัฒนาระบบบริหารงานคลังให้มีธรรมาภิบาล
๔.๒ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบที่มปี ระสิทธิภาพ
๔.๒.๑ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
๔.๓ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่มปี ระสิทธิภาพ
๔.๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
๔.๓.๒ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก
๔.๔ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔.๔.๑ ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔.๕ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
๔.๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่เปลีย่ นแปลงไป
๔.๕.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
๔.๕.๓ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
๔.๕.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสมดุล
๔.๕.๕ พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๕.๑ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการ

แบบบูรณาการเพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
๕.๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๕.๑.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่
๕.๑.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๕.๑.๔ พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
๕.๑.๕ สนับสนุนการขับเคลือ่ นการส่งเสริม
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนของจังหวัด

แผนที่ยุทธศาสตร์สาํ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน

การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

อาเซียน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีการบูรณาการและประสานการจัดทํา

มีการดําเนินงานตามหลักการบริหาร

ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความพร้อมเข้าสู่

หมู่บ้าน/ชุมชนมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด

นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่

กิจการบ้านเมืองที่ดี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการติดตามประเมินผล

ประชาชนได้รับการดูแล/แก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

การปฏิบัติ

ประชาคมอาเซียน

อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานขององค์กร

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ได้รับการดําเนินการ ทั้งในระดับองค์กรและพื้นที่

ยุทธศาสตร์ขององค์กรมีการบูรณาการ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบูรณาการ

มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม

การดําเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน

ประสาน และจัดทํา โดยมีความสอดคล้อง

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ในระดับพื้นที่

กับบริบทที่เกี่ยวข้อง

อาเซียน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการดําเนินงานของจังหวัด/

การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่

การดําเนินการด้านการข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาคมอาเซียน
พื้นที่ชายแดน/พื้นที่ที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสและการพัฒนาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้และแนวทาง
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างบูรณาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามรอยพระยุคลบาท ได้รับการส่งเสริม

กลไกการอํานวยความเป็นธรรมในสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิภาพ

และภาคเอกชนในพื้นที่
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

และขยายผลไปสู่การปฏิบัติของประชาชน

พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้

กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีความ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

บูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย

พัฒนาระบบงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ควบคุม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้อง

ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริต

มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนา

ส่งเสริมการดําเนินงานของจังหวัด/

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

กับบริบทที่เกี่ยวข้อง

และประพฤติมิชอบ

ในระดับพื้นที่

กลุ่มจังหวัดในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง

ประชาคมอาเซียน

สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน/

ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปธรรม

พื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับและเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบการตรวจราชการ/เครือข่าย
การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างมี

สนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนของจังหวัด

ธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

พัฒนาระบบบริหารงานคลังให้มีธรรมาภิบาล

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนากลไกการอํานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

การพัฒนา
องค์กร

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
ระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

๔๑

การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและ

ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

และการแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ให้มีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

แผนที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

๔๒

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความพร้อมเข้าสู่

มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน

ระบบการดําเนินงานของจังหวัด/

พื้นที่ชายแดน/พืน้ ที่ที่มีศักยภาพ

ขององค์กรมีความพร้อมรองรับ

กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมรองรับ

ได้รับโอกาสและการพัฒนา

การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

ในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีความ

ส่งเสริมการดําเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน/พื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับ

พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปรับปรุงโครงสร้าง

ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาระบบ

พัฒนาโครงสร้าง

อัตรากําลังให้มีความ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้มีความรู้ ทักษะ และ

บริหารจัดการ

ทางกายภาพและ

สอดคล้องเหมาะสมกับการ

เพื่อสนับสนุนภารกิจในการเข้าสู่

และการสื่อสาร เพื่อรองรับ

สมรรถนะ พร้อมรับ

ให้มี

สภาพแวดล้อมให้เอื้อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียนของหน่วยงาน

การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

ประสิทธิภาพ

ต่อการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

แผนที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน

๔๓

ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์

ประชาชนมีความมั่นคง

หมู่บ้าน/ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน

ประชาชนได้รับการดูแล/แก้ไข

และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากภัยยาเสพติด

ปัญหา/ข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

การสร้างความปรองดอง

การดําเนินการรักษาความ

การสร้างความสัมพันธ์

การดําเนินการ

การแก้ไขปัญหาและ

กลไกการป้องกันและ

กลไกการอํานวยความ

สมานฉันท์ได้รับการ

สงบเรียบร้อยและความ

กับต่างประเทศและ

ด้านการข่าว

พัฒนาพื้นทีจ่ ังหวัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด

เป็นธรรมในสังคม

ดําเนินการ ทั้งในระดับ

มั่นคงตามแนวชายแดน

ประเทศเพื่อนบ้าน

เป็นไปอย่าง

ชายแดนภาคใต้เป็นไป

ได้รับการขับเคลือ่ น

ได้รับการพัฒนาอย่าง

องค์กรและพืน้ ที่

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง

มีประสิทธิภาพ

อย่างบูรณาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อเนื่องและเป็นระบบ

พัฒนาตามศักยภาพ

บูรณาการการป้องกัน

สร้างความปรองดอง

ควบคุม ดูแล

เสริมสร้าง

เพิ่ม

สนับสนุนการรักษา

สมานฉันท์ของคน

รักษาความสงบ

ความสัมพันธ์

ประสิทธิภาพ

ความสงบเรียบร้อย

ในชาติ และธํารงไว้

เรียบร้อยและ

กับต่างประเทศ

ด้านการข่าว

และความมั่นคง

ซึ่งสถาบันหลักของ

ความมั่นคงตาม

และประเทศ

เพื่อความ

ภายในพื้นทีจ่ ังหวัด

ชาติ

แนวชายแดน

เพื่อนบ้าน

มั่นคง

ชายแดนภาคใต้

พัฒนากลไกการ

ของพื้นที่ และคุณภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติด อํานวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน
โดยสร้างพลังสังคม
ชีวิตประชาชนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
และพลังชุมชนเอาชนะ
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน

และเป็นระบบ

ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบ

พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง

บริหารจัดการ

และสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

และการสื่อสาร ให้ถูกต้อง ทันสมัย

กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ให้มีประสิทธิภาพ

ต่อการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสูก่ ารปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรมีการบูรณาการ ประสาน

กระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญา

และจัดทํา โดยมีความสอดคล้องกับบริบท

เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูต้ ามรอยพระยุคลบาท ได้รับการส่งเสริมและ

ที่เกี่ยวข้อง

ขยายผลไปสูก่ ารปฏิบัติของประชาชนในระดับพื้นทีอ่ ย่างเป็นรูปธรรม

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

แผนที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

๔๔

บูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์

ขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนา

พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ

ระบบบริหารจัดการ

และสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

การสื่อสาร ให้ถูกต้อง ทันสมัย

ที่เปลีย่ นแปลงไป

ให้มีประสิทธิภาพ

ต่อการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

ประสิทธิผล

แผนที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการดําเนินงานตาม

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔๕

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนาระบบงาน

ขับเคลื่อนและต่อต้าน

พัฒนาระบบ

พัฒนาระบบการตรวจราชการ/เครือข่าย

ส่งเสริมการเป็น

โดยยึดหลัก

การทุจริตและ

บริหารงานคลัง

การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

องค์กรแห่งการ

ธรรมาภิบาล

ประพฤติมิชอบ

ให้มีธรรมาภิบาล

และงบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล

เรียนรู้

ทบทวน ปรับปรุง

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบเทคโนโลยี

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

พัฒนา

พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ

ระเบียบ กฎหมาย

สารสนเทศและการสื่อสาร และการแผยแพร่

บุคคลให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง

ระบบบริหารจัดการ

และสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ให้มีประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ให้มีประสิทธิภาพ

ต่อการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

แผนที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๔๖

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการติดตาม

ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ ที่

ประเมินผลอย่างเป็นระบบ

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการ

การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด/

ระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานของจังหวัด/

บูรณาการและเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

กลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพ สามารถนําข้อมูลไปใช้

ต่าง ๆ ในระดับพืน้ ที่

ภาครัฐอื่น ๆ และภาคเอกชนในพื้นที่

ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้

สนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริม

พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนา

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

การดําเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ในระดับพืน้ ที่

ของจังหวัด

ที่มีประสิทธิภาพ

ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนา

พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง

ระบบบริหารจัดการ

และสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

และการสื่อสาร ให้ถูกต้อง ทันสมัย

กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ให้มีประสิทธิภาพ

ต่อการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๓.๖

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย/ยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์หน่วยงาน

 ความเชื่อมโยงระหว่างแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับแผนยุทธศาสตร์

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม

การส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านความมั่นคงภายใน

การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวนโยบายด้านกฎหมาย
และการยุติธรรม
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบูรณาการและประสานการจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวนโยบายด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

๔๗

แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ

ของประชาชน

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

กับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนยุทธศาสตร์

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านความมั่นคงภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบูรณาการและประสานการจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

๔๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ประเทศ

แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมความพร้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสร้างความสมดุลและปรับระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านความมั่นคงภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบูรณาการและประสานการจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๔๙

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยกับแผนยุทธศาสตร์

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาส

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

สู่ประชาคมอาเซียน

การส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านความมั่นคงภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืน
ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย
ความมั่นคงภายใน การอํานวยความเป็นธรรม
และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมาย
อย่างยุติธรรมในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสร้างความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบูรณาการและประสานการจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๕๐

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๓.๗


สรุปเป้าประสงค์/กลยุทธ์/หน่วยงานรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑.๒ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จในการ
ส่งเสริมความพร้อมให้กับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของ
การพัฒนาพื้นที่ชายแดน/พื้นที่ที่มีศักยภาพ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๑.๑ กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากําลัง
ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๓ ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของหน่วยงาน
๑.๑.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๒.๑ ส่งเสริมการดําเนินงานของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๑.๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน/
พื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับและเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สํานักนโยบายและแผน กองการต่างประเทศ

สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด กองการต่างประเทศ

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักกฎหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันดํารงราชานุภาพ

๕๑

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑



เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน
๒.๑ ประชาชนมี

๒.๒ ประชาชนมี

๒.๓ หมู่บ้าน/

๒.๔ สํานักงาน

๒.๕ การแก้ไข

๒.๖ ปัญหา/

ความปรองดอง

ความมั่นคง

ชุมชน

ปลัดกระทรวง

ปัญหาและพัฒนา

ข้อร้องเรียน

สมานฉันท์ และ

ปลอดภัย

มีภูมิคุ้มกัน

มหาดไทยมีการ

พื้นที่จังหวัด

ของประชาชน

ธํารงไว้ซึ่งสถาบัน

ในชีวิตและ

จากภัย

ดําเนินการด้าน

ชายแดนภาคใต้

ได้รับการดูแล/

หลักของชาติ

ทรัพย์สิน

ยาเสพติด

การข่าวที่มี
ประสิทธิภาพ

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แก้ไขอย่าง
เป็นธรรม

๑) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

๑) จํานวน

๑) จํานวน

๑) ร้อยละเฉลี่ยถ่วง

๑) ร้อยละของ

ความสําเร็จของการ

ความสําเร็จของการ

หมู่บ้าน/ชุมชน

ข่าวสารที่สมาชิก

น้ําหนักความสําเร็จ

จํานวนเรื่อง

จัดกิจกรรมที่สามารถ

ควบคุมดูแลความมั่นคง

ที่มีสภาพปัญหา

เครือข่าย

ในการสนับสนุนการ

ร้องเรียนที่ได้รับ

ทรัพย์สินของประชาชน

ยาเสพติดรุนแรง

ประชาชน

แก้ไขปัญหาและ

การแก้ไขตาม

ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่

(สีแดง/พื้นที่

ด้านการข่าวส่งให้

เสี่ยงต่อความมั่นคง

เฝ้าระวังมาก)

ทางราชการและ

พัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด

๑) ร้อยละ

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์

ลดความขัดแย้ง
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ และธํารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ

ปลอดภัยในชีวิตและ

๒) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้

ความสําเร็จของการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับต่างประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๕๒

๒.๑.๑ สร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ และ
ธํารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
ทั้งในระดับ
องค์กรและพื้นที่

๒.๒.๑ ควบคุม
ดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงตาม
แนวชายแดน
๒.๒.๒ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน

๒.๓.๑ บูรณาการ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
โดยสร้างพลัง
สังคม และพลัง
ชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติด
อย่างยั่งยืน

สํานักนโยบาย
และแผน

กองการต่างประเทศ

สํานักนโยบาย
และแผน
(ศพส.มท.)

๒.๔.๑ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการข่าว
เพื่อความมั่นคง

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
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๒.๕.๑ สนับสนุน
การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมัน่ คงภายใน
พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๒.๕.๒ พัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที่
และคุณภาพชีวิต
ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๒.๖.๑ พัฒนา
กลไกการ
อํานวยความ
เป็นธรรมให้กับ
ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
ระบบ

สํานักนโยบาย
และแผน

สํานักตรวจ
ราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลือ่ นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีการบูรณาการและประสานการจัดทํา

เป้าประสงค์

นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๕๓

๑) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่ขับเคลือ่ นไปสู่การปฏิบัติ
๒) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการในการขยายผลแนวทางการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาทไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

๓.๑.๑ บูรณาการ ประสาน และจัดทํายุทธศาสตร์
ขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เกีย่ วข้อง
๓.๑.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และขยายผล
แนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท ไปสู่การปฏิบัติของประชาชน
ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

สํานักนโยบายและแผน
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๕๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ สํานักงาน

๔.๒ สํานักงาน

๔.๓ สํานักงานปลัด

๔.๔ สํานักงาน

๔.๕ ระบบการบริหาร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวง

กระทรวงมหาดไทยมีระบบ

ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรบุคคลของ

บริหารงานโดยยึดหลัก

มหาดไทยมีระเบียบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาดไทยเป็น

สํานักงานปลัดกระทรวง

ธรรมาภิบาล

กฎหมายในความ

และการสื่อสาร และการ

องค์กรแห่ง

มหาดไทยมีความ

รับผิดชอบที่มี

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้

เหมาะสม สอดคล้องกับ

ประสิทธิภาพ

ที่มีประสิทธิภาพ

๑) ร้อยละเฉลี่ย

๑) ร้อยละเฉลี่ยถ่วง

๑) ร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

น้ําหนักความสําเร็จในการ

ถ่วงน้ําหนัก

ความสําเร็จในการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ผลสําเร็จในการ

ปรับปรุงระเบียบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดําเนินการเป็น

กฎหมายในความ

การสื่อสาร เพื่อสนับสนุน

รับผิดชอบของ

การบริหารจัดการของ

องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน

๑) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในการประเมินธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๒) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกระทรวงมหาดไทย
๓) ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทยตามแผนการตรวจที่ได้รับการ
ตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ
๔) ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง มหาดไทยและ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีนําเสนอ
ต่อผู้บริหารระดับสูง
๕) ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๖) จํานวนรายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจําปี
๗) ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
๘) ร้อยละความสําเร็จในการบริหารงานคลัง
อย่างมีธรรมาภิบาล

ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

๒) ร้อยละเฉลี่ย
ความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
๒) ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
๓) ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุล
๔) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ความสําเร็จในการพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นของหน่วยงาน

ของหน่วยงาน

๔.๑.๑ พัฒนาระบบงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.๑.๒ ขับเคลื่อนและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๑.๓ พัฒนาระบบการตรวจ
ราชการ/เครือข่ายการติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างมี
ธรรมาภิบาล
๔.๑.๔ พัฒนาระบบบริหารงานคลัง
ให้มีธรรมาภิบาล

๔.๒.๑ ปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพ

๔.๓.๑ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
๔.๓.๒ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เชิงรุก

๔.๔.๑ ส่งเสริม
การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

๔.๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔.๕.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
๔.๕.๓ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
๔.๕.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรให้มีความสมดุล
๔.๕.๕ พัฒนาและส่งเสริมระบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ทุกหน่วยงาน

สํานักกฎหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กองกลาง
กองสารนิเทศ

สถาบัน
ดํารงราชานุภาพ

กองการเจ้าหน้าที่ สถาบัน
ดํารงราชานุภาพ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร สํานักงานคณะ
กรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๕.๑ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๕๕

เพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

๑) ร้อยละของบุคลากรด้านการจัดทําแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทําแผน
๒) ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มีการจัดทําแผนพัฒนาแบบบูรณาการ
๓) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔) ระดับความสําเร็จของการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๕) ร้อยละความสําเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชน

๕.๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๕.๑.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการบูรณาการ
และเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
๕.๑.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
๕.๑.๔ พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
๕.๑.๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
ของจังหวัด

สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔

รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์

๕๖

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๔.๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์
๑.๑ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

๕๗

ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ของการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๑.๑.๑ กําหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ให้มีความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้าง
อัตรากําลังให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๓ ทบทวน ปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ภารกิจในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ของหน่วยงาน

- การจัดทํายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
ของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- การจัดทําแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงมหาดไทยด้านอาเซียนในระยะยาว
- การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน
เพื่อรองรับภารกิจด้านอาเซียน
- การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ เพื่อรองรับภารกิจงานอาเซียน
- โครงการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย
ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาระเบียบ กฎหมาย
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบ
สภาพปัญหา ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาระเบียบ กฎหมายในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สนผ.

สนผ./ตท.
กจ.
กจ.
สกม.

สกม.

สกม.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

กลยุทธ์
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๒๕๖๑

- กิจกรรมการประสานติดตามการดําเนินงาน
ด้านกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของหน่วยงาน
๑.๑.๔ พัฒนาระบบ
- โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อรองรับ
ฐานข้อมูลกลาง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และระบบเทคโนโลยี
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยง
สารสนเทศและ
เครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
การสื่อสาร เพื่อรองรับ - การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนเพื่อการศึกษา
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนา
๑.๑.๕ พัฒนาบุคลากร - การจัดทําแผนการเตรียมความพร้อมด้าน
ให้มีความรู้ ทักษะ และ บุคลากรในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
สมรรถนะ พร้อมรับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย
การเข้าสู่ประชาคม
- โครงการพัฒนาบุคลากรภายใต้บริบท
อาเซียน
การรวมกลุ่มประเทศอาเซียน
- โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศ
ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น สิทธิมนุษยชน
หลักนิติธรรม สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
และธรรมาภิบาล เป็นต้น
- โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการ
ส่วนกลางในสังกัด สป.
๕๘

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สกม.

ศสส.
ศสส.
ตท.
กจ.

สดร.
ตท.

ตท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๑.๒ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๑) ร้อยละเฉลี่ย
๕๐
มีความพร้อมเข้าสู่
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ประชาคมอาเซียน
ในการส่งเสริมความพร้อม
ให้กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ของการพัฒนาพื้นที่
ชายแดน/พื้นที่ที่มี
ศักยภาพ เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

๕๙

๗๐

กลยุทธ์

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๗๕

๘๐

๘๕

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๙๐

แผนงาน/โครงการสําคัญ

- โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสาน
ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า
การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน
- โครงการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค
- โครงการสร้างการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ให้กับ
จังหวัด
- โครงการสร้างการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านภาษาต่างประเทศ
ให้กับจังหวัดชายแดนและจังหวัดปัตตานี
๑.๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนา - โครงการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
พื้นที่ชายแดน/พื้นที่ที่มี - โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศักยภาพ เพื่อรองรับและ พื้นที่เมืองเป้าหมายในการเชื่อมโยงโอกาส
เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ จากอาเซียน
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

๑.๒.๑ ส่งเสริม
การดําเนินงานของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สบจ.

สบจ.

ตท.
ตท.

สบจ.
สบจ.

๔.๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒.๑ ประชาชน
มีความปรองดอง
สมานฉันท์ และธํารง
ไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ

๑) ร้อยละความสําเร็จ
๙๐
ของการจัดกิจกรรม
ที่สามารถลดความขัดแย้ง
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ
๗๕
๒.๒ ประชาชน
๑) ร้อยละเฉลี่ย
มีความมั่นคงปลอดภัย ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในชีวิตและทรัพย์สิน ของการควบคุมดูแล
ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่
ชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
ต่อความมั่นคง
๒) ร้อยละเฉลี่ย
๙๐
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
๖๐

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการสําคัญสําคัญ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๙๐

๙๕

๙๕

๑๐๐ ๒.๑.๑ สร้างความ
- โครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและ
ปรองดองสมานฉันท์
เสริมสร้างความปรองดองของประชาชน
ของคนในชาติ และธํารง
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ทั้งในระดับองค์กรและ
พื้นที่

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๙๐

๙๕

๙๕

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒.๒.๑ ควบคุม ดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงตามแนว
ชายแดน

๑๐๐ ๒.๒.๒ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
กับต่างประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้าน

- การออกติดตามประเมินผลพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวที่ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
- โครงการสนับสนุนการยกระดับจุดผ่านแดน
และการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่

- โครงการความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง :
Sister City
- โครงการจัดประชุมกลไกทวิภาคี
ของกระทรวงมหาดไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สนผ.

ตท.

ตท.

ตท.
ตท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

กลยุทธ์
๒๕๖๐

กับต่างประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้าน

แผนงาน/โครงการสําคัญสําคัญ

๒๕๖๑

- โครงการประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่องค์การกุศลเอกชน (NGOs) และ
เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศที่ดูแล
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์
- การประชุมและเจรจานานาชาติ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อรับทราบ
นโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน
๒.๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ๑) จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ๑๖,๔๐๘ ๑๔,๔๐๘ ๑๒,๔๐๘ ๑๐,๔๐๘ ๘,๔๐๘ ๒.๓.๑ บูรณาการ
- โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกัน
มีภูมิคุ้มกันจากภัย
ที่มีสภาพปัญหายาเสพติด
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด
รุนแรง (สีแดง/พื้นที่
ยาเสพติด โดยสร้างพลัง - โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เฝ้าระวังมาก)
สังคม และพลังชุมชน
ยาเสพติดในระดับพื้นที่
เอาชนะยาเสพติด
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
๔,๐๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๘๐๐ ๒.๔.๑ เพิ่ม
๒.๔ สํานักงาน
๑) จํานวนข่าวสารที่
- โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย
ปลัดกระทรวง
สมาชิกเครือข่ายประชาชน
ประสิทธิภาพด้านการ ประชาชนด้านการข่าว (ทั่วประเทศ)
มหาดไทยมีการ
ด้านการข่าวส่งให้ทาง
ข่าวเพื่อความมั่นคง
- โครงการเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อความ
ดําเนินการด้านการข่าว ราชการและสามารถ
มั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินของ
ที่มีประสิทธิภาพ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
กระทรวงมหาดไทย
๒.๕ การแก้ไขปัญหา ๑) ร้อยละเฉลี่ย
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕ ๒.๕.๑ สนับสนุน
- การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
และพัฒนาพื้นที่
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
การรักษาความสงบ
ชายแดนภาคใต้ ของกองอํานวยการรักษา
จังหวัดชายแดน
ในการสนับสนุน
เรียบร้อยและความมั่นคง ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
๖๑

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ตท.

ตท.

สนผ.
(ศพส.มท.)
สนผ.
(ศพส.มท.)
สนผ.
(ศพส.มท.)
ศปก.
ศสส.

สนผ.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

ภาคใต้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒.๖ ปัญหา/
ข้อร้องเรียน
ของประชาชนได้รับ
การดูแล/แก้ไข
อย่างเป็นธรรม

๖๒

๒๕๕๘

๒๕๕๙

กลยุทธ์
๒๕๖๐

๒๕๖๑

การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๑) ร้อยละของจํานวน
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด

ภายในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการสําคัญสําคัญ

๘๐

๒.๕.๒ พัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที่ และ
คุณภาพชีวิตประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๖.๑ พัฒนากลไก
การอํานวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) และสํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
- การจัดทําแผนการพัฒนาตามศักยภาพของ
พื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดํารงธรรมนํารอยยิ้ม
สู่ประชาชน Smile Team)
- โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะบุคลากร
รองรับระบบฐานข้อมูลการร้องทุกข์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สนผ.

สตร.

สตร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

๔.๓
เป้าประสงค์

๓.๑ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีการบูรณาการและ
ประสานการจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ

๒) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ
ในการขยายผลแนวทาง
๖๓

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๓.๑.๑ บูรณาการ
ประสาน และจัดทํา
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เกี่ยวข้อง

- การทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- การจัดทําแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้าน
ของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี
- การประสานและจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน
- การประสานและจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมืองและการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- การประสานและจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ
- โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี

๑๐๐ ๓.๑.๒ ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
และขยายผลแนวทาง
การพัฒนาอันเนื่อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.

สนผ.

สนผ.
สนผ.
สนผ.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

กลยุทธ์
๒๕๖๐

การพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่

๖๔

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๒๕๖๑

มาจากพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท ไปสู่การ
ปฏิบัติของประชาชน
ในระดับพื้นที่อย่างเป็น
รูปธรรม

แผนงาน/โครงการสําคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๔.๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
๔.๑ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
บริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

๖๕

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๒) ร้อยละเฉลี่ย
๘๐
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในการดําเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงมหาดไทย
๓) ร้อยละของจํานวน
๙๒
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทยตามแผน
การตรวจที่ได้รับการ
ตอบสนองจากหน่วย
รับตรวจ

๘๕

๙๐

๙๕

๙๔

๙๖

๙๘

๑) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในการประเมินธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการสําคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน
กพร.

๑๐๐ ๔.๑.๑ พัฒนาระบบงาน - การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล - การดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์กรที่ดี
- การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
กพร.
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
๑๐๐ ๔.๑.๒ ขับเคลื่อน
- การจัดทําแผนมหาดไทยใสสะอาด
สตร./กพร./
และต่อต้านการทุจริต
- การดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
สกม./กค.
และประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐ ๔.๑.๓ พัฒนาระบบการ - โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการ
สตร.
ตรวจราชการ/เครือข่าย กระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม
การติดตาม ตรวจสอบ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่
และรายงานผลการ
สนับสนุนการตรวจราชการ
ปฏิบัติงานและ
- การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ
สตร.
งบประมาณอย่างมี
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ธรรมาภิบาล
(Annual Report) และรายงานผลตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ประจําปี

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
๔) ร้อยละของ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง มหาดไทย
และผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีนําเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูง
๕) ร้อยละความสําเร็จ
ของการสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
๖) จํานวนรายงานผล
การตรวจสอบตามแผน
การตรวจสอบประจําปี
๗) ระดับความสําเร็จ
ในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
กระทรวงมหาดไทย
๘) ร้อยละความสําเร็จ
ในการบริหารงานคลัง
อย่างมีธรรมาภิบาล

๖๖

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๘๒

๘๔

๘๖

๘๘

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๘

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๔

๕

๕

๕

๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๑๐๐ ๔.๑.๔ พัฒนาระบบ
บริหารงานคลัง
ให้มีธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการสําคัญ
- โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปี
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบ
การตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สตร.

สตร.

- การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

ตภ.มท.

- การพัฒนาระบบงานตรวจสอบ และส่งเสริม
ให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีกระบวนการกํากับดูแลที่ดี
- โครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
กระทรวงมหาดไทย

ตภ.สป.

- การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
อย่างมีธรรมาภิบาล

กค.

สนผ.

เป้าประสงค์
๔.๒ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีระเบียบ
กฎหมายในความ
รับผิดชอบ
ที่มีประสิทธิภาพ
๔.๓ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพ

๖๗

ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในการปรับปรุงระเบียบ
กฎหมายในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
๑) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๒๕๖๑

๑๐๐ ๔.๒.๑ ปรับปรุงระเบียบ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย
- โครงการพัฒนาระบบงาน/พัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และคุณภาพของผลงาน
- โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
๙๐ ๔.๓.๑ พัฒนา
- โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปรับปรุงระบบ
และการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประชุม
และการสื่อสาร
วิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อสนับสนุนการบริหาร (Video Conference System)
จัดการ
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย
สื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวง
มหาดไทย (Terrestrial & Satellite)
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
- โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
- โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ของกระทรวง
มหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สกม.
สกม.

สกม.
ศสส.

ศสส.

ศสส.
ศสส.
ศสส.
ศสส.

กก.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒) ร้อยละเฉลี่ย
ความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๔.๔ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

๑) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักผลสําเร็จ
ในการดําเนินการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

๘๐

๔.๕ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีความ
เหมาะสม สอดคล้อง
กับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

๑) ร้อยละเฉลี่ย
๘๐
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในการปรับปรุงโครงสร้าง
และการบริหารงานบุคคล
ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

๖๘

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

๙๐

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๒๕๖๑

๑๐๐ ๔.๓.๒ ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ภารกิจ นโยบาย
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงมหาดไทย
เชิงรุก
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน
กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ภารกิจ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
๙๕ ๔.๔.๑ ส่งเสริมการเป็น - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- โครงการจัดทําและบริหารแผนจัดการความรู้
- โครงการพัฒนาระบบ e - Learning
- การจัดทําและเผยแพร่ความรู้ผ่านเอกสาร/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๙๕ ๔.๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
และการบริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคลและระบบงาน
บุคคลให้เหมาะสม
ของกระทรวงมหาดไทย
สอดคล้องกับภารกิจ
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
บริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง/
อัตรากําลังของสํานักงานจังหวัด
และสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สน.
สน.

สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
กจ.

กจ.

กจ.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒) ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ และ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
๓) ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความสมดุล
๔) ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
ในการพัฒนาและส่งเสริม
ระบบการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ของหน่วยงาน

๖๙

๘๐

๒๕๕๘

๘๐

๒๕๕๙

๘๕

กลยุทธ์
๒๕๖๐

๙๐

๒๕๖๑

๙๕

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๔.๕.๒ พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
๔.๕.๓ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน
๔.๕.๔ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
ให้มีความสมดุล

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- การจัดทํารายละเอียดความรู้ ความสามารถ
ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
- โครงการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะบุคลากร
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
- การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

๔.๕.๕ พัฒนาและส่งเสริม - โครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและ
ระบบการบริหาร
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กจ.

กจ.
สดร./ศสส.
สดร.

กจ.

สกถ.

สกถ.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

กลยุทธ์
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๒๕๖๑

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความ
เข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- การจัดทํารายงานประจําปีของ ก.ถ. และ
สํานักงาน ก.ถ.
- โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
- โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล
บุคลากรส่วนท้องถิ่น
- โครงการติดตามประเมินผลการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาเครื่องมือชี้วัดสําหรับ
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๗๐

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สกถ.
สกถ.
สกถ.
สกถ.
สกถ.
สกถ.
สกถ.

๔.๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์
๕.๑ จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
มีการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่ง
ส่งเสริมการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่
และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ

๗๑

ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของบุคลากร
ด้านการจัดทําแผน
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผน
๒) ระดับความสําเร็จ
ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้จังหวัด/
กลุ่มจังหวัดมีการจัดทํา
แผนพัฒนาแบบบูรณาการ
๓) ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ข้อมูล เพื่อการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔) ระดับความสําเร็จ
ของการใช้งานระบบ
ติดตามประเมินผล

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๕.๑.๑ พัฒนาศักยภาพ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

บุคลากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๕.๑.๒ สนับสนุน
และส่งเสริมให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดมีการ
บูรณาการและเชือ่ มโยง
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
๕.๑.๓ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๕.๑.๔ พัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สบจ.

- โครงการส่งเสริมการบูรณาการและเชื่อมโยง
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่

สบจ.

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

สบจ.

- ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th)

สบจ.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

กลยุทธ์
๒๕๖๐

๒๕๖๑

การดําเนินงานของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๕) ร้อยละความสําเร็จ
ในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
ความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชน

๗๒

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการสําคัญ

๙๐

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด - โครงการนิเทศและติดตามประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการและการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๕.๑.๕ สนับสนุน
- การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การขับเคลื่อนการส่งเสริม
ความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชนของจังหวัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สบจ.

สบจ.

ส่วนที่ ๕

การนําแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
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๕.๑

การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
๒) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทํา
ฐานข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงาน การศึกษาและปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการดําเนินงานและ
การสร้างช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
๓) การส่งเสริมให้มีการบริหารยุทธศาสตร์ตามแผนอย่างจริงจัง โดยผลักดันให้เกิดการบริหาร
ยุทธศาสตร์ในลักษณะที่เป็นองค์รวม มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยส่งเสริมให้มีการประสานการทํางานในแนวราบระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น
๔) การจัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
๕) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ICT ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
๖) การบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่อาจมีความเสี่ยง ไม่สามารถดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ได้สําเร็จตามเป้าประสงค์ อันเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
๗) การดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือนําไปสู่การดําเนินงานของบุคลากร
ที่สอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๘) การอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานในสังกัดและบุคลากร
อย่างหลากหลาย ที่สําคัญ ได้แก่
• การถ่ายทอดโดยตรงระหว่างบุคคล เช่น การพบปะพูดคุย การประชุม เป็นต้น
• การถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น ระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference
System) หนังสือเวียน หนังสือแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เป็นต้น
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๕.๒

การติดตามประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑) การสร้างระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น ผลการตรวจติดตามการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในจัดกลไก
เสริมแรงระดับบุคคล และนําไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการสรุปผลการดําเนินงานเป็นประจําเพื่อเตรียมพร้อม
หากผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการทราบข้อมูล
๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งทําให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนผลการดําเนินงานอย่างถูกต้องมากที่สุด
๓) การนําระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาใช้ในการ
ติดตามการจัดการด้านการเงินการคลัง โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระบบงาน ได้แก่ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินและบัญชี ระบบบัญชีต้นทุน และระบบบริหารบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการจัดการ
ด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า
๔) การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (PADME) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาโปรแกรมระบบ PADME เพื่อให้จังหวัด/
กลุ่มจังหวัดได้ใช้ประโยชน์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://padme.moi.go.th โดยให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดรายงาน
ข้อมูลแผนงาน/โครงการพื้นฐาน รายละเอียดแผนงาน/โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ความก้าวหน้า/ผลการ
ดําเนินการ เอกสาร/รูปภาพ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ และผลการตรวจสอบข้อมูล สําหรับการยืนยันโดยหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์
๕) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
การปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยจะมีการประเมินบุคลากรในทุก ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานและพร้อมปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน
หากมีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และให้รางวัลตอบแทน ตลอดจน
ใช้ในการวางแผนพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๖) การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา
ให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยในทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น หน่วยงานจะมีการประชุมคณะทํางาน
เพื่อทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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