แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556 - 2561

สํานักนโยบายและแผน สป.
กระทรวงมหาดไทย

พระบรมราโชวาท
“งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวาง
เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวม
และมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้อง
มีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่ง
คําวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย
โดยถือว่าความคิดเห็นและคําวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญา
และประสบการณ์อัน หลากหลายจากทุก คนทุก ฝ่า ย เพื่อ ประโยชน์
แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้าน
ของแผ่นดินสําเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานเนื่องในวันขาราชการพลเรือน
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2556
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

คํานํา
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561 จัดทําขึ้นจากการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 แนวโน้ม
การพัฒนาหรือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นและศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระทรวง
มหาดไทย รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกระทรวง
มหาดไทย และยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561 ที่รัฐบาล
ได้กําหนดขึ้นทั้งในมิติของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติของพื้นที่ (Area) และ
บูร ณาการในเชิง กระบวนการทํางานร่ว มกัน ในระหว่างมิติข องกระทรวง/หน่ว ยงาน
(Function) และมิติของพื้นที่ (Area) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง
สําหรับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินงาน
ให้เกิดความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกันภายใต้หลักการบริหารงานโดยยึดยุทธศาสตร์
(Strategy - Based Management)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561 จึงมีความสําคัญ
ต่อกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่กําหนดขึ้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานขององค์กร
ในทุก ระดับ และตอบสนองต่อ ความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สัง คมและการเมือ ง
โดยยึดประโยชน์สุขของเป็นประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้สามารถธํารงไว้ซึ่งหลักแห่งการ
“บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” แก่ประชาชนสืบไป
กรกฎาคม 2556
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มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข์บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การอํานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนา
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เ ป็น อํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนการปฏิบัติงาน
- จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง
- การรักษาความมั่นคงภายใน
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความเป็นธรรม
- การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

สํานักงานรัฐมนตรี
ราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง

กรมการปกครอง
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ
- การอํานวยความเป็นธรรม
- การปกครองท้องที่
- การอาสารักษาดินแดน
- การทะเบียน

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมทีด่ นิ

กรมการพัฒนาชุมชน

- การคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดิน
ของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ
- ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์
- การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

- การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน
- ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- การส่งเสริมและสนับสนุน อปท. โดยการพัฒนาและให้คาํ ปรึกษา
- การจัดทําแผนแม่บท วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทา
แนะนํา อปท. ในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงาน
และฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย
คล การเงิ น การคลัง และการบริ ห ารจั ด การ เพื่อ ให้ อปท.
สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล
แผนยุบุมีทคความเข้
ธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
- งานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้าง
และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- สนับสนุน อปท. ในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแล
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นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน
- กําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง

3

โครงสรางกระทรวงมหาดไทย
(หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด)
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค
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การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
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วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
หลักการของยุทธศาสตร์ : ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(Growth & Competitiveness)

คน / คุณภาพชีวิต /
ความรู้ / ยุติธรรม

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
(Inclusive Growth)

โครงสร้างพืน้ ฐาน /
ผลิตภาพ / วิจัยและพัฒนา

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Growth)
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
กฎระเบียบ
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ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
1. ด้านเกษตร
1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพือ่ ผลิตสินค้าเกษตร
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา

2. ด้านอุตสาหกรรม
2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพือ่ อุตสาหกรรม
2.2 กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สูส่ ากล
2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า

3. การท่องเที่ยวและบริการ
3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเทีย่ วเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมภิ าค

4. โครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
4.3 การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน

5. พลังงาน
5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพือ่ ความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชือ่ มโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา
(Inclusive Growth)
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ดอ้ ยโอกาส
12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต
12.2 กองทุนสตรี
13. การสร้างโอกาสและรายได้แก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน
13.1 กองทุนตั้งตัวได้
13.2 กองทุนหมู่บ้าน
13.3 โครงการ SML
13.4 โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร

7. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

14. แรงงาน
14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน
เพื่อเชือ่ มโยงโอกาสจากอาเซียน
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขับเคลือ่ นการเชือ่ มโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน

8. การวิจัยและพัฒนา
8.1 ขับเคลือ่ นค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
8.4 การขับเคลือ่ นข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน

9. การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อเชือ่ มโยงโอกาสจากอาเซียน
9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพือ่ การค้าการลงทุน
9.8 ปัจจัยสนับสนนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ

16. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและ
ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)

18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อความยั่งยืน
18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน

23. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย
23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัด
ต่อการพัฒนาประเทศ

19. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(GHG)
19.1 การประหยัดพลังงาน
19.2 การปรับกฎระเบียบ
(เช่น green building code)
19.3 ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

24. การปรับโครงสร้างระบบราชการ

20. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ํา
21.1 การปลูกป่า
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ํา
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว
(mitigation and adaptation)
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

17. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน
17.1 ภาคประชาชน
17.2 ภาคแรงงานและผูป้ ระกอบการ
17.3 บุคลากรภาครัฐ

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางาน
ของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการ
แบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ
E - Service
25. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ
25.1 บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
ที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และ
เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
26. การปรับโครงสร้างภาษี
26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
27. การจัดสรรงบประมาณ
27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
28.1 สํารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน
29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริม
การพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้
กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 - 2559
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

30. การปฏิรูปการเมือง
30.1 กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
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จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
ของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
พ.ศ. 2556 - 2561

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
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จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561
1. Growth & Competitiveness

2. Inclusive Growth

2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม
1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
ภายใต้วถิ ีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุม่ อาสาสมัครให้เข้มแข็ง
1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลือ่ นนโยบาย
และรองรับการเปลี่ยนแปลง/เชื่อมโยงโอกาส
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
กลไกหลักในการ
2.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม/การอํานวยความเป็นธรรม/
1.3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
เชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/
จัดระเบียบสังคม และการพัฒนากฎหมาย/
(Mapping & Zoning)

Functional ‐ Positioning

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
Ministry ‐ Positioning

3. Green Growth
3.1 พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ภัยพิบัติ
3.2 รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติ
ด้วยพลังทางสังคม

Functional ‐ Positioning

บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม

Functional ‐ Positioning

4. Internal Process

กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคง
และภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง

4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/
รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/
งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556 - 2561

FUTURE

 ผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา
 ภาพลักษณ์ และ
วัฒนธรรมองค์กร

PAST

 เศรษฐกิจการเมือง
 เทคโนโลยี
 ปัญหา ข้อเรียกร้อง ความต้องการทางสังคม
 กระแสการกระจายอํานาจ
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน /
ประชาสังคมที่เพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตร์
PRESENT

 สถานะ โครงสร้าง อํานาจหน้าทีข่ ององค์กร
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
 นโยบายของรัฐบาล
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
พ.ศ. 2556 - 2561
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ของกระทรวงมหาดไทย
 ข้อเสนอทางวิชาการ

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมกระทรวงมหาดไทย (SWOT Analysis)*
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

S1 เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและแปลงนโยบาย
ของรัฐบาลไปสูก่ ารปฏิบัตใิ นระดับพื้นที่
S2 มีกลไกและเครือข่ายการบริหารงานที่กว้างขวาง
ครอบคลุมถึงระดับพื้นที่และใกล้ชิดประชาชน
S3

S4

S5

S6
S7

S8

S9
S10
S11

W1 กระทรวงมีภารกิจมาก ขาดความชัดเจน เปลี่ยนแปลงบ่อย
และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
W2 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และชุมชน
ขาดการประสานและบูรณาการ
ยึดถือค่านิยมองค์กร “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”
W3 ระบบการบริหารงานบุคคลขาดระบบคุณธรรม
และการทํางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ทรัพยากรบุคคลขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
รวมทัง้ ไม่เอือ้ ต่อการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บคุ ลากร
เป็นหน่วยงานทีม่ ีอํานาจหน้าทีใ่ นการบูรณาการแผนงาน/ W4 ภาพลักษณ์องค์กรล้าสมัย มีวัฒนธรรมแบบเจ้าขุนมูลนาย
โครงการ/งบประมาณส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ขาดการทํางานเชิงรุก
และส่วนท้องถิน่ ทําให้มีบทบาทในการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาในระดับพื้นที่
น้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบ
W5 นโยบายระดับกระทรวง และระดับพื้นที่
แนวทาง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน
ขาดการบูรณาการและทิศทางการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนมาโดยตลอด
บุคลากรมีทกั ษะ ความรู้ มุ่งมั่น และทุ่มเท
W6 การบริหารงานโดยยึดขอบเขตจังหวัด ขาดความยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติงาน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรในลักษณะข้ามพื้นที่
ระบบการทํางานมีการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน
W7 ระบบการบริหารงานระหว่างกรมมีลักษณะแยกส่วน
มีความเข้มแข็งเป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับ
และขาดการบูรณาการ เช่น ระบบฐานข้อมูล
ของภาคส่วนต่าง ๆ
ระบบการติดตามและประเมินผล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดทําคําของบประมาณ
W8 ระบบถูกแทรกแซงจากการเมือง
ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบริหารราชการ W9 การบริหารงานกลุ่มจังหวัดยังขาดการสนับสนุน
ส่วนภูมิภาค
และความร่วมมือจากส่วนราชการในสังกัด
และส่วนราชการอื่นในพื้นที่
มีอํานาจและบทบาทในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ที่สําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
มีระบบการติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมกระทรวงมหาดไทย (SWOT Analysis)*
โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

O1 ความตื่นตัวทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ช่วยสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย
ให้ประสบผลสําเร็จ
O2 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ
O3 การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 เป็นผลให้กระทรวงและองค์กร
ในระดับพื้นที่ตอ้ งเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับ
ทั้งภารกิจด้านความมัน่ คงภายใน ภารกิจด้านเศรษฐกิจ
และภารกิจด้านสังคม
O4 การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ
และการบริการประชาชน
O5 รัฐบาล สังคม และประชาชนมีความเชื่อมั่น และ
ความไว้วางใจต่อการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
O6 การได้รับมอบหมายภารกิจที่มคี วามสําคัญจากรัฐบาล
และตามกฎหมายกําหนด เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ การบริหารจัดการที่ดิน
ทั้งระบบ ปัญหาชายแดนและความมั่นคงภายใน ปัญหา
ภัยพิบัติ การสร้างความเป็นธรรมของสังคม การเป็นหน่วย
ประสานงานหลัก (Focal Point Office) ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ของประเทศไทย เป็นต้น

T1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง
ทางการเมือง ส่งผลต่อการดําเนินนโยบายที่ขาดความ
ต่อเนื่อง
T2 การที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้าง
ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
T3 ความขัดแย้งทางความคิด/ทางสังคม การแย่งชิงทรัพยากร
การขยายตัวของเมือง การเคลื่อนย้ายแรงงาน (แรงงาน
แฝง/แรงงานต่างด้าว) ปัญหายาเสพติดในพื้นทีท่ ี่มีความ
รุนแรงมากขึ้น

O7 ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้าน เป็นการสร้างโอกาสการพัฒนาของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และการดําเนินงานในภาพรวมของ

T4 การปรับปรุงกฎหมายที่อาจส่งผลให้บทบาท ภารกิจ
อํานาจหน้าทีข่ องกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลง เช่น
กรณีร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
ที่จะมีการจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นกรมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งตามกฎหมายจะโอนอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นไปเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ดังกล่าว เป็นต้น
T5 การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน ทําให้เกิดความ
เหลื่อมล้ํา และข้อจํากัดในการพัฒนานวัตกรรม
และการค้นคว้าวิจัย
T6 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และ
ความรุนแรงของภัยพิบัติต่าง ๆ

กระทรวงมหาดไทย
O8 แนวโน้มการกระจายอํานาจ/ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง T7 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กรปกครอง
อํานาจทําให้บทบาทการบริหารราชการส่วนภูมิภาคลดลง
ส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ พืน้ ที่ทับซ้อน
ระหว่างส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น ซึง่ อาจส่งผลต่อ
รูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดและอําเภอ
* ที่มาจาก : การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จํานวน 629 ราย โดยวิธีการ
1) การทําแบบสอบถามแบบเจาะจง
2) การรับฟังข้อเสนอแนะผ่
านเว็ทบธศาสตร
ไซต์
แผนยุ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
3) การวิเคราะห์ของกลุ่ม Cluster
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วิสัยทัศน (Vision)
เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขประชาชน

พันธกิจ (Mission)
1. กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่
และการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม พัฒนาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับต่างประเทศ
3. อํานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในระดับพื้นที่
4. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการ
7. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
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จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทย
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
พ.ศ. 2556 - 2561
Ministry - Positioning
1. กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคม
เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง
Functional - Positioning
1. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และรองรับการเปลี่ยนแปลง/เชื่อมโยงโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Mapping & Zoning)
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Functional - Positioning
2. ด้านการลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม
ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็ง
เป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
2.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม/การอํานวยความเป็นธรรม/จัดระเบียบสังคม
และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม

3. ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
3.1 พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ภัยพิบัติ
3.2 รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม

4. ด้านการสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลื่อน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพืน้ ที่
4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
อย่างมีธรรมาภิบาล
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
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ประเด็นยุทธศาสตร

1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
2. การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
อย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน การอํานวยความเป็นธรรม
และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุตธิ รรมในสังคม
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย (ภัยพิบตั ิ)
โดยสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
6. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
(หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559

 ด้านความมั่นคงของรัฐ
 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม
 ด้านกฎหมายและการยุติธรรม
 ด้านการต่างประเทศ
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา
และพลังงาน
 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

วิสัยทัศน์ : สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ

กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่
- บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
- การปกครองท้องที่
- รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- การทะเบียนราษฎร
- อํานวยความเป็นธรรมของสังคม
- ความมั่นคงภายใน
- ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง - กิจการสาธารณภัย
- พัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
- พัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน
2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
- มาตรา 52/1 อํานาจของจังหวัด
- มาตรา 61/1 อํานาจของอําเภอ

 กระแสการกระจายอํานาจ
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
 ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง
โดยคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)
ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน
เป็นประธาน
 การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม
ภัยพิบัติต่าง ๆ
 กระแสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ประชาสังคม

นโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก (เกี่ยวเนื่องกับ มท.)
 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ปชช.
กลับมาสู่พื้นที่ จชต.
 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาประเทศ
 ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ
 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน โดยเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการ SML
 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีศักยภาพ

นโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี
 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
- เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
- พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
- เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
 นโยบายเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมให้ ปชช. เข้าถึงแหล่งเงินทุน
- ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง (อปท.)
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบประปา/ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และพิบัติภัยธรรมชาติ
 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
- สร้างโอกาสทางการศึกษา
- สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
- ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ให้เหลือน้อยที่สุด

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561
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แผนที่ยุทธศาสตร : แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขประชาชน
พันธกิจ (Mission)
1. กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. อํานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
6. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการ
7. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561
 Ministry - Positioning ประกอบด้วย 1. กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง
 Functional - Positioning ประกอบด้วย
1. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ได้แก่ 1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลง/เชื่อมโยง
โอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1.3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Mapping & Zoning)
2. ด้านการลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ได้แก่ 2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.2 ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็ง เป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 2.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม/การอํานวยความเป็นธรรม/จัดระเบียบสังคมและการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม
3. ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ได้แก่ 3.1 พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ภัยพิบัติ 3.2 รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม
4. ด้านการสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ได้แก่ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ 4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนที่เข้มแข็ง
 เป้าประสงค์/กลยุทธ์
1.1 เศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ และการตลาด OTOP
สู่สากล
1.1.2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.2 ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
1.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งทุน
1.3 ประชาชนได้รับการยอมรับ
ในสิทธิการถือครองและการทํา
ประโยชน์ในที่ดิน
1.3.1 เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ผู้มีสิทธิในการถือครองที่ดิน
ตามกฎหมาย

2. การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ
ที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์/กลยุทธ์
2.1 รัฐมีการวางผังเมือง และพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัว
ของเมืองและเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
2.1.1 จัดทําผังเมืองทุกระดับให้เป็นแผนแม่บทการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเมืองด้วยการผังเมือง
ในทุกระดับพื้นที่
2.1.3 พัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2.2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการของรัฐ
รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2.2.2 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน
2.3 ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดนิ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่
2.3.2 พัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ
(ที่สาธารณะประโยชน์)
2.3.3 บริหารจัดการฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/
อาคาร

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง
ภายในการอํานวยความเป็นธรรม และการพัฒนา
กฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสร้างความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

 เป้าประสงค์/กลยุทธ์

 เป้าประสงค์/กลยุทธ์

เป้าประสงค์/กลยุทธ์

3.1 ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขพ้นระดับความยากจนอย่างยั่งยืน
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
3.1.3 พัฒนากระบวนการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
3.1.4 พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง และมีธรรมาภิบาล
3.1.5 ขยายผลแนวทางการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ หลักการทรงงาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
3.1.6 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ
3.1.7 ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3.1.8 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น
3.2 ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้วิถีชวี ิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.2.1 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติในระดับองค์กร
และพื้นที่
3.2.2 ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 เครือข่ายความมั่นคง/ภาคีการพัฒนา ได้รับการส่งเสริมบทบาท
และเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
3.3.1 พัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนกลไกการ มีสว่ นร่วมของภาคี/เครือข่าย
การพัฒนาในระดับพื้นที่

4.1 สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด
4.1.1 สร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
4.1.2 ควบคุม กํากับ ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย และการจัดระเบียบ
สังคมอย่างจริงจัง
4.2 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอํานวยความเป็นธรรม
ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนและมีหลักประกันด้านความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน
4.2.1 พัฒนากลไกการอํานวยความเป็นธรรม
4.2.2 พัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
4.3 ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.3.1 ควบคุม ดูแลการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน พื้นที่ที่เสี่ยง
ต่อความมั่นคง
4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและการเปิดจุดผ่านแดน
4.3.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน
4.3.4 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
4.3.5 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว เพื่อความมั่นคง

5.1 ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัย
จากระบบบริหารจัดการภัยที่มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล
5.1.1 บริหารจัดการภัย ตามแนวทาง 2P 2R
(การเผชิญเหตุ การเยียวยาฟื้นฟู การป้องกัน
ที่ยั่งยืน การเตรียมพร้อม)
5.1.2 พัฒนาพื้นที่ชุมชน พื้นที่สําคัญ
ที่มีความเสี่ยงภัยให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
5.2 เมือง/ชุมชน เป็นเมืองน่าอยูป่ ลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง/
ชุมชน เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.2.2 ตรวจสอบ กํากับ ดูแล อาคารตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร 9 ประเภทให้มคี วามปลอดภัย
5.2.3 รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติ

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

6. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
6.1 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
โอกาสการพัฒนาและปัญหาในระดับพื้นที่
6.1.1 เพิ่มขีดความ สามารถการบริหารราชการแบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการ ขับเคลื่อน
นโยบาย/จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
6.1.2 พัฒนาคุณภาพของแผนทุกระดับ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
(แผนทุกระดับมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและมีคุณภาพ)
6.2 อปท. มีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.1 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาล
6.2.2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐานสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ
6.3 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.1 พัฒนาระบบ E - Service เชิงรุกรองรับการให้บริการที่รวดเร็วและทั่วถึง
6.4 บุคลากรดี เก่ง มีความสุข ผูกพันต่อองค์กร และพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
6.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
6.4.2 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน
6.4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
6.5 กระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.5.1 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5.2 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล
6.5.3 ปรับปรุงกฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ
6.6 ระบบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหารและพัฒนาพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย มีความสมบูรณ์
และเกิดประโยชน์สูงสุด
6.6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพือ่ สนับสนุนการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
6.6.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บ การเชื่อมโยง และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
6.7 กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.7.1 ศึกษา วิจยั และพัฒนา (R & D)
6.7.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร
6.8 กระทรวงมหาดไทย พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
6.8.1 สร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
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ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทย
กับแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) ของ มท.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลง/
เชื่อมโยงโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(Mapping & Zoning)

1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 2. การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน
ที่เข้มแข็ง
1.1 เศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.3 ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิ

2.1 รัฐมีการวางผังเมือง และพัฒนาพื้นที่
รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน
2.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

การถือครองและการทําประโยชน์ในที่ดิน

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

2.3 ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) ของ มท.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย
ความมั่นคงทางสังคม ภายใต้วิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.2 ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและ
กลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็ง เป็นพลังในการ
แก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

2.3 สร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม/
การอํานวยความเป็นธรรม/จัดระเบียบสังคม
และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมาย
อย่างยุติธรรม

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
อย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง
ภายใน การอํานวยความเป็นธรรม และการพัฒนา
กฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม

3.1 ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
พ้นระดับความยากจนอย่างยั่งยืน
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ประชาชนมีความปรองดอง
สมานฉันท์ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.1 สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย
และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด
4.2 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอํานวย
ความเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชน
และมีหลักประกันด้านความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน
4.3 ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3 เครือข่ายความมั่นคง/ภาคีการพัฒนา
ได้รับการส่งเสริมบทบาทและเป็นพลังสําคัญ
ในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
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ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) ของ มท.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

3.1 พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ภัยพิบัติ

3.2 รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติ
ด้วยพลังทางสังคม

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัตภิ ัย (ภัยพิบตั ิ) โดยสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

5.1 ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล
5.2 เมือง/ชุมชน เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) ของ มท.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

4. การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning)/ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการกําหนดนโยบาย
และการพัฒนาพื้นที่

4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่าย
การติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
อย่างมีธรรมาภิบาล

6. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
6.1 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน โอกาสการพัฒนาและปัญหาในระดับพืน้ ที่
6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถจัดบริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 บุคลากรดี เก่ง มีความสุข ผูกพันต่อองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6.5 กระทรวงมหาดไทยบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.6 ระบบข้อมูลพื้นฐาน เพือ่ การบริหารและพัฒนาพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สงู สุด
6.7 กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.8 กระทรวงมหาดไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เขมแข็ง
 เป้าประสงค์ 1.1 เศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด OTOP - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
สู่สากล
1.1.2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
- จํานวนของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท D ได้รับการพัฒนาศักยภาพในแต่ละปี
(กลุ่ม OTOP ขึ้นทะเบียนทุก 2 ปี)
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมการพัฒนาชุมชน
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
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 เป้าประสงค์ 1.2 ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม OTOP ที่สมาชิกได้รับเงินยืมจากแหล่งทุนในชุมชน
2) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
1.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละเพิ่มขึน้ ของกลุ่ม OTOP ที่สมาชิกได้รับเงินยืมจากแหล่งทุนในชุมชน
- ระดับความสําเร็จในการเสนอโครงการพัฒนาเมืองของชุมชนเมืองสู่การพิจารณาอนุมัติ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) กรมการพัฒนาชุมชน
2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
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 เป้าประสงค์ 1.3 ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการทําประโยชน์ในที่ดิน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสิทธิการถือครองที่ดินมีโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนในระบบเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
1.3.1 เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผมู้ ีสิทธิในการถือครองที่ดิน
ตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของมูลค่าที่ดินจากการได้รับโฉนดที่ดินมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมที่ดิน
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสูประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์ 2.1 รัฐมีการวางผังเมือง และพัฒนาพืน้ ที่รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ร้อยละของความสําเร็จในการวางผังเมืองทุกระดับแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
2) จํานวนเมือง/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
2.1.1 จัดทําผังเมืองทุกระดับให้เป็นแผนแม่บทการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ระดับความสําเร็จของแผนงานการจัดทําผังทุกระดับเพื่อให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแผนผังนโยบายผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา
2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเมืองด้วยการผังเมือง
- จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาตามผังเมือง
ในทุกระดับพื้นที่
2.1.3 พัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
- จํานวนเมือง/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูปที่ดิน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- จํานวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และรองรับการเปลี่ยนแปลง/
เชื่อมโยงโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

28

 เป้าประสงค์ 2.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะที่มีคณ
ุ ภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของประชาชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
2.2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการของรัฐ
รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนประชากรที่ได้รับบริการน้ําประปาเพิ่ม ในสาขาพืน้ ที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละของการให้บริการทีค่ รอบคลุมพื้นที่ชุมชน (ไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านครัวเรือน)
- ร้อยละของการให้บริการครอบคลุมพื้นที่บริการ
- ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํารายงานศึกษาแนวทางพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งตะวันตก
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํารายงานศึกษาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าโครงการพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง
- ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํารายงานศึกษาแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามจุดผ่านแดน
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- ร้อยละของจํานวนการจัดหาอุปกรณ์ หม้อแปลงจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า
- จํานวนชุมชนที่ได้รับบริการจากการออกหน่วยบริการชุมชนด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่จําหน่าย
- ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
- ระดับความสําเร็จในการจัดสรรงบประมาณ
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กลยุทธ์
2.2.2 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่ประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนระบบข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน
- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์เพิ่มขึ้น

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และรองรับการเปลี่ยนแปลง/
เชื่อมโยงโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

30

 เป้าประสงค์ 2.3 ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ร้อยละของข้อมูลที่ดินที่จดั เก็บในระบบภูมิสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
2.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ - จํานวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านภูมิสารสนเทศ
เชิงพื้นที่
เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านที่ดิน
- ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความถูกต้องครบถ้วน
2.3.2 พัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ
- ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทําแผนที่
(ที่สาธารณะประโยชน์)
2.3.3 บริหารจัดการฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์
- จํานวนจังหวัดที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคาร มาตราส่วน 1 : 4,000
ที่ดิน/อาคาร
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) กรมที่ดิน
2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 1.3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Mapping & Zoning)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายอยางยั่งยืน
ภายใตวิถชี ีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 เป้าประสงค์ 3.1 ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข พ้นระดับความยากจนอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GVH)
2) ร้อยละของครัวเรือนยากจนจากข้อมูล จปฐ. แต่ละปี มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
3) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) จํานวนของกองทุนการเงินชุมชนได้รับการประเมินธรรมาภิบาลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละปี
5) ระดับความสําเร็จในการขยายผลแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
6) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) (4,549 แห่ง)
3.1.2 แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- ร้อยละของครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1.3 พัฒนากระบวนการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน
- จํานวนครัวเรือนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทํากินและทีอ่ ยู่อาศัย
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
- จํานวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
3.1.4 พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง และมีธรรมาภิบาล
- จํานวนกองทุนการเงินชุมชนได้รับการประเมินธรรมาภิบาลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
3.1.5 ขยายผลแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- จํานวนหมู่บ้านที่จัดทํากิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระ)
หลักการทรงงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้
- จํานวนโครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ (1 จังหวัด 1 โครงการ)
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตามรอยพระยุคลบาท
- ร้อยละของอําเภอที่มีการนํากิจกรรมจากโครงการ 9 กิจกรรมตามรอยพ่อหลวงฯ ไปขยายผล
ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับอําเภอ
- ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงาน
ตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.6 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ - ระดับความสําเร็จของการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่กําหนด
3.1.7 ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและสารสนเทศ
- ระดับความสําเร็จของการจัดสรรสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
เพื่อการศึกษา
ส่วนท้องถิ่น
3.1.8 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น
- ระดับความสําเร็จในการจัดสรรค่าป่วยการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
- ร้อยละขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) กรมการพัฒนาชุมชน
3) กรมการปกครอง
4) กรมที่ดิน
5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา(Inclusive Growth)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 เป้าประสงค์ 3.2 ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จํานวนจังหวัดที่จัดทํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3 ร่วม 3 สร้าง) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ
ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงกําหนด
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
3.2.1 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีม่ าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ในระดับองค์กรและพื้นที่
ของสถาบันหลักของชาติ (3,800 คน/76 จังหวัด)
- ร้อยละความสําเร็จของโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง
3.2.2 ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
- จํานวนหมู่บา้ นที่มีระบบการสร้างความเข้มแข็งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทรงเป็นประมุข
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพิ่มขึ้น
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
3) กรมที่ดิน
4) กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา(Inclusive Growth)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 เป้าประสงค์ 3.3 เครือข่ายความมั่นคง/ภาคีการพัฒนาได้รับการส่งเสริมบทบาทและเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของเครือข่ายความมั่นคง/ภาคีการพัฒนา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
3.3.1 พัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม
ของภาคี/เครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
- ร้อยละของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ
- จํานวนคณะกรรมการหมู่บา้ น (กม.) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- จํานวนหมู่บา้ นที่ผลการปฏิบัติงานของ กม. ดีเด่น (A)
- ระดับความสําเร็จของเครือข่ายผังเมืองภาคประชาชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
เมือง/ชุมชน
- จํานวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร
เตือนภัย

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา(Inclusive Growth)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 2.2 ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุม่ อาสาสมัครให้เข้มแข็ง เป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคม
และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การสรางเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายในการอํานวยความเปนธรรม
และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมในสังคม
 เป้าประสงค์ 4.1 สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จํานวนผู้เสพ/ผู้ติด และผูค้ า้ ยาเสพติด (จํานวนคน) (ตัวชี้วัด Joint KPI)
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
4.1.1 สร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน - จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้/จํานวนผู้เสพ/ผู้ติด
และผู้ค้ายาเสพติด) (ตัวชี้วัด Joint KPI)
- ร้อยละของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ร้อยละของผูป้ ่วยที่ผ่านการบําบัดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
4.1.2 ควบคุม กํากับ ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
- ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมาย
และการจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจัง
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย : ศพส.มท.)
2) กรมการปกครอง
3) กรมการพัฒนาชุมชน
4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา(Inclusive Growth)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 2.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม/การอํานวยความเป็นธรรม/จัดระเบียบสังคม และการพัฒนากฎหมาย/
บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม
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 เป้าประสงค์ 4.2 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอํานวยความเป็นธรรมที่เป็นที่พงึ่ ของประชาชนและมีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ร้อยละของอําเภอที่พัฒนาศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอให้ได้มาตรฐาน
2) ระดับความสําเร็จของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองตามเวลาที่กําหนด
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
4.2.1 พัฒนากลไกการอํานวยความเป็นธรรม
4.2.2 พัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของอําเภอที่พัฒนาศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอให้ได้มาตรฐาน (878 ศูนย์ฯ)
- ร้อยละของกรณีข้อพิพาทที่มีการดําเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
- ระดับความสําเร็จของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองตามเวลาที่กําหนด
- ร้อยละของอําเภอที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสืบสวนสอบสวนในอํานาจหน้าที่ของพนักงาน
ฝ่ายปกครอง

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา(Inclusive Growth)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 2.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม/การอํานวยความเป็นธรรม/จัดระเบียบสังคม และการพัฒนากฎหมาย/
บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

 เป้าประสงค์ 4.3 ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

38

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ระดับความสําเร็จในการควบคุมการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคง
2) ร้อยละของหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย
3) จํานวนผู้เสียชีวิต/จํานวนผู้ได้รับ บาดเจ็บจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ลดลง (ตัวชี้วัด Joint KPI)
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
4.3.1 ควบคุม ดูแลการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน พื้นที่ที่เสีย่ ง
ต่อความมั่นคง
4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและการเปิดจุดผ่านแดน
4.3.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน
4.3.4 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริม
การพัฒนาพื้นที่ จชต.

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ระดับความสําเร็จในการควบคุมการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคง
- ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการเปิดจุดผ่านแดนและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ข้ามแดน
- ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมกลไกทวิภาคีกบั ประเทศเพื่อนบ้าน
- ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหา จชต. ในบทบาทของคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน จชต.
- ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ (จํานวนเหตุการณ์ความไม่สงบ/จํานวนผู้เสียชีวิต/จํานวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ/ จํานวนผู้ก่อการร้ายที่ยุติการต่อสู้ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาชายแดนภาคใต้ (ตัวชี้วัด Joint KPI)
- ระดับความสําเร็จในการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา จชต.
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กลยุทธ์
4.3.5 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว เพื่อความมั่นคง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนข่าวที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้กระทรวงมหาดไทยและสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้
- จํานวนข่าวกรองของหน่วยงานที่ผู้บริหารใช้เป็นข้อสั่งการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงภายใน
- ร้อยละความสําเร็จของข่าวสารแจ้งเตือนล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจริง

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
3) กรมโยธาธิการและผังเมือง
4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา(Inclusive Growth)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 2.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม/การอํานวยความเป็นธรรม/จัดระเบียบสังคม และการพัฒนากฎหมาย/
บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

40

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ)
โดยสรางความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยัง่ ยืน
 เป้าประสงค์ 5.1 ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบสาธารณภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
5.1.1 บริหารจัดการภัย ตามแนวทาง 2P 2R (การเผชิญเหตุ
การเยียวยาฟื้นฟู การป้องกันที่ยั่งยืน การเตรียมพร้อม)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการสาธารณภัยแห่งชาติ
- จํานวนทีมที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USER
Teams) ตามแนวทางของกลุ่มที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG)
- ร้อยละการบูรณาการข้อมูลสาธารณภัยสู่ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกจํานวนต่อแสนประชากร
- จํานวนเครื่องจักรกลยานพาหนะ และเครือ่ งมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานสาธารณภัย
(คัน/ลํา/เครื่อง)
5.1.2 พัฒนาพืน้ ที่ชุมชน พื้นที่สําคัญที่มีความเสี่ยงภัยให้ปลอดภัย - จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
จากภัยธรรมชาติ
- จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการบํารุงรักษา
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 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) กรมโยธาธิการและผังเมือง
2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 3.1 พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม/ภัยพิบัติ
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 เป้าประสงค์ 5.2 เมือง/ชุมชน เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ร้อยละความสําเร็จของชุมชนที่ได้รับการรักษาสภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัย
2) ร้อยละของเมือง/ชุมชน ที่ผา่ นเกณฑ์ดัชนีตวั ชี้วัดความเป็นเมืองน่าอยู่
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
5.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับ
- ร้อยละความสําเร็จของบุคลากร ที่ได้รับการส่งเสริมและการบริหารจัดการเมือง/ชุมชน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.2.2 ตรวจสอบ กํากับ ดูแล อาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
- ร้อยละของจํานวนอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 9 ประเภท ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานความ
9 ประเภทให้มคี วามปลอดภัย
ปลอดภัย (จํานวนอาคารทัง้ หมดที่ต้องตรวจสอบ 3,243 แห่ง)
5.2.3 รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติ
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ระยะที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2556 ของจังหวัดที่จัดส่งแผนมา
- จํานวนสํานักงานที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อรองรับสภาวะแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
- จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับการบํารุงรักษา

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
3) กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 3.2 รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
 เป้าประสงค์ 6.1 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน โอกาสการพัฒนาและปัญหาในระดับพืน้ ที่
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
6.1.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบาย/
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

6.1.2 พัฒนาคุณภาพของแผนทุกระดับ ภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (แผนทุกระดับมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและมีคุณภาพ)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- จํานวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดและสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ของ ก.น.จ.
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ร้อยละของวิธีการจัดทําแผนพัฒนามีคุณภาพ
- จํานวนจังหวัดที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนากับแผนระดับพื้นที่และนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.น.จ. กําหนด
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล)
ที่นําแผนชุมชนไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง)
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 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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 เป้าประสงค์ 6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
6.2.1 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาล
6.2.2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างมีมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
- จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณะ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจจังหวัด อําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 เป้าประสงค์ 6.3 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ที่กําหนด
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
6.3.1 พัฒนาระบบ E - Service เชิงรุกรองรับการให้บริการ
ที่รวดเร็วและทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานของกรมการปกครองให้สามารถให้บริการในระบบ
E - Service ตามโครงการศูนย์บริการร่วมอําเภอ..ยิ้มหน้าต่างเดี่ยว (Single Window)
- ระดับความสําเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass)
- จํานวนการให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์

- ระดับความสําเร็จในการให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับคนไทยที่อาศัย
อยู่ในต่างประเทศ
- จํานวนสํานักงานที่ดินที่ใช้ระบบ E - Service ให้บริการเพิ่มขึ้น
(สํานักงานที่ดิน มีประมาณ 450 แห่ง)
- ร้อยละความสําเร็จของระบบการให้บริการผ่าน E - Service
- ร้อยละของระบบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
6.3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT สนับสนุนการบริหารจัดการ - ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
และการอํานวยการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพและเพียงพอ การอํานวยการในการช่วยเหลือประชาชนผ่านระบบ E - Service
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) :
ข้อ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลือ่ นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ข้อ 4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
ข้อ 4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล
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 เป้าประสงค์ 6.4 บุคลากรดี เก่ง มีความสุข ผูกพันต่อองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
2) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังของหน่วยงาน
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
6.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม - ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนา
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
6.4.2 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาเพื่อนบ้าน
ได้อย่างเหมาะสม
- ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาอบรมหลักสูตรเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
6.4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสมสอดคล้อง - ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังของหน่วยงาน
กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และข้อ 4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
6.5.1 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม
- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กําหนด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5.2 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงาน
- ร้อยละของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุม่ จังหวัดเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล
- ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
- ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง
- ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5.3 ปรับปรุงกฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ
- จํานวนร่างกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจจังหวัด อําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ 4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล
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 เป้าประสงค์ 6.6 ระบบข้อมูลพื้นฐาน เพือ่ การบริหารและพัฒนาพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย มีความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุด
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทันสมัยตามเกณฑ์ที่กําหนด
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
6.6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบาย - ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
การพัฒนาพื้นที่
6.6.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บ การเชื่อมโยง และการใช้ประโยชน์ - ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง
ของข้อมูล
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
3) กรมการพัฒนาชุมชน
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) : ข้อ 4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
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 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละความสําเร็จของโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
6.7.1 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (R & D)
6.7.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้
ภายในองค์กร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการ/กิจกรรม ศึกษา วิจัย และพัฒนาของหน่วยงาน
- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ (e - learning)
- จํานวนหลักสูตรที่พัฒนา อบรมผ่านระบบ e - learning
- ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู่มือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) :
ข้อ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลือ่ นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ข้อ 4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
ข้อ 4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

 เป้าประสงค์ 6.8 กระทรวงมหาดไทย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ระดับความสําเร็จในการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
6.8.1 สร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ระดับความสําเร็จในการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ความเชื่อมโยง
1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย (Positioning) :
ข้อ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลือ่ นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ข้อ 4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
ข้อ 4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

3
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556 - 2561
สวนที่

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)
1. การเพิ่ม
ขีดความ
สามารถ
ในการ
แข่งขัน
ของประเทศ
เพื่อหลุดพ้น
จากประเทศ
รายได้
ปานกลาง
(Growth &
Competi tiveness)

1.1 สร้าง
เศรษฐกิจ
ฐานรากชุมชน
ที่เข้มแข็ง
ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(Functional Positioning)

1. การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

1.1 เศรษฐกิจ
ฐานรากชุมชน
เข้มแข็งด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

- รายได้จากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพิ่มขึ้น
(100,000 ล้านบาท
ภายในปี 2558)

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

84
000
ล้าน
บาท

92
000
ล้าน
บาท

100
000
ล้าน
บาท

108
000
ล้าน
บาท

116
000
ล้าน
บาท

124
000
ล้าน
บาท

1.1.1 พัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ และ
การตลาด OTOP
สู่สากล

4
4
4
4
4
4 1.1.2 ส่งเสริม
000 000 000 000 000 000 การใช้นวัตกรรม
ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ในการพัฒนา
ภัณฑ์ ภัณฑ์ ภัณฑ์ ภัณฑ์ ภัณฑ์ ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.2 ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน
ที่สามารถ
ตอบสนอง
ต่อความต้องการ

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของกลุ่ม OTOP
ที่สมาชิกได้รับ
เงินยืมจากแหล่งทุน
ในชุมชน

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%
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1.2.1 ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งทุน

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน

8%

- จํานวนของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ประเภท D ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในแต่ละปี
(กลุ่ม OTOP
ขึ้นทะเบียนทุก 2 ปี)
- ร้อยละเพิ่มขึ้นของ
กลุ่ม OTOP ที่สมาชิก
ได้รับเงินยืมจาก
แหล่งทุนในชุมชน

4000
ผลิต
ภัณฑ์

10 %

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการส่งเสริมการพัฒนา OTOP
สู่สากล (พช.) (FP)
- โครงการ OTOP Distribution
Center (พช.)
- โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน (พช.)
- โครงการศักดิ์ศรีแห่งภูมิปัญญาไทย
สู่ภูมิปัญญาโลก (OTOP Thailand
Brand) (พช.)
- โครงการ OTOP สานสัมพันธ์
สองแผ่นดิน (พช.)
- โครงการ website OTOP
ภาษาอังกฤษ (พช.)
- โครงการส่งเสริมกระบวนการ KBO
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พช.)
- โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OPC ) (พช.)

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (พช.)
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (พช.)
- การพัฒนาทุนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(พช.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
พช.

สถ.
จังหวัด

พช.

สถ.
จังหวัด

พช.

ปค.
สถ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

ที่หลากหลาย
ได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
2) ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถเข้าถึง
แหล่งทุนเพิ่มขึ้น
1.3 ประชาชน
- ร้อยละของ
ได้รับการยอมรับ ประชาชนที่ได้รับ
ในสิทธิการถือ
สิทธิการถือครอง
ครองและการทํา ที่ดินมีโอกาสเข้าสู่
ประโยชน์ในที่ดิน แหล่งทุนในระบบ
เพิ่มขึ้น
1.2 วางระบบ 2. การพัฒนาเมือง 2.1 รัฐมีการวาง 1) ร้อยละของ
การพัฒนาเมือง/ โครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง และพัฒนา ความสําเร็จในการ
ชุมชนเมือง เพื่อ และการบริหารจัดการ พื้นที่รองรับ
วางผังเมืองทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพ ที่ดิน เพื่อเชื่อม
การขยายตัวของ แล้วเสร็จตาม
ชีวิตและรองรับ โอกาสสู่ประชาคม เมืองและเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่กําหนด
การเปลี่ยนแปลง/ อาเซียน
อย่างสมดุล
เชื่อมโยงโอกาส
และยั่งยืน
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

(กลุ่ม OTOP
ขึ้นทะเบียนทุก 2 ปี)
75
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

1.3.1 เร่งรัด
การออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ผู้มีสิทธิในการ
ถือครองที่ดินตาม
กฎหมาย

60
%

65
%

70
%

75
%

80
%

85
%

2.1.1 จัดทําผังเมือง
ทุกระดับให้เป็น
แผนแม่บทการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

(Functional Positioning)

55

- ระดับความสําเร็จ
ในการเสนอโครงการ
พัฒนาเมืองของชุมชน
เมืองสู่การพิจารณา
อนุมัติ
- ร้อยละของมูลค่า
ที่ดินจากการได้รับ
โฉนดที่ดินมีมลู ค่า
เพิ่มขึ้น

- ระดับความสําเร็จ
ของแผนงานการจัดทํา
ผังทุกระดับ เพื่อให้
จังหวัด และ อปท.
มีแผนผังนโยบาย
ผังเมืองเป็นกรอบ
ในการพัฒนา

5

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- กองทุนโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) (พช.)
- โครงการพัฒนาศักยภาพ SML (ปค.)
- โครงการพัฒนาเมือง (สถ.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

สถ.

10 %

- การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน (ทด.)
- การจัดทําแผนให้บริการระวางแผนที่
สําหรับการออกโฉนดที่ดิน และ
การพิสูจน์สิทธิในที่ดิน (ทด.)

ทด.

2

- โครงการผังเมืองที่จัดทํา (ยผ.)
- โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด (ยผ.)
- โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนชายแดนเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน (ยผ.)
- โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ผังเมืองเฉพาะ เพื่อรองรับการพัฒนา
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง
(กรุงเทพฯ - เชียงใหม่) (ยผ.)
- โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตู
การค้า เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน (ยผ.)

ยผ.

สถ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

61

2) จํานวนเมือง/
12 59 86 103 84 89
ชุมชนที่ได้รับ
แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง
การพัฒนาเพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง
และเศรษฐกิจในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

56

ค่า
เป้า
หมาย
56

2.1.2 ส่งเสริม
สนับสนุน
การบริหารจัดการ
เมืองด้วยการผังเมือง
ในทุกระดับพื้นที่

- จํานวน อปท. ที่ได้
มีการจัดทําแผนงาน/
โครงการ เพื่อพัฒนา
ตามผังเมือง

12
แห่ง

2.1.3 พัฒนาเมือง/
ชุมชน เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง
และเศรษฐกิจในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

- จํานวนเมือง/ชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนาและ
จัดรูปที่ดิน เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง
และเศรษฐกิจในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

11
แห่ง

- จํานวนชุมชนที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน
และดําเนินการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

1
แห่ง

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
ด้านการผังเมืองของ อปท. (ยผ.)
- โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐาน
เพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน (ยผ.)
- โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
(GIS) เพื่อการผังเมือง (ยผ.) (FP)
- โครงการจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนา
ตามผังเมือง (ยผ.)
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเกณฑ์
มาตรฐานด้านผังเมือง (ยผ.)
- โครงการพัฒนาเมือง/พื้นที่เฉพาะ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน (ยผ.)
- โครงการพัฒนาเมือง/พื้นที่เฉพาะ
ชุมชนชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ยผ.)
- โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวชุมชนเกาะเต่า อ.เกาะพงัน
จ.สุราษฎร์ธานี (ยผ.) (FP)
- โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชน
ด่านชายแดน บ้านพุน้ําร้อน
จ.กาญจนบุรี (ยผ.) (FP)
- โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก (ผย.)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ยผ.)
- โครงการกองทุนสนับสนุน
การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง (ยผ.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
ยผ.

ยผ.

สถ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

2.2 ประชาชน
สามารถเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ
ที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

- ร้อยละของ
ประชาชนในการ
เข้าถึงบริการของรัฐ

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

80
%

80
%

85
%

85
%

90
%

90
%

2.2.1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการของรัฐ
รองรับการขยายตัว
ของเมืองและ
เศรษฐกิจในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

180,000 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
- จํานวนประชากร
ที่ได้รับบริการน้ําประปา ครัวเรือน ระบบประปา (กปภ.)
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการ
เพิ่ม ในสาขาพื้นที่
ประปาภายหลังการรับโอน (กปภ.)
รองรับการเข้าสู่
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา
ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละของการ
100 % แหล่งน้ํา (กปภ.)
- โครงการปรับปรุงเส้นท่อ (กปภ.)
ให้บริการที่ครอบคลุม
- โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ํา
พื้นที่ชุมชน
(กปภ.)
(ไม่น้อยกว่า
10 ล้านครัวเรือน)
- ร้อยละของการ
100 %
ให้บริการครอบคลุม
พื้นที่บริการ
- ร้อยละของ
80 %
ความสําเร็จในการ
จัดทํารายงานศึกษา
แนวทางพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจเชื่อมโยง
ฝั่งตะวันตก
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
- ร้อยละของ
80 %
ความสําเร็จในการ
จัดทํารายงานศึกษา
ปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าโครงการพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง

57

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการขยายการให้บริการน้ําประปา
อย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง (กปน.)
- งานศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งตะวันตก
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(โครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและ
นิคมอุตสาหกรรมทวาย) (กฟภ.)

- งานศึกษาปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าโครงการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง (กฟภ.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
กปน./
กปภ./
กฟน./
กฟภ.

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

61
- ร้อยละของ
ความสําเร็จในการ
จัดทํารายงานศึกษา
แผนงานพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าตามจุดผ่านแดน
เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
- ร้อยละของจํานวน
การจัดหาอุปกรณ์
หม้อแปลงจําหน่าย
ที่มีประสิทธิภาพ
ในระบบไฟฟ้า
- จํานวนชุมชนที่ได้รับ
บริการจากการออก
หน่วยบริการชุมชน
ด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่
จําหน่าย
- ระดับความสําเร็จ
ของการจัดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
- ระดับความสําเร็จ
ในการจัดสรร
งบประมาณ

58

ค่า
เป้า
หมาย
56

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

80 %

- งานศึกษาแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า
ตามจุดผ่านแดนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (กฟภ.)

95 %

- โครงการจัดหาหม้อแปลงจําหน่าย
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนเมือง (แผนงาน
พัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง
และต่ํา) (กฟน.)
- โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ชุมชนและสังคม (กฟน.)

126

5

- โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค (สถ.)

5

- กิจกรรมเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและ
บํารุงรักษาถนน (สถ.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61
2.2.2 พัฒนาระบบ
ศูนย์ข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน

1.3 บริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
(Mapping &
Zoning)
(Functional Positioning)

2.3 ที่ดินของรัฐ
มีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน

1) ร้อยละของข้อมูล 18
ที่ดินที่จัดเก็บในระบบ %
ภูมิสารสนเทศ
ที่เพิ่มขึ้น

60 100
% %

-

-

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

-

59

2.3.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดิน
เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่

- จํานวนระบบข้อมูล
ที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อเชื่อมโยงโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน
- ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ข้อมูล เพื่อเชื่อมโยง
โอกาสสู่ประชาคม
อาเซียน

ค่า
เป้า
หมาย
56
1 ระบบ

- ร้อยละของจํานวน
10 %
ผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์
เพิ่มขึ้น
- จํานวนฐานข้อมูลที่ดิน 5.9
และแผนที่รูปแปลง
ล้าน
ที่เป็นศูนย์กลาง
แปลง
การให้บริการ
ด้านภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ด้านที่ดิน
- ร้อยละของข้อมูล
ไม่น้อย
ที่ดินและแผนที่รูป
กว่า
แปลงมีความถูกต้อง
90 %
ครบถ้วน

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และ
การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (สป.) (FP)
- การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบ
การทะเบียนและฐานข้อมูลประชากร
อาเซียนของสํานักบริหารการทะเบียน
ปค. มท. (ปค.) (FP)
- การพัฒนาระบบ National Single
Window (ปค.)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การถือครองอสังหาริมทรัพย์
ของคนต่างด้าว (ทด.)
- โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์
เพื่อรองรับอาเซียน (ทุกหน่วย)
- โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
แห่งชาติ (ระยะที่ 2) (ทด.) (FP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
สป.

ทุกหน่วย

ปค.

ทด.

ทุกหน่วย

ทด.

ยผ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

2) ร้อยละของที่ดิน
ของรัฐที่ได้รับ
การบริหารจัดการ

2. การ
ลดความ
เหลื่อมล้ํา
(Inclusive
Growth)

2.1 พัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างเครือข่าย
ความมั่นคง
ทางสังคม
ภายใต้วิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย
และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(Functional Positioning)

3. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายอย่างยั่งยืน
ภายใต้วิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย
และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3.1 ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข
พ้นระดับ
ความยากจน
อย่างยั่งยืน
ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

80

80

80

80

80

80

%

%

%

%

%

%

ค่า
เป้า
หมาย
56

2.3.2 พัฒนา
กระบวนการ
คุ้มครองที่ดินของรัฐ
(ที่สาธารณะ
ประโยชน์)

- ร้อยละของที่ดิน
ของรัฐที่ได้รับ
การจัดทําแผนที่

80 %

2.3.3 บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลและแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน/
อาคาร

- จํานวนจังหวัดที่มี
ฐานข้อมูลและแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน/
อาคาร มาตราส่วน
1 : 4,000 ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)
- ร้อยละของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับการประเมิน
ความสุขมวลรวม
ชุมชน (GVH)
(4,549 แห่ง)

3
จังหวัด

- ร้อยละของครัวเรือน
ยากจนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

50 %

1) ร้อยละของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงได้รับ
การประเมิน
ความสุขมวลรวม
ชุมชน (GVH)

80
%

80
%

80
%

80
%

80
%

80
%

3.1.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

2) ร้อยละของ
ครัวเรือนยากจน
จากข้อมูล จปฐ.

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

3.1.2 แก้ไขปัญหา
ครัวเรือนยากจน
แบบบูรณาการ

60

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

80 %

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- โครงการย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของ
รัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน (ทด.)
- โครงการนําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล (ทด.)
- โครงการจัดทําแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหา
การทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด.)
- รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ (ทด.)
- ควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ทด.)
- รังวัดออกและตรวจสอบที่สาธารณะ
ประโยชน์ เพื่อกําหนดตําแหน่งลงใน
ระวางแผนที่มาตรฐาน (ทด.)
- โครงการสํารวจและจัดทํา/ปรับปรุง
ข้อมูลทางกายภาพทางผังเมือง
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1 : 4000
(แผนที่ GIS : 1 : 4000) (ยผ.)

ทด.

- สร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(พช.)
- พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (พช.)
- รักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน (พช.)
- การประเมินความสุขมวลรวมชุมชน
(พช.)
- ประกาศความสุขมวลรวมชุมชน (พช.)
- โครงการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน
แบบบูรณาการ (พช.)

พช.

ยผ.
สถ.

ยผ.

พช.

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

แต่ละปี มีรายได้
ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
3) ร้อยละของ
80
ประชาชนที่ได้รับ
%
การจัดที่ดิน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

80
%

80
%

80
%

80
%

80
%

4) จํานวนของ
กองทุนการเงิน
ชุมชนได้รับ
การประเมิน
ธรรมาภิบาล
ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในแต่ละปี

5) ระดับความสําเร็จ
ในการขยายผล
แนวทางการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

3.1.3 พัฒนา
กระบวนการจัดที่ดิน
ให้แก่ประชาชน
เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน

84 84 84 84 84 84 3.1.4 พัฒนา
00 00 00 00 00 00 ทุนชุมชนให้มั่นคง
แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง และมีธรรมาภิบาล

-

5

5

5

5

5

61

3.1.5 ขยายผล
แนวทางการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หลักการ
ทรงงาน ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

- จํานวนครัวเรือน
ที่ยากจนได้รับ
การจัดที่ดินทํากิน
และที่อยู่อาศัย
- จํานวนแปลงที่ดิน
ที่ประชาชนได้รับ
การจัดที่ดินทํากิน
และที่อยู่อาศัย
- จํานวนกองทุน
การเงินชุมชนได้รับ
การประเมิน
ธรรมาภิบาลตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

ค่า
เป้า
หมาย
56

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

11,000 - จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
ครัวเรือน ให้กับประชาชนที่ยากจน (ทด.)
- บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
13,600 (ทด.)
แปลง

8,400
แห่ง

- โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทุน
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน (พช.)
- โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
กองทุนชุมชน (พช.)
- โครงการส่งเสริมสุขภาพกองทุนชุมชน
ด้านธรรมาภิบาล (พช.)
- โครงการเพิ่มศักยภาพสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน (พช.)
- โครงการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชน
ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ (พช.)
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ
(สป.)

- จํานวนหมู่บ้าน
35
ที่จัดทํากิจกรรม
หมู่บ้าน
การพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดําริ
(ปิดทองหลังพระ)
- จํานวนโครงการพัฒนา
76
- โครงการปวงประชาเป็นสุข
ตามแนวทางพระราชดําริ โครงการ ด้วยพระบารมี (สป.)
(1 จังหวัด 1 โครงการ)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

ทด.

พช.

สป.

สป.

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

6) ร้อยละของ
ประชาชนมีความ

65
%

57

70
%

58

75
%

59

80
%

60

85
%

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

61

90
%

พึงพอใจต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของ อปท.

62

ค่า
เป้า
หมาย
56

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- ร้อยละของอําเภอ
ที่มีการนํากิจกรรมจาก
โครงการ 9 กิจกรรม
ตามรอยพ่อหลวงฯ
ไปขยายผลศูนย์เรียนรู้ฯ
ระดับอําเภอ
- ระดับความสําเร็จ
ของการส่งเสริมและ
สนับสนุน อปท. ให้มี
การบริหารงานตาม
แนวพระราชดําริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

90 %

- โครงการ 9 กิจกรรมตามรอยพ่อหลวง
ผู้ครองใจปวงประชา (ปค.)
- โครงการประกวดศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ
(ปค.)

ปค.

5

- โครงการขยายผลเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ
(การปลูกหญ้าแฝก) (สถ.)
- การส่งเสริมสนับสนุน อปท.
ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(สถ.)

สถ.

3.1.6 ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
หรือทุพพลภาพ

- ระดับความสําเร็จของ
การจัดสรรเบี้ยยังชีพ
ให้ผู้ลงทะเบียน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

5

สถ.

3.1.7 ส่งเสริม
การเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
3.1.8 ส่งเสริมงาน
ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพในชุมชน
ท้องถิ่น

- ระดับความสําเร็จของ
การจัดสรรสวัสดิการ
เพื่อการศึกษา
ให้นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท.
- ระดับความสําเร็จใน
การจัดสรรค่าป่วยการ
ให้ อสม. ตามเกณฑ์
ที่กําหนด

5

- โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้
แก่ผู้สูงอายุ (สถ.)
- โครงการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
(สถ.)
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาสําหรับนักเรียน (สถ.)
- โครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (สถ.)
- โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
เชิงรุก (สถ.)

สถ.

5

สถ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

3.2 ประชาชน
มีความปรองดอง
สมานฉันท์ และ
ธํารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
ภายใต้วิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

- จํานวนจังหวัด
76
ที่จัดทํากระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(3 ร่วม 3 สร้าง) เพื่อ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ
ได้ครบถ้วนตาม

57

76

58

76

59

76

60

76

61

76

เกณฑ์ที่กระทรวง
กําหนด

63

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

- ร้อยละของ อปท.
50 %
มีการจัดการสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
80 %
- ร้อยละของ
3.2.1 สร้างความ
กลุ่มเป้าหมายที่มา
ตระหนักถึง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ แล้วมีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความ
ในระดับองค์กร
สําคัญของสถาบันหลัก
และพื้นที่
ของชาติ (3,800 คน/
76 จังหวัด)
- ร้อยละความสําเร็จ
80 %
ของโครงการสนับสนุน
กิจกรรมพิเศษหลวง
3.2.2 ส่งเสริม
- จํานวนหมู่บ้านที่มี
8,780
ระบบการสร้างความ
วิถีชีวิต
หมู่บ้าน
แบบประชาธิปไตย เข้มแข็งการปกครอง
อันมีพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ทรงเป็นประมุข
- ร้อยละของบุคลากร
80 %
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข
เพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- การส่งเสริมสนับสนุน อปท. ตาม
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2559) (สถ.)
- โครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดอง (สป.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

สป.

- โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง
(ยผ.)

ยผ.

- โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ (ปค.)

ปค.

- โครงการฝึกอบรมเรื่องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ทด)

ทด.

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)
2.2 ส่งเสริม
เครือข่าย
ประชาชนและ
กลุ่มอาสาสมัคร
ให้เข้มแข็ง
เป็นพลังในการ
แก้ไขปัญหา
สังคมและ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาลและ มท.
(Functional Positioning)

เป้าประสงค์

3.3 เครือข่าย
ความมั่นคง/
ภาคีการพัฒนา
ได้รับการส่งเสริม
บทบาทและเป็น
พลังสําคัญในการ
แก้ไขปัญหาสังคม
และขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล และ มท.

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

80
- ร้อยละของ
เครือข่ายความมั่นคง/ %
ภาคีการพัฒนา ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

80
%

85
%

85
%

90
%

90
%

3.3.1 พัฒนา
ความร่วมมือและ
สนับสนุนกลไกการ
มีส่วนร่วมของภาคี/
เครือข่ายการพัฒนา
ในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้นําความรู้
ไปใช้แก้ไขปัญหา
สังคมและขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล

- ร้อยละของกํานัน
ผญบ. ฯลฯ ที่ได้รับ
เลือกเข้ารับตําแหน่ง
ใหม่ ผ่านการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
- จํานวน กม. ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
- จํานวนหมู่บ้าน
ที่ผลการปฏิบัติงาน
ของ กม. ดีเด่น (A)
ระดับความสําเร็จของ
เครือข่ายผังเมืองภาค
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการ
เมือง/ชุมชน

64

ค่า
เป้า
หมาย
56

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

70 %

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
ทุกหน่วย
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (พช)
- โครงการอาสาพัฒนา (อสพ.) (พช)
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) (พช)
- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสตรี (พช)
- โครงการ ศอช. พัฒนาไทยร่วมใจ
พัฒนาชุมชน (พช)
90 % - โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ปค.
กํานัน ผญบ.ฯลฯ (ปค.)
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) (ปค.)
- โครงการประกวดหมู่บ้าน กม. ดีเด่น
376,729 (A) (ปค.)
คน
29,971
หมู่บ้าน
3

- โครงการเสริมสร้างเครือข่ายผังเมือง
ภาคประชาชน (ยผ.)

ยผ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

2.3 สร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม/
การอํานวย
ความเป็นธรรม/
จัดระเบียบสังคม
และการพัฒนา
กฎหมาย/
บังคับใช้
กฎหมาย
อย่างยุติธรรม
(Functional Positioning)

4. การสร้างเสริม
ความสงบเรียบร้อย
ความมั่นคงภาย
ในการอํานวย
ความเป็นธรรม
และการพัฒนา
กฎหมาย/บังคับใช้
กฎหมายอย่าง
ยุติธรรมในสังคม

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

- จํานวนผู้เสพ/ผู้ติด
และผู้ค้ายาเสพติด
(จํานวนคน)
(ตัวชี้วัด Joint KPI)

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- จํานวนประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ผ่านการฝึกอบรม
และได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครเตือนภัย
4.1.1 สร้างพลัง
- จํานวนจังหวัด
สังคม และพลังชุมชน ที่ดําเนินการป้องกัน
เอาชนะยาเสพติด
และแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน
ยาเสพติดได้ตามที่ มท.
กําหนด

3,000
คน

- โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
เตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” (ปภ.)

ปภ.

76

สป.
(ศพส.
มท.)

- การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
(ปริมาณยาเสพติด
ที่จับกุมได้/จํานวน
ผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้า
ยาเสพติด)
(ตัวชี้วัด Joint KPI)

ระดับ 5

- โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ศพส.มท.)
- โครงการสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
(ศพส.มท.)
- โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชมเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (ปค.)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสาน

- ร้อยละของกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
มีกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
- ร้อยละของผู้ป่วย
ที่ผ่านการบําบัด
กลับไปใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างปกติ

60 %

กลยุทธ์
56

4.1 สังคมไทย
มีความสงบ
เรียบร้อย และ
มีภูมิคุ้มกัน
จากภัยยาเสพติด

ค่า
เป้า
หมาย
56

57

58

59

60

61

70,457
คน

60
%

65
%

70
%

75
%

80
%

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

85
%

65

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

ปค.

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
25 ตาสับปะรด (ปค.)

65 %

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ชุดปฏิบัติการประจําตําบลเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปค.)
- โครงการตรวจสุขภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดิน (พช.)

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของ อปท. (สถ.)

พช.

สถ.

ปค./
พช./
สถ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

4.2 กระทรวง
มหาดไทยมีกลไก
การอํานวยความ
เป็นธรรมที่เป็น
ที่พึ่งของประชาชน
และมีหลักประกัน
ด้านความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

ค่า
เป้า
หมาย
56

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

4.1.2 ควบคุม กํากับ
ให้มีการบังคับใช้
กฎหมาย และ
การจัดระเบียบสังคม
อย่างจริงจัง

- ระดับความสําเร็จ
ของการตรวจติดตาม
ป้องกันและปราบปราม
การกระทําความผิด
ตามกฎหมาย

-

- ร้อยละของอําเภอ
ที่พัฒนาศูนย์อํานวย
ความเป็นธรรมอําเภอ
ให้ได้มาตรฐาน
(878 ศูนย์ฯ)

80 %

- ร้อยละของกรณี

99 + A

56

57

58

59

60

61

-

5

5

5

5

5

1) ร้อยละของอําเภอ 80
ที่พัฒนาศูนย์อํานวย %
ความเป็นธรรมอําเภอ
ให้ได้มาตรฐาน

85
%

90
%

95 100 100 4.2.1 พัฒนา
% % % กลไกการอํานวย
+A ความเป็นธรรม

ข้อพิพาทที่มีการ
ดําเนินการกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท
2) ระดับความสําเร็จ 4.0 4.3
ของเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับการตอบสนอง
ตามเวลาที่กําหนด

4.5

4.8

4.9

5.0

66

4.2.2 พัฒนาระบบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ

- ระดับความสําเร็จ
ของเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับการตอบสนอง
ตามเวลาที่กําหนด
- ร้อยละของอําเภอ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การสืบสวนสอบสวน
ในอํานาจหน้าที่ของ
พนักงานฝ่ายปกครอง

4

75 %

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการตรวจติดตามและป้องกัน
การกระทําความผิด (ปค.)
- โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
(ปค.)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนายตรวจ
(ปค.)
- จัดตั้งศูนย์อํานวยความเป็นธรรม
ระดับอําเภอให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด (ปค.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
ปค.

สป./ปค.

- โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวย
ความเป็นธรรมหมู่บ้าน (ปค.)
- โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ด้านการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท (ปค.)
- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดํารงธรรม
นํารอยยิ้มสู่ประชาชน Smile line
smile team) (สป.)
- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและ
รับเรื่องร้องเรียน ปค. (Dopa Contact
Center) (ปค.)
- โครงการตรวจติดตามและนิเทศงาน
ตามมาตรฐานการสืบสวนสอบสวน
ของฝ่ายปกครอง (ปค.)

สป.

ปค.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

4.3 ประชาชน
มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

1) ระดับความสําเร็จ
ในการควบคุม
การจัดระเบียบ
พื้นที่ชายแดน
และพื้นที่เสี่ยง
ต่อความมั่นคง

56

57

58

59

60

61

5

5

5

5

5

5

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

4.3.1 ควบคุม ดูแล
การจัดระเบียบ
พื้นที่ชายแดน
พื้นที่ที่เสี่ยง
ต่อความมั่นคง

- ระดับความสําเร็จ
ในการควบคุมการจัด
ระเบียบพื้นที่ชายแดน
และพื้นที่เสี่ยง
ต่อความมั่นคง

5

4.3.2 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
และการเปิดจุด
ผ่านแดน

2) ร้อยละของ
หมู่บ้าน จชต.
ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน
ปลอดภัย

- ระดับความสําเร็จ
ของการสนับสนุน
การเปิดจุดผ่านแดน
และอํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ข้ามแดน
4.3.3 เสริมสร้าง
- ระดับความสําเร็จ
ความสัมพันธ์
ของการจัดประชุม
กับประเทศเพื่อนบ้าน กลไกทวิภาคีกับ
เพื่อรักษาความ
ประเทศเพื่อนบ้าน
สงบเรียบร้อย
- ระดับความสําเร็จ
และความมั่นคง
ของการจัดกิจกรรม
ตามแนวชายแดน
เสริมสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
100 100 100 100 100 100 4.3.4 ประสาน
- ระดับความสําเร็จ
% % % % % % บูรณาการงานรักษา ในการขับเคลื่อน
ความสงบและ
การดําเนินงานแก้ไข
ส่งเสริมการพัฒนา
ปัญหา จชต. ในบทบาท
พื้นที่จังหวัด
ของคณะทํางานขับเคลื่อน
ชายแดนภาคใต้
การบริหารงานพัฒนา
(จชต.)
คุณภาพชีวติ และ
โครงสร้างพื้นฐาน จชต.

ค่า
เป้า
หมาย
56

67

5

5

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- การตั้งจุดสกัดบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิง
เพื่อตรวจ ค้นหาการกระทําผิดกฎหมาย
(ปค.)
- การออกติดตามประเมินผลพื้นที่พัก
พิงชั่วคราวที่ได้รับการสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
(สป.)
- โครงการสนับสนุนการยกระดับ
จุดผ่านแดนและการเปิดจุดผ่านแดน
แห่งใหม่ (สป.)
- โครงการส่งเสริมการเปิดจุดผ่านแดน
(ปค.)
- โครงการพัฒนาด่านชายแดน (ยผ.)
- โครงการความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง : Sister City (สป.)
- โครงการจัดประชุมกลไกทวิภาคี
ของ มท. กับประเทศเพื่อนบ้าน (สป.)
- โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในระดับพื้นที่ (ปค.)
- การประชุมกลั่นกรองแผนงาน/
โครงการคุณภาพชีวิตและโครงสร้าง
พื้นฐาน จชต. (สป.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
ปค.

ทุกหน่วย

สป.

สป.

ปค./ยผ.

สป./ปค.

สป./ปค.

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

3) จํานวน
ผู้เสียชีวิต/จํานวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์
การก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่ จชต. ลดลง
(ตัวชี้วัด Joint KPI)

4.3.5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการข่าว
เพื่อความมั่นคง

68

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

- ความมั่นคงชายแดน ระดับ 5
ภาคใต้ (จํานวนเหตุการณ์
ความไม่สงบ/จํานวน
ผู้เสียชีวิต/จํานวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ/จํานวน
ผู้ก่อการร้ายที่ยุติการต่อสู้
และความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาชายแดนภาคใต้
(ตัวชี้วัด Joint KPI)
- ระดับความสําเร็จ
5
ในการจัดสรร
งบประมาณให้ อปท.
เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา จชต.
- จํานวนข่าวที่สมาชิก 4,000
เครือข่ายประชาชน
ข่าว
ด้านการข่าวส่งให้ มท.
และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้
- จํานวนข่าวกรอง
12
ของหน่วยงาน
ฉบับ
ที่ผู้บริหารใช้เป็น
ข้อสั่งการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงภายใน
- ร้อยละความสําเร็จ
80%
ของข่าวสารแจ้งเตือน
ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจริง

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- โครงการฝึกอบรม ผรส. (ปค.)
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
หน่วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ในพื้นที่ จชต. (ปค.)
– โครงการพัฒนาศักยภาพปลัดอําเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจําตําบล (ปค.)
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่บ้าน
ใน จชต. (ปค.)
- โครงการพัฒนาในพื้นที่ จชต. (ยผ.)

สป./ปค.

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สถ.)

สถ.

- โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย
ประชาชนด้านการข่าว (สป.)

สป.

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
การข่าวระดับจังหวัดและศูนย์ข่าวอําเภอ
(ปค.)

ปค.

ยผ.

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)
3. การเติบโต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
(Green
Growth)

3.1 พัฒนา/
ส่งเสริม
การเตรียมความ
พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม/
ภัยพิบัติ
(Functional Positioning)

5. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และพิบัติภัย
(ภัยพิบัติ)
โดยสร้าง
ความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

5.1 ประชาชน
มีหลักประกัน
ด้านความปลอดภัย
จากระบบ
บริหารจัดการภัย
ที่มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล

57

ร้อยละ ร้อยละ
- ร้อยละความ
100 100
สําเร็จของการ
บริหารจัดการระบบ
สาธารณภัยที่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
1
ทีม

58

59

ร้อยละ ร้อยละ

60

61

-

-

100 100

1
ทีม

1
ทีม

1
ทีม

1
ทีม

8

10

10

12

13

15

หน่วย
งาน
1
แบบ
จําลอง

หน่วย
งาน
1
แบบ
จําลอง

หน่วย
งาน
2
แบบ
จําลอง

หน่วย
งาน
2
แบบ
จําลอง

หน่วย
งาน
3
แบบ
จําลอง

หน่วย
งาน
3
แบบ
จําลอง

14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ต่อแสน ต่อแสน ต่อแสน ต่อแสน ต่อแสน ต่อแสน
ประชา - ประชา - ประชา - ประชา - ประชา - ประชา กร
กร
กร
กร
กร
กร

116 1,781 764 789 814

-

(คัน/ (คัน/ (คัน/ (คัน/ (คัน/
ลํา/ ลํา/ ลํา/ ลํา/ ลํา/
เครือ่ ง) เครือ่ ง) เครือ่ ง) เครือ่ ง) เครือ่ ง)

69

5.1.1 บริหารจัดการ
ภัย ตามแนวทาง
2P 2R (การเผชิญเหตุ
การเยียวยาฟื้นฟู
การป้องกันที่ยั่งยืน
การเตรียมพร้อม)

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

- ร้อยละความสําเร็จ
100 %
ในการจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการ
สาธารณภัยแห่งชาติ
- จํานวนทีมที่ได้รับ
1
การพัฒนาให้เป็น
ทีม
ทีมค้นหาและกู้ภัย
ในเขตเมืองขนาดกลาง
(Medium USER
Teams) ตามแนวทาง
ของกลุ่มที่ปรึกษา
ด้านการค้นหาและ
กู้ภัยระหว่างประเทศ
(INSARAG)
- ร้อยละการบูรณาการ
8
ข้อมูลสาธารณภัย
หน่วยงาน
สู่ระบบคลังข้อมูล
1
สาธารณภัยแห่งชาติ
แบบ
กับหน่วยงาน
จําลอง
ที่เกี่ยวข้อง
- อัตราผู้เสียชีวิตจาก
14.15
คน
อุบัติเหตุจราจรทางบก
ต่อแสน
จํานวนต่อแสน
ประชากร
ประชากร
- จํานวนเครื่องจักรกล
116
ยานพาหนะ และ
(คัน/
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ลํา/
ในงานสาธารณภัย
เครื่อง)
(คัน/ลํา/เครื่อง)

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
สาธารณภัยแห่งชาติ (ปภ.)

- โครงการพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT) สู่ประชาคม
อาเซียน (ปภ.) (FP)

- โครงการบูรณาการระบบเชื่อมโยง
คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปภ.) (FP)

- โครงการลดอุบัติภัยและความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุจราจร (ปภ.)

- โครงการจัดหาเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในงานสาธารณภัย (ปภ.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
ปภ.

ยผ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61
5.1.2 พัฒนาพื้นที่
ชุมชน พื้นที่สําคัญ
ที่มีความเสี่ยงภัย
ให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ

3.2 รักษา
สภาวะแวดล้อม
และสมดุล
ทางธรรมชาติ
ด้วยพลัง
ทางสังคม
(Functional Positioning)

5.2 เมือง/ชุมชน
เป็นเมืองน่าอยู่
ปลอดภัย และ
เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

1) ร้อยละความ
สําเร็จของชุมชน
ที่ได้รับการรักษา
สภาพแวดล้อมและ
มีความปลอดภัย

-

70
%

70
%

70
%

70
%

2) ร้อยละของเมือง/
ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์
ดัชนีตัวชี้วัดความ
เป็นเมืองน่าอยู่

11
%

14
%

29
%

49
%

73 100 5.2.2 ตรวจสอบ
% % กํากับ ดูแล อาคาร
ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร 9 ประเภท
ให้มีความปลอดภัย

70
%

70

5.2.1 ส่งเสริม
สนับสนุน
การบริหารจัดการ
เมือง/ชุมชน
เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม
และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

- จํานวนชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาพื้นที่เสี่ยง
ภัยให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ

ค่า
เป้า
หมาย
56
245
แห่ง

- จํานวนสิ่งก่อสร้าง
70 แห่ง
ที่ได้รับการบํารุงรักษา
- ร้อยละความสําเร็จ
ของบุคลากรที่ได้รับ
การส่งเสริมและ
การบริหารจัดการ
เมือง/ชุมชน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสิ่งแวดล้อม
และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของจํานวน
อาคารตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร
9 ประเภท ที่ได้รับ
การตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัย

11 %

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- ระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน
ที่จัดทํา (ยผ.)
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ําและริมทะเลทั่วประเทศ (ยผ.)
- โครงการวางและจัดทําผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ํา (ยผ.)
- โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดน
ชายฝั่งแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ
อันเนื่องมาจากภัยธรรมาชาติ
เพื่อความมั่นคง (ยผ.)
- โครงการบูรณะและบํารุงรักษา
เพื่อสิ่งแวดล้อม (ยผ.)
- โครงการจัดทําคู่มือมาตรฐานเมือง/
ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ยผ.)
- โครงการจัดทําผังเมืองต้นแบบ
เพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
(ยผ.)
- โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมือง
และชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(ยผ.)

ยผ.

สถ.

ยผ.

สป./สถ.
ทด.

- โครงการอาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ
(ยผ.)
- โครงการตรวจสอบความปลอดภัย
ออกใบอนุญาตและต่ออายุเกี่ยวกับ
สถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ (ยผ.)
- โครงการตรวจสอบอาคารภาครัฐ
9 ประเภท (ยผ.)

ยผ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

61

5.2.3 รักษาสภาวะ
แวดล้อมและสมดุล
ทางธรรมชาติ

71

(จํานวนอาคารทั้งหมด
ที่ต้องตรวจสอบ
3,243 แห่ง)
- ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติโครงการ
ปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา
และโครงการประชาอาสา
ปลูกป่า 800 ล้านกล้า
80 พรรษา มหาราชินี
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2555
ระยะที่ 2 และคู่มือ
ปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.
2556 ของจังหวัด
ที่จัดส่งแผนมา
- จํานวนสํานักงานที่ดิน
ที่ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา เพื่อรองรับ
สภาวะแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน
- จํานวนแหล่งน้ํา
ที่ได้รับการบํารุงรักษา

ค่า
เป้า
หมาย
56

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- โครงการประเมินความปลอดภัย
อาคารเอกชน (ยผ.)
5

- โครงการประชาอาสาปลูกป่า
800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2555 ระยะที่ 2
(ปี พ.ศ. 2556 - 2560) (สป./ปค.)

สป./ปค.

10
แห่ง

- โครงการปรับปรุงสํานักงานที่ดิน
ประหยัดพลังงาน (ทด.)
- โครงการสํานักงานสีเขียว (ทด.)

ทด.

15
แหล่ง

- โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ํา
เพื่อสิ่งแวดล้อม (ยผ.)

ยผ.

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)
4. การสร้าง
ความสมดุล
และปรับระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
(Internal
Process)

4.1 เพิ่มขีด
ความสามารถ
การบริหาร
ราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ
ในการขับเคลื่อน
จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)/
ยุทธศาสตร์
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
(Functional Positioning)

6. การพัฒนา
ขีดความสามารถ
ขององค์กรในการ
บริหารจัดการ
แบบบูรณาการ
โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

6.1 จังหวัด/
กลุ่มจังหวัดมีการ
บริหารจัดการ
แบบบูรณาการ
ที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน โอกาส
การพัฒนาและ
ปัญหาในระดับ
พื้นที่

57

58

59

60

61

- ร้อยละของจังหวัด/ 100 100 100 100 100 100 6.1.1 เพิ่มขีด
% % % % % % ความ สามารถ
กลุ่มจังหวัดที่ได้รับ
การสนับสนุนให้มี
การบริหารราชการ
การบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ
แบบบูรณาการ
ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย/
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)/
ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

- จํานวนจังหวัด/
76/18
กลุ่มจังหวัดที่ได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุน
การบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
- จํานวนจังหวัด/
76/18
กลุ่มจังหวัดที่จัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 4 ปี
(พ.ศ. 2557 - 2560)
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2557
แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนดและสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ของ
ก.น.จ.
- ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามโครงการที่เป็น
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) ของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
6.1.2 พัฒนาคุณภาพ - ร้อยละของวิธีการ
ของแผนทุกระดับ
จัดทําแผนพัฒนา
ภายใต้กระบวนการ มีคุณภาพ
มีส่วนร่วม
- จํานวนจังหวัด
76
จากทุกภาคส่วน
ที่มีการบูรณาการ

4.2 พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน
ของกรม/
รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด อําเภอ
และ อปท.
4.3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
เพื่อการกําหนด
นโยบาย
และการพัฒนา
พื้นที่

72

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (สป.)
- โครงการประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกลุ่มจังหวัด (สป.)

สป.

ทุกหน่วย

โครงการประเมินคุณภาพแผนในระดับ
- แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (สป.)
- โครงการทบทวนและจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอ (ปค.)
- แผน อปท. (สถ.)

สป.

พช./
ปค./สถ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61
(แผนทุกระดับ
มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและ
มีคุณภาพ)

4.4 พัฒนา
ระบบ/เครือข่าย
การติดตาม
และรายงานผล
การปฏิบัติงาน/
งบประมาณ
อย่างมี
ธรรมาภิบาล

6.2 อปท.
มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่นด้วยตนเอง
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
และสามารถ
จัดบริการ
สาธารณะ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1) ร้อยละของ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
การบริหารงาน
ตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

75
%

75
%

76
%

76
%

77
%

77
%

73

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

เชื่อมโยงแผนพัฒนา
กับแผนระดับพื้นที่และ
นโยบายการพัฒนา
ประเทศ ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่
ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.น.จ. กําหนด
- ร้อยละของ อปท.
60 %
(เทศบาลตําบล และ
อบต.) ที่นําแผนชุมชน
ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(ตัวชี้วัดระดับกระทรวง)
6.2.1 ส่งเสริม
- จํานวน อปท.
7,851
ให้ อปท.
ที่ได้รับการส่งเสริม
แห่ง
มีความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ การบริหารงาน
ตนเองตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- การตรวจรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
(พช.)
- โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
แบบ ABC (สป.)

- กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน อปท.
ให้พัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
แผนชุมชน (สถ.)

- โครงการปรับปรุงระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สถ.)
- โครงการจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ
(GIS) เพื่อพัฒนารายได้ของ อปท. (สถ.)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา อปท.
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (สถ.)
- โครงการพัฒนากระบวนทัศน์ในการ
จัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ (สถ.)
- โครงการตรวจสอบด้านการเงิน
การคลัง และการควบคุมภายใน อปท.
(สถ.)
- โครงการตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของ อปท.
(Core Team) (สถ.)

สถ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

2) ร้อยละของ อปท. 85

86
%

87
%

88
%

89
%

90
%

ที่มีความพึงพอใจ

%

ต่อการส่งเสริม
การจัดบริการ
สาธารณะ
จากกรมส่งเสริม

6.2.2 ส่งเสริม
ให้ อปท. สามารถ
จัดบริการสาธารณะ
ได้อย่างมีมาตรฐาน
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

- จํานวน อปท.
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะ

ค่า
เป้า
หมาย
56
7,851
แห่ง

การปกครองท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการเตรียมความพร้อม
และยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. เพื่อรองรับ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(สถ.)
- โครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียม
ความพร้อมด้านการป้องกันควบคุม
โรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (สถ.)
- โครงการขยายผลการใช้โปรแกรม
ส่งมอบบริการด้านการอนุมัติ อนุญาต
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
(สถ.)
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ อปท.
ในการร่วมกันจัดบริการสาธารณะ (สถ.)
- โครงการการยกระดับประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะของ อปท.
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
สถ.

(สถ.) (FP)
6.3 กระทรวง
มหาดไทยมีกลไก
การบริหารจัดการ
และการให้บริการ
ประชาชน
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ร้อยละความพึงพอใจ 80
ของผู้รับบริการ
%
ต่องานบริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

80
%

80
%

80
%

80
%

80
%

6.3.1 พัฒนาระบบ
E - Service เชิงรุก
รองรับการให้บริการ
ที่รวดเร็วและทั่วถึง

- ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบงาน
ของ ปค. ให้สามารถ
ให้บริการในระบบ
E-service ตามโครงการ
ศูนย์บริการร่วม
อําเภอ..ยิ้มหน้าต่างเดี่ยว
(Single Window)

74

5

- โครงการศูนย์บริการร่วมอําเภอ...ยิ้ม
หน้าต่างเดี่ยว (Single window) (ปค.)

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

61
- ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
ในการออกหนังสือ
ผ่านแดนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(E - Border Pass)

ค่า
เป้า
หมาย
56
5

- จํานวนการให้บริการ 9,250,
จัดทําบัตรประจําตัว
000
ประชาชนด้วยระบบ
บัตร
คอมพิวเตอร์
- ระดับความสําเร็จ
5
ในการให้บริการ
จัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชนให้กับ
คนไทยที่อาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ
- จํานวนสํานักงานที่ดิน 33 แห่ง
ที่ใช้ระบบ E - Service
ให้บริการเพิ่มขึ้น
(สนง.ที่ดิน มีประมาณ
450 แห่ง)
67 แห่ง

- ร้อยละความสําเร็จ
ของการให้บริการ
ด้วยระบบ E - Service

75

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - border Pass)
(ปค.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
ปค.

- โครงการจัดทําบัตรประจําตัว
อเนกประสงค์ (Smart Card) (ปค.)

- โครงการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชนให้กับคนไทยที่อาศัย
อยู่ในต่างประเทศ (ปค.)

- การให้บริการด้านงานทะเบียนที่ดิน
และรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน (ทด.)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 (ทด.)
- การรับชําระเงินค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ด้วยบัตรธุรกิจธนาคาร (ทด.)
- การให้บริการด้วยระบบ E - Service
ของรัฐวิสาหกิจในสังกัด
(Counter service)

ทด.

รัฐวิสาหกิจ

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

6.4 บุคลากรดี
เก่ง มีความสุข
ผูกพันต่อองค์กร
และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง

1) ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ สมรรถนะ
ทักษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงาน

60
%

57

65
%

58

70
%

59

75
%

60

80
%

61

85
%

76

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ค่า
เป้า
หมาย
56

- ร้อยละของระบบ
100 %
บริการของ อปท.
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
6.3.2 พัฒนาและ
- ระดับความสําเร็จ
5
ปรับปรุงระบบ ICT ในการพัฒนาและ
สนับสนุน
ปรับปรุงระบบ ICT
การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุน
และการอํานวยการ การบริหารจัดการและ
ช่วยเหลือประชาชน การอํานวยการในการ
ให้มีคุณภาพและ
ช่วยเหลือประชาชน
เพียงพอ
ผ่านระบบ E - Service
6.4.1 พัฒนาบุคลากร - ร้อยละของบุคลากร
60 %
ของหน่วยงานได้รับ
ให้มีความรู้ทักษะ
การพัฒนา
และสมรรถนะ
ที่เหมาะสม และ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จของ อปท. (Single Window)
(สถ.)
สป.
- โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ด้านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
ของ มท. (สป.)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ด้านเครือข่ายและการสื่อสารของ มท.
(Terrestrial & Satellite) (สป.)
- โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ มท. (สป.)
ทุกหน่วย
- โครงการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะ
• หลักสูตรด้าน ICT
• หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่
- โครงการศึกษาดูงานทั้งในและ
นอกประเทศ
- โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน
- โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
- โครงการ CSR มท.
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ/
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น มท.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

61

6.4.2 พัฒนาบุคลากร - ร้อยละของบุคลากร
ให้พร้อมรับการเป็น ที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถติดต่อสื่อสาร
ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษ/
ภาษาเพื่อนบ้าน
ได้อย่างเหมาะสม
- ร้อยละของบุคลากร
ของหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาอบรม
หลักสูตรเฉพาะ
เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

77

ค่า
เป้า
หมาย
56

80 %

80 %

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- โครงการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
(IDP)
- โครงการพัฒนาข้าราชการให้เป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริม
การกระจายอํานาจให้แก่ อปท. (สถ.)
ทุกหน่วย
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
• ด้านภาษาต่างประเทศ/ประเทศ
เพื่อนบ้าน (อาเซียน)
• หลักสูตรเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
- ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เพื่อบริการประชาคมอาเซียน (ทด.)
- ศึกษากฎหมายด้านที่ดินและ
ข้อระเบียบในการถือครองที่ดินของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
เพื่อเผยแพร่ให้แก่ภาคเอกชน (ทด.)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ
งานสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน (ปภ.)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ
เพื่อรองรับการดําเนินงานตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ปค.)
- การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงาน Key man และ Liaison
officer ของหน่วยได้รับการพัฒนา (สป.)

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

6.5 กระทรวง
มหาดไทย
บริหารงาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

56

57

58

59

60

61

2) ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตรากําลัง
ของหน่วยงาน

5

5

5

5

5

5

6.4.3 ปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตรากําลัง
ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากําลัง
ของหน่วยงาน

- ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
ผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

-

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

6.5.1 พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของกรม
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จังหวัด อําเภอ และ
อปท.

- ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดผ่านการประเมิน
ธรรมาภิบาล
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

78

ค่า
เป้า
หมาย
56
5

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- การปรับปรุงโครงสร้าง
และการแบ่งงานภายใน เพื่อรองรับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป (ทุกหน่วย)
- การปรับปรุงโครงสร้างอัตรากําลัง
ในจังหวัด/อําเภอ ให้เหมาะสม
กับภารกิจและสภาพพื้นที่ เช่น
พื้นที่ชายแดน พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจใหม่ พื้นที่ จชต. เป็นต้น
(ทุกหน่วย)
- การจัดทําและปฏิบัติตามแผน
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ของ มท. (ทุกหน่วย)
- การสรรหา/การขอรับการจัดสรร
อัตรากําลังคืนและเพิ่มใหม่/การเกลี่ย
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
และสอดรับการพื้นที่ (ทุกหน่วย)
- กําหนดหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์
(สป.)
- การจัดตั้งกรมนโยบายฯ หรือ
เทียบเท่ากรม (สป.)
- การดําเนินงานตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์กรที่ดี (ทุกหน่วย)
- การติดตามประเมินผลการพัฒนา
การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (ทุกหน่วย)
- การสร้างและประเมินความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน (ทด.)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
ทุกหน่วย

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

61
6.5.2 พัฒนาระบบ/
เครือข่ายการติดตาม
และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
อย่างมีธรรมาภิบาล

- ร้อยละของจังหวัด/

ค่า
เป้า
หมาย
56
60%

กลุ่มจังหวัดสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

85
%

90
%

95 100 100
% % %

6.5.3 ปรับปรุง
กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ

79

สป.

กลุ่มจังหวัด (สป.)

การใช้จ่ายงบประมาณ

80
%

- ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(www.padme.moi.go.th) (สป.)
- โครงการนิเทศติดตามประเมินผล

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/

เป็นไปตามแผน
- ระดับความสําเร็จ
ในการจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการ มท.
- ร้อยละของจํานวน
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจ มท. ที่ได้รับ
การตอบสนอง
- ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทําระบบ
การติดตามและรายงาน
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของ อปท.
- จํานวนร่างกฎหมาย
ที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในกรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน
ที่กําหนด

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

-

- โครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
กระทรวงมหาดไทย (สป.)

80

- โครงการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (สป.)

5

150
เรื่อง

- การพัฒนาระบบการติดตามและ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ อปท. (เชื่อมกับระบบ GFMIS)
(สถ.)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา ทุกหน่วย/
ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทาง
สป.
กฎหมาย (สป.)
- โครงการทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย
ในความรับผิดชอบของ มท. รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ทุกหน่วย)
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับ อปท. (สถ.)

สถ.

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

6.6 ระบบข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อการ
บริหารและพัฒนา
พื้นที่ของกระทรวง
มหาดไทย มีความ
สมบูรณ์ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

6.7 กระทรวง
มหาดไทย
เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

- ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบข้อมูล
เพื่อสนับสนุน
การกําหนดนโยบาย/
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

61

-

5

5

5

5

5

- ร้อยละความสําเร็จ
ของโครงการ
เสริมสร้างการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

6.6.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุน
การกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่
6.6.2 พัฒนาระบบ
การจัดเก็บ
การเชื่อมโยง
และการใช้ประโยชน์
ของข้อมูล
6.7.1 ศึกษา วิจัย
และพัฒนา (R & D)

6.7.2 ส่งเสริม
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และพัฒนาองค์ความรู้
ภายในองค์กร

80

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

- ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ข้อมูล เพื่อสนับสนุน
การกําหนดนโยบาย/
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่
- ร้อยละความ
พึงพอใจของหน่วยงาน
ที่ใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลทะเบียน
กลางของ ปค.
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของโครงการ/กิจกรรม
ศึกษา วิจัย และ
พัฒนาของหน่วยงาน

- ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้
(e - learning)

ค่า
เป้า
หมาย
56

85 %

5%

5

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- การจัดทําระบบข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร์/
แผนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(สป.)

สป.

- โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐ (ปค.)
- โครงการบริหารข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาชนบท (พช.)
- โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่
ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (สป.)
- โครงการศึกษาและวิจัยโครงการ
ขนาดใหญ่ที่กระทบต่อประชาชน
ในวงกว้าง (รัฐวิสาหกิจ)
- การจัดทําแผนแม่บทยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (สถ.)
- โครงการถอดบทเรียน อปท. ต้นแบบ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ของ อปท. (BP) (สถ.)
- โครงการ e - learning
- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ปค.

พช.
ทุกหน่วย

ทุกหน่วย

ความ
จุดยืนทาง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ของ มท.
ประเด็น
ประเทศ (Functional - ยุทธศาสตร์ มท.
(Country Positioning)
Strategy)

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

6.8 กระทรวง
มหาดไทย
พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

- ระดับความสําเร็จ
ในการเตรียม
ความพร้อมของ มท.
ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558

5

57

5

58

5

59

5

60

5

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

61

5

6.8.1 สร้างความ
พร้อมระดับองค์กร
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AC)

ค่า
เป้า
หมาย
56

ไม่น้อย
- จํานวนหลักสูตร
กว่า
ที่พัฒนา อบรมผ่าน
ระบบ e - learning 1 หลักสูตร
- ระดับความสําเร็จ
5
ในการจัดทําคู่มือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ระดับความสําเร็จ
5
ในการเตรียม
ความพร้อมของ มท.
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ.
2558

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
(FP)/(BP)

- โครงการจัดทําคู่มือการจัดการ
องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
- โครงการจัดทําหลักสูตรนักบริหาร
การพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)
ผ่านระบบ e - learning (พช.)
- การจัดทํายุทธศาสตร์การเตรียม
ความพร้อมของ มท. ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
(สป.)
- การจัดทําแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
ภารกิจ มท. ด้านอาเซียนในระยะยาว
(สป.)

-------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :-

สป.
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทด.
กรมที่ดิน
ปภ.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฟน. การไฟฟ้านครหลวง
ศพส.มท. ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

ปค.
ยผ.
กปน.
กฟภ.

กรมการปกครอง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การประปานครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

81

พช.
สถ.
กปภ.
อต.

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด

สป.

ทุกหน่วย

82

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556 - 2561
ที่ปรึกษา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
นายภาณุ อุทัยรัตน์
นายประภาศ บุญยินดี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
นายจรินทร์ จักกะพาก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
ที่ปรึกษาด้านการปกครอง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ปลัดกรุงเทพมหานคร
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ผู้อํานวยการองค์การตลาด
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ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สป.
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.
ผู้อํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.
ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ สป.
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
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คณะผูจัดทํา
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
นางปทุมทอง อินทะกนก

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป.
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน
สํานักนโยบายและแผน สป.
นายชาติชาย ไชยพิมล
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัย
และพัฒนาเมือง สํานักนโยบายและแผน สป.
นางเพชรรี เขมวิรัตน์
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สํานักนโยบายและแผน สป.
ผู้อํานวยการส่วนกิจการพิเศษ
นายธฤต สําราญเวทย์
สํานักนโยบายและแผน สป.
นายปิติ จันทระ
ผู้อํานวยการส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่
ตามพระราชดําริ สํานักนโยบายและแผน สป.
นางอังคณา ชิตะติตติ
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน สป.
นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและแผนรวม
สํานักนโยบายและแผน สป.
นางสาวขนิษฐา แจ้งใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นายเมธี สุขสมบูรณ์
นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นายทวีศักดิ์ ใจรังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวรัชชุมาศ แผ่นคํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสุกัญญา คําทอง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวศิริพร มูลละ
พนักงานพิมพ์ ส 3
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี ใจงาม
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
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