แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คํานํา
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จัดทําขึ้น เพื่อใหกระทรวงมหาดไทย
มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และบริบทที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สามารถขับ เคลื่ อ นการดํา เนิน งานและการติด ตามประเมิน ผลไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพและบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
ในการจัดทํ าแผนยุท ธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดมี การวิเคราะห
สภาพแวดลอ ม (SWOT Analysis) ทั้ งสภาพแวดลอ มภายนอกและสภาพแวดลอ มภายใน นํา ไปสู
การกําหนดจุดยืน อัตลักษณ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ประเด็นยุท ธศาสตร รวมทั้งมีการกําหนด
เป า ประสงค ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ เป า ประสงค กลยุ ท ธ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และความเชื่อ มโยงกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามประเด็นยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จึงมีความสํ าคัญในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐบาล งานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และงานในระดับพื้นที่ เพื่อใหประชาชนมีรากฐาน
การดํ ารงชี วิตและพัฒนาสูอนาคตไดอ ย างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
อยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนตอไป
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สารบัญ
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทย
๑.๑ โครงสรางของกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
สวนที่ ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
๒.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
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๓.๑ จุดยืน
๓.๒ อัตลักษณ
๓.๓ วิสัยทัศน
๓.๔ พันธกิจ
๓.๕ เปาหมาย
๓.๖ ประเด็นยุทธศาสตร
๓.๗ แผนที่ความเชื่อมโยง
๓.๘ แผนที่ยุทธศาสตร
สวนที่ ๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางสังคมเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสูอนาคต
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน
๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล
๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
สวนที่ ๕ การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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การประปาส่วนภูมิภาค

องค์การตลาด

๑.๒ อานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอานวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

สานักงานรัฐมนตรี
ดาเนินงานราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี และประสานนโยบายระหว่างกระทรวง

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน
 จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง
 ดาเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
 ดาเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความเป็นธรรม
 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

กรมการปกครอง
 ดาเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
 ดาเนินงานด้านการอานวยความเป็นธรรม
 ดาเนินงานด้านการปกครองท้องที่
 ดาเนินงานด้านการอาสารักษาดินแดน
 ดาเนินงานด้านการทะเบียน
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กรมการพัฒนาชุมชน
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กรมที่ดิน
 คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ
 ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 บริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

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

กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ดาเนินงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุม

การก่อสร้างอาคาร
 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกาหนดและกากับ
ดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน
 กาหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรม และการผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา แนะนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหาร
จัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
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การไฟฟ้านครหลวง
 ดาเนินธุรกิจไฟฟูาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
 ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟูา และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้ เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประปานครหลวง
 สารวจ จัดหาแหล่งน้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้าดิบเพื่อใช้ในการประปา
 ผลิต จัดส่ง และจาหน่ายน้าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว
 ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และคานึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาค
 สารวจ จัดหาแหล่งน้าดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้าดิบ
 ผลิต จัดส่งและจาหน่ายน้าประปาทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ
 ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

องค์การตลาด
พัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการ
กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพื่อประชาชน
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ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของกระทรวงมหาดไทย
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๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment)
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threat)
O1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดาริ T1 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ระบบการเมือง
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่าง ๆ
ขาดเสถียรภาพ และการแทรกแซงทางการเมือง
ถือเป็นต้นแบบความสาเร็จ เพื่อเรียนรู้และนามา
ในทุกระดับ มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ประยุกต์เป็นแนวทางการดาเนินงานขององค์กร
ดาเนินงานตามนโยบายขององค์กร
O2 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ T2 ความขัดแย้งทางความคิดของประชาชนในระดับ
ส่งผลให้องค์กรได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนภารกิจ
พื้นที่ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง
สาคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เช่น การพัฒนา
ทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มาตรการกระตุ้น
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามนโยบาย/
เศรษฐกิจ การอานวยความเป็นธรรม การบริหาร
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่กาหนดไว้
จัดการขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาน้าเสีย เป็นต้น
O3 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนระดับชาติ/ยุทธศาสตร์การ
T3 การเกิดภัยและความรุนแรงในปัจจุบันที่มีความ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การก่อการร้ายรูปแบบใหม่
ชัดเจน เอื้อต่อการกาหนดทิศทาง/แนวทางการ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โรคอุบัติใหม่และ
ดาเนินงานขององค์กร และสร้างโอกาสให้เกิดการ
อุบัติซ้า ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
บูรณาการข้ามองค์กรเพื่อไปสู่เปูาหมายตาม
เป็นต้น ทาให้องค์กรต้องปรับทิศทางการ
ยุทธศาสตร์/แผนดังกล่าว
ดาเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว
O4 การดาเนินงานในรูปแบบประชารัฐ การมีส่วนร่วม
T4 ปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเป็นประชาคม
ของภาคส่วนต่าง ๆ เป็นโอกาสให้องค์กรประสบ
อาเซียน เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหา
ความสาเร็จ เกิดความโปร่งใส และตอบสนองต่อ
การค้ามนุษย์ ปัญหาอาชญากรรม การแข่งขัน
ความต้องการของประชาชน (ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ
ด้านสินค้า เป็นต้น ทาให้องค์กรต้องเชื่อมโยง
ร่วมตรวจสอบ)
การแก้ไขปัญหาไปสู่ระดับภูมิภาค
O5 กฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ตามภารกิจของ
T5 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติงาน เช่น
เมือง เช่น ปัญหาการพัฒนาไม่เหมาะสมกับ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
อัตลักษณ์ของพื้นที่ ปัญหาโซนนิ่ง ปัญหาขยะ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปูองกันและบรรเทา
มูลฝอย ปัญหาน้าเสีย เป็นต้น ทาให้องค์กรต้อง
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหาร
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว
งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
๒๕๕๑ เป็นต้น
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๗

O6

O7

O8

O9

O10

โอกาส (Opportunity)
การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและประเทศ
ไทย ๔.๐ เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ปรับเปลี่ยนไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และ
มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่ เช่น ทรัพยากร
ธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธุรกิจ/วิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น ถือเป็นทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการ
วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
เป็นโอกาสให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ
แนวทางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ
การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
การเป็นประชาคมอาเซียนและการย้ายฐานเศรษฐกิจ
โลกมาสู่อาเซียน ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ รวมทั้งช่วยเพิ่มบทบาทขององค์กรไปสู่ระดับ
ภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนเอื้อให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้
องค์กรปรับระบบการบริหารจัดการ/ระบบการ
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภัยคุกคาม (Threat)
T6 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
ทาให้องค์กรต้องขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม
บทบาทความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในระดับพื้นที่

T7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
สภาพแวดล้อม และสาธารณภัยที่มีแนวโน้ม
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการ
สาธารณภัยมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
T8 การบูรณาการความร่วมมือ/แผนงาน/โครงการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความเชื่อมโยงและ
มองปัญหาแบบแยกส่วน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินงาน

T9 ข้อจากัดด้านกฎหมายและระเบียบเป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงานและการบูรณาการในระดับ
พื้นที่

T10

T11

ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง บุคลากร และการ
บริหารราชการขององค์กร
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานขององค์กรเพิ่มมากขึ้น เช่น
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
การพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย
เป็นต้น ทาให้องค์กรต้องปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าว
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๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S1 องค์กรมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ W1 องค์กรมีภารกิจมาก หลากหลาย ซ้าซ้อน และ
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เช่น ศูนย์ดารงธรรม
ยังไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา ทรัพยากร
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
หรือความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งยังมีโครงสร้าง
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดที่ดิน
ไม่เอือ้ ต่อการบูรณาการงานและรองรับการแข่งขัน
ทากินให้แก่ผู้ยากไร้ เป็นต้น
กับภายนอกในอนาคต
S2 องค์กรมีกลไกการดาเนินงานครอบคลุมและเชื่อมโยง W2 องค์กรยังคงดาเนินงานในรูปแบบเอกสาร
ในทุกระดับทั่วประเทศ ตั้งแต่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ขาดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อาเภอ ท้องถิ่น ตาบล และหมู่บ้าน ภายใต้ความ
องค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจาก
สอดคล้องกับแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และ
บริบทภายนอก
ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่
S3 องค์กรมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอเป็น
W3 การจัดทาแผนในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด
แกนกลางในการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้กลไก
อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาบล และ
ประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในระดับพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ยังขาดกลไกการประสานงานและ
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
S4 องค์กรมีกรอบการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยยึดถือ
W4 การบริหารงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังเน้น
ค่านิยมองค์กร “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” และ
การพัฒนาแยกส่วนภายในขอบเขตของตนเอง
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและ
แนวพระราชดาริมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การพัฒนาร่วมกันในลักษณะข้ามกระทรวงและ
และพัฒนาพื้นที่
ข้ามพื้นที่
S5 องค์กรมีฐานข้อมูลที่สาคัญสาหรับใช้ในการพัฒนา
W5 การบริหารงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
ประเทศ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูล
มีลักษณะแยกส่วนและขาดการบูรณาการระบบ
ที่ดิน ฐานข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
พื้นฐานร่วมกัน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
เป็นต้น
S6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
W6 ระบบฐานข้อมูลขององค์กรยังขาดการบูรณาการ
ขององค์กรมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ
การสร้างความเชื่อมโยง การพัฒนารูปแบบและ
เช่น ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ และการใช้
เป็นต้น
ประโยชน์จากข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง (Strength)
S7 องค์กรมีบุคลากรและเครือข่ายมวลชนสนับสนุน
การดาเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) อาสาพัฒนา (อสพ.) อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น
S8 บุคลากรขององค์กรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ
เป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้
การสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

จุดอ่อน (Weakness)
W7 ระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิด
การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

W8 การบริหารอัตรากาลังคนขององค์กรยังไม่สมดุล
กับการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารโครงการขนาดใหญ่
W9 องค์กรขาดการฝึกอบรมทักษะ สมรรถนะ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนาระบบงาน รวมทั้งขาดการ
สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเปูาหมายของ
องค์กรร่วมกัน
W10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งประสบ
ปัญหาในการบริหารจัดการอันเนื่องจากการ
เติบโตขึ้นของเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหา
น้าเสีย ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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ส่วนที่ ๓
– ๒๕๖๔
แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑๑

๓.๑ จุดยืน (Positioning)
องค์กร/หน่วยงาน




กระทรวงมหาดไทย





จุดยืน
ฐานขับเคลื่อนหลัก (Springboard) ของประเทศในการบาบัดทุกข์
บารุงสุข และบุกพัฒนา
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความมั่นคงภายใน
กลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
สนับสนุนการบูรณาการงานในระดับพื้นที่
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย




กรมการปกครอง




ดาเนินงานด้านความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยของสังคม
ดาเนินงานด้านมวลชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
เป็นกลไกหลักในการบูรณาการงานในระดับพื้นที่
ดาเนินงานด้านฐานข้อมูลบุคคล
เป็นกลไกสาคัญในการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรมการพัฒนาชุมชน


ดาเนินงานเกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินของเอกชนและการจัดการที่ดิน
ของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน



บูรณาการ กากับดูแล และสร้างมาตรฐานด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย



สนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยใช้ผังเมืองเป็นกรอบชี้นา
กากับดูแลอาคารภาครัฐและเอกชนให้มีความปลอดภัย มีอัตลักษณ์ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่

กรมที่ดิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


กรมโยธาธิการและผังเมือง



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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องค์กร/หน่วยงาน




กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น







จุดยืน
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสานและสนับสนุนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
ให้บริการ สนับสนุนการดาเนินงานและความร่วมมือด้านไฟฟูา ประปา
เพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สนับสนุนการกระจายสินค้าให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

๓.๒ อัตลักษณ์(Identity)











อัตลักษณ์การดาเนินงาน

อัตลักษณ์บุคลากร

V-HAPPY

PITHAK

V-H: Vertical and HorizontalPolicy
= การขับเคลื่อนนโยบายทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
(Cross Function)
A: Area-Based Application
= แนวทางและนโยบายมุ่งสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
P: People Focused
= การปฏิบัติมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นที่ตั้ง
P: Participatory Approach
= มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทางาน
Y: Yielding Sustainable Development
= มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome) เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน













P: Problem Solver and Development Leader
= เป็นผู้นาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
I: Integrative Thinker
= คิดเชื่อมโยงและบูรณาการการทางานกับผู้อื่นได้
T: Tailor-Made Practitioner
= รู้จักปรับนโยบายให้เหมาะสมกับพื้นที่และ
ให้ปฏิบัติได้
H: Holistic Viewpoint
= คิดเป็นองค์รวม
A: Accessible/Approachable/Accountable
= เข้าถึงได้ง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้
K: Knowing the Area in-depth
= มีความรู้ลึกในเชิงพื้นที่

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๓.๓ วิสัยทัศน(Vision)

และพัฒนาสูอนาคตไดอยางมั่นคงและสมดุล
ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตตและพั
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รากฐานการดํารงชีวิต





พัฒนาสูอนาคต






มั่นคง






สมดุล




หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



นิยามวิสัยทัศน
ดูแลประชาชนทุกชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย
ลดความยากจน
เขาถึงบริการภาครัฐ
พัฒนาสู Thailand 4.0 และ S Curve
สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สงเสริมการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
มั่นคงจากสาธารณภัย
มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
มั่นคงในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มั่นคงในการรักษาความสงบเรี
บเรียบรอยและรับมือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม เชน ยาเสพติด แรงงานตางดาว การคามนุษย เปนตน
สมดุลระหวางคนกับคน
สมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ
สมดุลดานสิ่งแวดลอม
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี
ในตัว ภายใตเงื่อนไขการใชความรูควบคูกับการมีคุณธรรมเปน
พื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทํา

๓.๔ พันธกิจ (Mission)
๑. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
๓. สงเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
๔. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
พ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑๔

๓.๕ เป้าหมาย (Goal)
๑. ชุมชนเข้มแข็ง
๒. ชุมชนมีความปลอดภัย
๓. สังคมมีความสงบเรียบร้อย
๔. หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
๕. พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

๓.๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๓.๗ แผนที่ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

๑. ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง

๑. การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒. การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

๑. การเสริมสร้างสังคม
เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

๓. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

๔. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

๒. การเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่
อนาคต

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

๕. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

๓. การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

๔. การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

๗. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์

๙. การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื้นที่
เศรษฐกิจ

๕. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

๓.๘ แผนที่ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision): ประชาชนมีรากฐานการดารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคง
ภายใน
๑. ชุมชนเข้มแข็ง

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

๓. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่

เป้าหมาย (Goal)

๒. ชุมชนมีความปลอดภัย

๓. สังคมมีความสงบเรียบร้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

๒. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อม
สู่อนาคต

๓. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

เป้าประสงค์
๑.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเอง
ได้ เศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา
๑.๑.๑ ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน
๑.๑.๒ สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ
๑.๑.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑.๔ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวในพื้นที่
๑.๑.๕ สนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
๑.๑.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนชุมชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
๑.๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๑.๒ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม
เพิ่มขึ้น
๑.๒.๑ กระจายการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เป็นธรรม
๑.๒.๒ สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมโดยคานึงถึงเรื่อง
อารยะสถาปัตย์ที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของเด็ก ผู้สูงวัย
ผู้พิการและทุพพลภาพ
๑.๒.๓ จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อผู้ด้อยโอกาส
๑.๒.๔ ส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนที่มีฐานะยากจนในระดับพื้นที่
๑.๒.๕ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
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๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
๒.๑.๒ ส่งเสริมการดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๑.๓ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
๒.๑.๔ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๕ บริหารจัดการน้าเสียอย่างเป็นระบบ
๒.๑.๖ ปรับปรุงแหล่งน้าสาธารณะและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
๒.๑.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๒ ประชาชนมีศักยภาพรับมือภัยพิบัติ ส่งผลให้ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินลดลง
๒.๒.๑ บูรณาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
และเครือข่ายต่าง ๆ ด้วยการเตรียมพร้อมของชาติ ตั้งแต่ในภาวะปกติ
โดยมีการประสาน สอดคล้อง บูรณาการ และส่งเสริมกันอย่างมี
เอกภาพ
๒.๒.๒ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและชุมชนในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๒.๓ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยให้กับประชาชน
๒.๒.๔ วางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง
จากภัยพิบัติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้าทั้งระบบ
๒.๒.๕ พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนา
๒.๒.๖ กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารและเครื่องเล่น
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๓.๑ ประชาชนในชาติมีความหวงแหน ธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเกิดความสมานฉันท์ขึ้นใน
สังคม
๓.๑.๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
๓.๑.๒ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาพื้นที่
๓.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๔ เสริมสร้างวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๑.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิด
๓.๒ สังคมมีความสงบเรียบร้อย มั่นคง และ มีความพร้อมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ
๓.๒.๑ สร้างภูมิคุ้มกันและสนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ
๓.๒.๒ เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน
๓.๒.๓ แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๒.๔ เพิ่มขีดสมรรถนะเครือข่ายมวลชนขององค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
๓.๒.๕เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตนเอง
๓.๒.๖ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของจังหวัดและอาเภอเพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงเชิงพื้นที่ที่เป็นสากลและทันสมัย
๓.๒.๗ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์ และการบริหารความต่อเนื่อง
เมื่อเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะขนาดใหญ่ระดับชาติ
๓.๒.๘ สร้างความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค
และนานาประเทศ
๓.๓ ระบบข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และถูกนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
๓.๓.๑ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงระบบข้อมูลบุคคลและข้อมูลเพื่อการพัฒนา
๓.๓.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (One Info) โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
๓.๓.๓ พัฒนาคลังข้อมูลสาหรับใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และการรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงภายใน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑๗

๔. หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

๕. พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

๕. พื้นที่ภูมิภาคและ
พื้นที่เศรษฐกิจ
๔. การวางรากฐานการพัฒ
มีขนาองค์
ีด กร
อย่างสมดุล ความสามารถ
เป้าประสงค์ ในการแข่งขัน

๕. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

๔.๑ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างและกลไกการดาเนินงานให้สนับสนุนการ
บริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
๔.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) และบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
๔.๑.๓ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐและปรับปรุงการ
อานวยความเป็นธรรมโดยเพิ่มบทบาทการแก้ไขปัญหาแทนการ
ส่งต่อปัญหา
๔.๑.๔ ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคี
การพัฒนามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
๔.๑.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔.๑.๖ ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบในความรับผิดชอบให้มีความ
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และเอื้อต่อการปฏิบัติงานขององค์กร
๔.๑.๗ พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และระบบการสื่อสาร
สองทางที่มีความรวดเร็วและเชื่อถือได้
๔.๑.๘ ขับเคลื่อนการสร้างอัตลักษณ์การดาเนินงาน (V-HAPPY)
ให้เป็นรูปธรรม
๔.๑.๙ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง สร้างอัตลักษณ์บุคลากร (PITHAK) และจัดสรร
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่
๔.๑.๑๐ เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการบริหาร
จัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึง
การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความเท่าเทียมในพื้นที่
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๕.๑ พื้นที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นมาตรฐานสู่
ระดับสากล
๕.๑.๑ พัฒนาผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๕.๑.๒ พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
๕.๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา
ของภูมิภาคและเมือง
๕.๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเมือง
๕.๒ พื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะเป้าหมายมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่
๕.๒.๑ พัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และ
สภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจของพื้นที่เฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ
๕.๒.๒ พัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุน
๕.๓ องค์กรมีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๕.๓.๑ พัฒนารูปแบบการจัดทาแผนพัฒนาระดับ
พื้นที่ให้เชื่อมโยงกันในทุกระดับ รวมทั้งบูรณาการ
การจัดทางบประมาณเข้าไว้ด้วยกัน (One Plan)
๕.๓.๒ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ส่วนที่ ๔
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
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๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าหมาย

การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
๑.๑ หมู่บ้าน/
 ร้อยละของครัวเรือน  ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
หมู่บ้านเปูาหมาย
เข้มแข็ง ประชาชน พอเพียงเปูาหมาย
มีรายได้เฉลี่ย
พึ่งตนเองได้
มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจฐานราก ความจาเป็นพื้นฐาน
 ร้อยละของ
ได้รับการพัฒนา
(จปฐ.)
กลุ่มเปูาหมายที่
 จานวนผลิตภัณฑ์
เข้าถึงแหล่งทุน
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประกอบ
และชุมชนที่ได้รับการ อาชีพหรือ
พัฒนาและเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาหนี้สิน
 จานวนกองทุนชุมชน  รายได้จาก
(กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การจาหน่าย
การผลิต/กข.คจ.)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป้าประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พัฒนา
 สัดส่วน
๑.๑.๑ ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพ
หลัก: พช.
ครัวเรือนที่เข้าถึง ชุมชน
สนับสนุน: แหล่งเงินทุน
๑.๑.๒ สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ หลัก: พช.
เพิ่มขึ้น
สนับสนุน:  ดัชนีชุมชน
๑.๑.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ หลัก: พช.
เข้มแข็งเพิ่มขึ้นใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สนับสนุน: ทุกภาค
๑.๑.๔ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
หลัก: พช.
 มูลค่าสินค้า
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า สนับสนุน:สถ./
ชุมชนเพิ่มขึ้น
อย่างเป็นระบบครบวงจร โดย
ปค./สป.
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
๑.๑.๕ สนับสนุนการกระจาย
หลัก: พช.
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุน:สถ./
ฐานราก
ปค./สป./อต.
กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑๙

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์
๔ ด้านการสร้าง ที่ ๒ การสร้าง
โอกาสความ
ความเป็น
เสมอภาคและ
ธรรมลดความ
เท่าเทียมกัน
เหลื่อมล้าใน
ทางสังคม
สังคม
(เปูาหมายที่ ๓)

เป้าประสงค์

๑.๒ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับโอกาสเข้าถึง
บริการทางสังคม
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
มีการบริหารตามหลัก เพิ่มขึ้น
ธรรมาภิบาล
 จานวนภาคีเครือข่าย
ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก
 จานวนครัวเรือน
 จานวนผู้ยากไร้
ประชาชนที่ยากจนที่ ที่ได้รับการจัด
ได้รับสิทธิการถือครอง ที่ดิน
ที่ดินและใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม
 ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนที่ได้รับการ
จัดที่ดินมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
 ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
บริการสาธารณะจาก
องค์กรปกครองส่วน

พัฒนา

สัดส่วนหนี้สิน
ต่อรายได้ทั้งหมด
ของกลุ่มครัวเรือน
ที่ยากจนที่สุด
ลดลง
 จานวนพื้นที่จัด
ที่ดินทากินให้
ชุมชน
 การเข้าถึง
กระบวนการ
ยุติธรรมของกลุ่ม
ประชากรที่มี
ฐานะยากจน


หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๑.๑.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการ หลัก: พช.
กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุน:ปค./
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
สถ.
๑.๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ หลัก: พช.
ฐานราก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ สนับสนุน:
ทุกภาคส่วน
ทุกหน่วยงาน
๑.๒.๑ กระจายการถือครองและ
หลัก: ทด.
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม สนับสนุน: ๑.๒.๒ สร้างสภาพแวดล้อมและ
หลัก: ยผ.
นวัตกรรมโดยคานึงถึงเรื่องอารยะ
สนับสนุน: สถาปัตย์ที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของ
เด็ก ผู้สูงวัย ผู้พิการและทุพพลภาพ
๑.๒.๓ จัดบริการสาธารณะของ
หลัก: สถ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุน: ผู้ด้อยโอกาส
๑.๒.๔ ส่งเสริมการเข้าถึง
หลัก: ปค.
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ สนับสนุน: มีฐานะยากจนในระดับพื้นที่
กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๐

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม


ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้าใน
สังคม
(เปูาหมายที่ ๑,
๒)


ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ

เป้าประสงค์
ท้องถิ่น

พัฒนา
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๑.๒.๕ พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา
หลัก: กฟน./
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กฟภ./กปน./
กปภ.
สนับสนุน: กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๑

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าหมาย

การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
ชุมชนมีความปลอดภัย

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
๒.๑ ทรัพยากร
 ประชาชนได้รับ
ธรรมชาติได้รับการ กรรมสิทธิ์ที่ดินและ
จัดการอย่าง
ที่ดินของรัฐมีการบริหาร
เหมาะสม
จัดการและใช้ประโยชน์
สิ่งแวดล้อมมี
ได้อย่างเหมาะสม
คุณภาพ
(แปลง)
 ร้อยละของแปลง
ที่ดินที่ได้รับการออก
โฉนดที่ดินมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น
 ร้อยละของแปลง
ที่ดินของรัฐที่ออก
หนังสือสาคัญสาหรับที่
เป้าประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พัฒนา
 แผนที่แนวเขต ๒.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ หลัก: ทด.
ที่ดินของรัฐ
ที่ดินให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
สนับสนุน: (โครงการ One ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
Map) ที่แล้วเสร็จ ๒.๑.๒ ส่งเสริมการดูแล
หลัก: ทด.
มีการประกาศใช้ ที่สาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ สนับสนุน:  สัดส่วนของ
สูงสุด
ขยะมูลฝอยชุมชน ๒.๑.๓ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน หลัก: ทด.
ได้รับการจัดการ ของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) สนับสนุน: อย่างถูกต้องและ ๒.๑.๔ บริหารจัดการขยะมูลฝอย
หลัก: สถ.
นาไปใช้ประโยชน์ ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุน:กฟภ.
(ไม่น้อยกว่า
๒.๑.๕ บริหารจัดการน้าเสียอย่าง
หลัก: ยผ.
ร้อยละ ๗๕)
เป็นระบบ
สนับสนุน:สถ.
กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๒

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์
๕ ด้านการสร้าง ที่ ๔ การ
การเติบโตบน
เติบโตที่เป็น
คุณภาพชีวิต
มิตรกับ
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
(เปูาหมายที่ ๑,
๓)

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
หลวงแล้วมีการดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม
 ระดับการบังคับใช้
กฎหมายในการสร้าง
มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม
 ร้อยละของขยะมูล
ฝอยชุมชนที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
๒.๒ ประชาชนมี  ร้อยละของความ
 จานวนแหล่ง
ศักยภาพรับมือ
สูญเสียในชีวิตและ
น้าที่มีการอนุรักษ์
ภัยพิบัติ ส่งผลให้ ทรัพย์สินจาก
พื้นฟู/จานวนการ
ความสูญเสียในชีวิต สาธารณภัยลดลง
พัฒนาน้าบาดาล
และทรัพย์สินลดลง  ร้อยละของ
เพื่อการเกษตร
ผู้ประสบภัยได้รับความ และจานวนพื้นที่
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว รับประโยชน์/
ตามมาตรฐาน
จานวนการขุด
สระน้าในไร่นา
เป้าประสงค์

พัฒนา

กลยุทธ์
๒.๑.๖ ปรับปรุงแหล่งน้าสาธารณะ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
๒.๑.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ปูองกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

การตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ต่ากว่า ๑๘ คน
ต่อประชากรแสน
คน
 พื้นที่และมูลค่า
ความเสียหายจาก
อุทกภัยและ
ภัยแล้งมีแนวโน้ม


๒.๒.๑ บูรณาการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
และเครือข่ายต่าง ๆ ด้วยการ
เตรียมพร้อมของชาติ ตั้งแต่ในภาวะ
ปกติ โดยมีการประสาน สอดคล้อง
บูรณาการ และส่งเสริมกันอย่างมี
เอกภาพ
๒.๒.๒ เสริมสร้างศักยภาพของ
องค์กรและชุมชนในการจัดการความ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๓

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก: ยผ.
สนับสนุน:ปภ./
สถ./ปค.
หลัก: ปค.
สนับสนุน:สถ./
ทด./ปภ.

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

หลัก: ปภ.
สนับสนุน:ปค./
สถ./



หลัก: ปภ.
สนับสนุน:ปค./

ยุทธศาสตร์ที่
๓ การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
 ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์
(เปูาหมายที่ ๔)
 ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ การ


เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
 ร้อยละของพื้นที่
และปริมาณน้า/
ประสบภัยได้รับการ
จานวนการใช้น้า
ช่วยเหลือและฟื้นฟูให้ ภาคอุตสาหกรรม
กลับคืนสู่สภาพปกติ และพื้นที่
อย่างรวดเร็ว และ
ชลประทาน
ปลอดภัยกว่าเดิม
ลดลง/จานวน
 จานวนชุมชน
ปริมาณน้าต้นทุน
องค์กรปกครองส่วน
ในอ่างเพิ่มขึ้น/
ท้องถิ่น และภาคส่วน จานวนปริมาณกัก
ต่าง ๆ มีส่วนร่วม
เก็บน้าเพิ่มขึ้น/
ในการจัดการความ
จานวนพื้นที่
เสี่ยงจากสาธารณภัย ชลประทาน
 ร้อยละของจานวน
เพิ่มขึ้น
เครื่องจักรกล
 จานวนร่องน้าที่
ยานพาหนะ อุปกรณ์ มีการเพิ่ม
และนวัตกรรม ที่ได้รับ ประสิทธิภาพการ
การพัฒนาให้ได้
ระบายน้า/
มาตรฐาน พร้อมรับมือ จานวนเนื้อดิน/
กับสาธารณภัย
จานวนพื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พัฒนา
ลดลง
เสี่ยงจากสาธารณภัย
สถ./
 ระบบพยากรณ์ ๒.๒.๓ เสริมสร้างวัฒนธรรมความ
หลัก: ปภ.
และเตือนภัย
ปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง สนับสนุน:ปค./
ล่วงหน้าสาหรับ จากสาธารณภัยให้กับประชาชน
สถ./
ภาคเกษตรและ ๒.๒.๔ วางผังเมืองและโครงสร้าง
หลัก: ยผ./ปภ.
การจัดการ
พื้นฐานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง สนับสนุน:สถ./
ภัยพิบัติทาง
จากภัยพิบัติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา กฟน./กฟภ./
ธรรมชาติในพื้นที่ น้าทั้งระบบ
กปน./กปภ.
เสี่ยงภัย
๒.๒.๕ พัฒนาระบบและโครงสร้าง หลัก: ปภ.
 สัดส่วนของ
พื้นฐานด้านจัดการความเสี่ยงจาก
สนับสนุน: พื้นที่เสี่ยงภัย
ภัยพิบัติ เพื่อความต่อเนื่องของการ
ที่ได้รับการจัดตั้ง พัฒนา
เครือข่ายเฝูาระวัง ๒.๒.๖ กาหนดมาตรฐานความ
หลัก: ยผ.
ภัยธรรมชาติ
ปลอดภัยด้านอาคารและเครื่องเล่น สนับสนุน:สถ.
 จานวน
ผู้เสียชีวิตและ
มูลค่าความ
เสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ
กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๔

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
สิ่งแวดล้อม
เติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
(เปูาหมายที่ ๒,
๕)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
 ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับการ
เสี่ยงภัยตระหนักถึง
ปูองกันน้าท่วม
ความปลอดภัยและมี
ความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ภัยใน
ระดับพื้นที่
 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีระบบ
การปูองกัน การเตือน
ภัย และมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
ทาให้เกิดความปลอดภัย
จากสาธารณภัย
 ร้อยละของผู้ประสบ
สาธารณภัยที่ได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นมีความพึงพอใจ
 ระดับการบังคับใช้
กฎหมายในการสร้าง

พัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการ
ชดเชยผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
ภัยพิบัติในพื้นที่
เสี่ยงภัยซ้าซาก
ลดลง

กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย
 จานวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากความไม่
ปลอดภัยของอาคาร
และเครื่องเล่นลดลง

พัฒนา

กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๖

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าหมาย

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
สังคมมีความสงบเรียบร้อย

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
๓.๑ ประชาชนใน  จานวนกิจกรรม
 ร้อยละ
ชาติมีความหวงแหน เทิดพระเกียรติและ
ความเชื่อมั่นของ
ธารงรักษาไว้
เทิดทูนสถาบัน
ประชาชนต่อการ
ซึ่งสถาบันหลักของ พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น ดาเนินการสร้าง
ชาติ และเกิดความ  จานวนโครงการ
ความปรองดอง
สมานฉันท์ขึ้นใน
อันเนื่องมาจาก
และสมานฉันท์
สังคม
พระราชดาริที่มีการ
ขยายผลเพิ่มขึ้น
 จานวนศูนย์เรียนรู้ที่
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ถ่ายทอดแก่ประชาชน
เป้าประสงค์

ความเชื่อมโยง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนา
แผน๑๒
 จานวน
๓.๑.๑ ปกปูองและเชิดชูสถาบันหลัก หลัก: สป./ปค.  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ของชาติ
สนับสนุน:
๑ ด้านความ
ที่ ๕ การ
เทิดพระเกียรติ
ทุกหน่วยงาน มั่นคง
เสริมสร้าง
และเชิดชูสถาบัน ๓.๑.๒ ขยายผลโครงการอันเนื่อง
ความมั่นคง
หลัก: สป./ปค.
พระมหากษัตริย์ มาจากพระราชดาริเพื่อเสริมสร้าง
แห่งชาติ
สนับสนุน:
เพิ่มขึ้น
เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาพื้นที่
ทุกหน่วยงาน
 จานวน
ประเทศสู่
๓.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตาม หลัก: พช.
กิจกรรมที่มีความ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน:สป./
ความมั่งคั่ง
เกี่ยวข้องกับ
และยั่งยืน
ปค./สถ.
โครงการ
(เปูาหมายที่ ๑,
๓.๑.๔ เสริมสร้างวิถีชีวิตตามระบอบ หลัก: ปค.
พระราชดาริ
๒)
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ สนับสนุน: สถ./
เพิ่มขึ้น
ทรงเป็นประมุข
สป.
กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๗

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
 ระดับความสาเร็จ
ของประชาชนในการ
น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 จานวนหมู่บ้านที่มี
การเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ในหมู่บ้าน
 ร้อยละความสาเร็จ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนใน
การจัดหรือร่วม
กิจกรรมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
หรือส่งเสริมวิถีชีวิตตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

พัฒนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๓.๑.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
หลัก: ปค./สป.
ประชาชนในการสร้างความปรองดอง สนับสนุน:
สมานฉันท์ บนพื้นฐานความแตกต่าง ทุกหน่วยงาน
ทางความคิด
กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๘

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

เป้าประสงค์

๓.๒ สังคมมีความ
สงบเรียบร้อย
มั่นคง และมีความ
พร้อมรับมือ
ภัยคุกคาม
ในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
 จานวนความขัดแย้ง
ในพื้นที่ลดลง
 ร้อยละการมีส่วนร่วม  จานวน
ของทุกภาคส่วนในการ เหตุการณ์ในพื้นที่
รักษาความสงบ
๓ จังหวัด
เรียบร้อยและปูองกัน ชายแดนภาคใต้
ภัยคุกคามในพื้นที่
ลดลง
 จานวนพื้นที่ต้นแบบ  ร้อยละของ
ที่ประสบความสาเร็จ ครัวเรือนยากจน
ในการสร้างหมู่บ้าน/ ในพื้นที่จังหวัด
ชุมชนปูองกันตนเอง ชายแดนภาคใต้
และแก้ไขปัญหาความ (จชต.) ที่ตก
มั่นคงในพื้นที่
เกณฑ์ความ
 ร้อยละความสาเร็จ
จาเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนากลไกด้าน (จปฐ.) ใน
ความมั่นคงให้พร้อมรับ ปีงบประมาณ
สถานการณ์ทุกระดับ พ.ศ. ๒๕๕๙
 จานวนเหตุการณ์ที่
ได้รับการแก้ไขให้
ส่งผลกระทบต่อความ มีรายได้เพิ่มขึ้น

พัฒนา

จานวน
กิจกรรมที่
ประชาชนมีส่วน
ร่วมปูองกันแก้ไข
ปัญหาความ
มั่นคงเพิ่มขึ้น
 มูลค่าความ
เสียหายและ
จานวนการก่อ
เหตุร้ายที่มี
มูลเหตุจากความ
ไม่สงบลดลง
 รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ยต่อคนและ
จานวนปี
การศึกษาเฉลี่ยใน
พื้นที่ ๓ จังหวัด


กลยุทธ์

๓.๒.๑ สร้างภูมิคุ้มกันและสนับสนุน
การปูองกันภัยคุกคามความมั่นคงใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ
๓.๒.๒ เสริมสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการความมั่นคงตามแนว
ชายแดน
๓.๒.๓ แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาส
การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๓.๒.๔ เพิ่มขีดสมรรถนะเครือข่าย
มวลชนขององค์กรให้พร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
๓.๒.๕ เสริมสร้างศักยภาพการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกัน
ตนเอง

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒๙

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก: ปค.
สนับสนุน:
ทุกหน่วยงาน
หลัก: สป./ปค.
สนับสนุน: สถ.
หลัก: สป./ปค.
สนับสนุน:
ทุกหน่วยงาน
หลัก: ปค.
สนับสนุน: หลัก: ปค.
สนับสนุน: -

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

ยุทธศาสตร์ที่
๑ ด้านความ
มั่นคง


ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
(เปูาหมายที่ ๒,
๓, ๔)


เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
มั่นคงมีแนวโน้มลดลง ผ่านเกณฑ์ความ
 ร้อยละความ
จาเป็นพื้นฐาน
พึงพอใจ ความเชื่อมั่น  แรงงานต่างด้าว
และความไว้วางใจจาก ทางานถูกต้อง
ประชาชนที่มีต่อการ ตามกฎหมาย
แก้ไขปัญหาความสงบ  ประชาชนกลุ่ม
เรียบร้อยและความ
เปูาหมายได้รับ
มั่นคงขององค์กร
การปกปูองและ
 ร้อยละของจานวน
คุ้มครองจาก
หมู่บ้านที่มีการรักษา ขบวนการค้า
ความมั่นคงปลอดภัย มนุษย์
(กลุ่มเปูาหมาย
คือ สตรี เด็ก
แรงงานไทย และ
แรงงานต่างด้าว)
 จานวนผู้เสพ
รายใหม่ ต่อผู้เข้า
รับการบาบัด
รักษาทั้ง ๓ ระบบ

พัฒนา
ชายแดนภาคใต้
เพิ่มขึ้น
 จานวนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ที่ประชาชนทุก
ศาสนาร่วม
ดาเนินการเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
๓.๒.๖ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ของจังหวัดและอาเภอเพื่อพัฒนา
มาตรฐานการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงเชิงพื้นที่ที่
เป็นสากลและทันสมัย
๓.๒.๗ พัฒนาระบบการเตรียมความ
พร้อม การเผชิญเหตุ การบัญชาการ
เหตุการณ์ และการบริหารความ
ต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบ
ต่อสาธารณะขนาดใหญ่ระดับชาติ
๓.๒.๘ สร้างความสัมพันธ์และความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาตามกรอบ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาค และนานาประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๓๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก: สป./ปค.
สนับสนุน: สถ.

หลัก: ปภ.
สนับสนุน:
ทุกหน่วยงาน

หลัก: สป.
สนับสนุน:
ทุกหน่วยงาน

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

เป้าประสงค์
๓.๓ ระบบข้อมูลมี
ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และถูก
นาไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
 ร้อยละของระบบ
ข้อมูลที่มีการพัฒนา
โดยอาศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
 จานวนข้อมูลที่มีการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและมีการ
นาไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ

พัฒนา
-

กลยุทธ์
๓.๓.๑ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลบุคคลและข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา
๓.๓.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
(One Info) โดยเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
๓.๓.๓ พัฒนาคลังข้อมูลสาหรับใช้
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
การรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคง
ภายใน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๓๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก: ปค.
สนับสนุน:
ทุกหน่วยงาน
หลัก: ปค./สป.
สนับสนุน: ทุก
หน่วยงาน

หลัก: สป.
สนับสนุน: ทุก
หน่วยงาน

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์
๑ ด้านความ
ที่ ๕ การ
มั่นคง
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
(เปูาหมายที่ ๕)

๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมาย

เป้าประสงค์
๔.๑ องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี
และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง

การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
 ร้อยละความ
 ร้อยละของ
พึงพอใจของประชาชน องค์กรปกครอง
ต่อการดาเนินงานของ ส่วนท้องถิ่นผ่าน
องค์กร
เกณฑ์การประเมิน
 ร้อยละความสาเร็จ
ประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานโดย การจัดบริการ
อาศัยการมีส่วนร่วม
สาธารณะ (Local
ของทุกภาคส่วนใน
Performance
พื้นที่
Assessment :
 จานวนเรื่อง
LPA)
ร้องเรียนที่ได้รับการ
 ค่าดัชนีชี้วัด
แก้ไขปัญหาของศูนย์ ภาพลักษณ์
ดารงธรรม
คอรัปชั่น (CPI)

พัฒนา
 สัดส่วนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละ
ประเภทที่ได้รับ
รางวัลการบริหาร
จัดการที่ดีต่อ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
 ข้อร้องเรียน
และคดีเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
องค์กรปกครอง

กลยุทธ์
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างและกลไกการ
ดาเนินงานให้สนับสนุนการบริหาร
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
๔.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital
Service) และบริการเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service)
๔.๑.๓ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและปรับปรุงการอานวยความ
เป็นธรรมโดยเพิ่มบทบาทการแก้ไข
ปัญหาแทนการส่งต่อปัญหา

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก:สป./ปค.
สนับสนุน: หลัก: สป.
สนับสนุน:
ทุกหน่วยงาน

หลัก: สป./ปค.
สนับสนุน:สถ.

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์
๒ ด้านการสร้าง ที่ ๑ การ
ความสามารถ
เสริมสร้างและ
ในการแข่งขัน
พัฒนา
 ยุทธศาสตร์ที่
ศักยภาพทุน
๓ การพัฒนา
มนุษย์
และเสริมสร้าง
(เปูาหมายที่ ๒)
ศักยภาพคน
 ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่
ที่ ๓ การสร้าง
๖ ด้านการปรับ ความเข้มแข็ง
สมดุลและพัฒนา ทางเศรษฐกิจ
ระบบการบริหาร และแข่งขัน
จัดการภาครัฐ
ได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
พัฒนา
 ร้อยละของ
เพิ่มขึ้น
ส่วนท้องถิ่นลดลง
ประชาชนที่ร้องเรียน
ผ่านศูนย์ดารงธรรม
ได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
 จานวนคดีเกี่ยวกับ
การทุจริตขององค์กร
ทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นลดลง
 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ
(LPA)
 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดบริการสาธารณะให้
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (๔ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๔.๑.๔ ปูองกันการทุจริตโดยส่งเสริม หลัก: สป.
ให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามี
สนับสนุน:
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงาน
๔.๑.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการ หลัก: สป.
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ สนับสนุน:
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน
๔.๑.๖ ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบใน หลัก: สป.
ความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน
สนับสนุน:
เป็นปัจจุบัน และเอื้อต่อการ
ทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติงานขององค์กร
๔.๑.๗ พัฒนารูปแบบการ
หลัก: สป.
ประชาสัมพันธ์และระบบการสื่อสาร สนับสนุน:
สองทางที่มีความรวดเร็วและเชื่อถือได้ ทุกหน่วยงาน
๔.๑.๘ ขับเคลื่อนการสร้างอัตลักษณ์ หลัก: สป.
การดาเนินงาน (V-HAPPY) ให้เป็น สนับสนุน:
รูปธรรม
ทุกหน่วยงาน
๔.๑.๙ พัฒนาขีดความสามารถ
หลัก: สป.
บุคลากรให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สนับสนุน:
สร้างอัตลักษณ์บุคลากร (PITHAK) ทุกหน่วยงาน
กลยุทธ์
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ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
(เปูาหมายที่ ๘)
 ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ การ
บริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ปูองกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบและ
ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
(เปูาหมายที่ ๑,
๒)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
ได้แก่ ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุและ
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรองรับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนา

กลยุทธ์
และจัดสรรอัตรากาลังให้เหมาะสม
กับภารกิจและพื้นที่
๔.๑.๑๐ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานและการบริหารจัดการ
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงการสร้าง
แรงจูงใจ และการสร้างความ
เท่าเทียมในพื้นที่
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก: สถ.
สนับสนุน: -

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
เป้าหมาย

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
๕.๑ พื้นที่ภูมิภาค  พื้นที่ภาค เมือง
 จานวนการ
มีขีดความสามารถ ได้รับการวางผังเมือง ปรับปรุงประปา
ในการแข่งขัน เมือง (ผัง)
ชนบท ประปา
มีการพัฒนาอย่าง  จานวนเมือง/ชุมชน โรงเรียนและ
เป็นมาตรฐานสู่
ที่ได้รับการพัฒนา
ชุมชน และการ
ระดับสากล
โครงสร้างพื้นฐานให้ ขยายเขตประปา
เป็นเมืองน่าอยู่
เมือง
ปลอดภัย
 ร้อยละของพื้นที่ภาค
เมือง ที่ได้รับการวาง
ผังเมืองแล้วเสร็จ มีการ
ประกาศบังคับใช้ และ
เป็นกรอบแนวทาง
เป้าประสงค์

พัฒนา
 เมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดที่
ได้รับการพัฒนา
เป็นเมืองน่าอยู่
เพิ่มขึ้น
 มีระบบประปา
หมู่บ้านครบทุก
หมู่บ้าน
 จานวน
ครัวเรือนในเขต
นครหลวงได้รับ
บริการน้าประปา
ร้อยละ ๑๐๐

กลยุทธ์
๕.๑.๑ พัฒนาผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๕.๑.๒ พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู่
๕.๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการพัฒนาของภูมิภาคและ
เมือง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก: ยผ.
สนับสนุน: หลัก: ยผ.
สนับสนุน: -

หลัก: กฟน./
กฟภ./กปน./
กปภ.
สนับสนุน: ๕.๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก หลัก: สป.
ภาคส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สนับสนุน: ระดับภูมิภาคและเมือง
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ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์
๒ ด้านการสร้าง ที่ ๔ การ
ความสามารถ
เติบโตที่เป็น
ในการแข่งขัน
มิตรกับ
 ยุทธศาสตร์ที่
สิ่งแวดล้อม
๕ ด้านการสร้าง เพื่อการ
การเติบโต
พัฒนาอย่าง
บนคุณภาพชีวิต ยั่งยืน
ที่เป็นมิตรกับ
(เปูาหมายที่ ๒)
สิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์
ที่ ๗ การ
พัฒนา
โครงสร้าง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
การพัฒนาที่เป็นไป
ตามมาตรฐานผังเมือง
 ร้อยละประชาชนใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
 จานวนประชาชนที่
ได้รับบริการไฟฟูา
เพิ่มขึ้น
 จานวนประชาชนที่
ได้รับน้าประปาเพิ่มขึ้น
 ร้อยละของคุณภาพ
น้าที่ได้ตามมาตรฐาน
การประปาส่วน
ภูมิภาคตามคาแนะนา
ขององค์การอนามัย
โลก

พัฒนา
ภายในปี ๒๕๖๑
และจานวน
ครัวเรือนในเขต
ภูมิภาค/เทศบาล
ได้รับบริการ
น้าประปา
ครอบคลุม
มากกว่า ร้อยละ
๘๐ ในปี ๒๕๖๔
 จานวนหมู่บ้าน
ทั่วประเทศได้รับ
บริการน้าสะอาด
ร้อยละ ๑๐๐
ในปี ๒๕๖๔
 อัตราน้าสูญเสีย
ในระบบส่งและ
จาหน่ายน้าในเขต
นครหลวงน้อย
กว่าร้อยละ ๒๐

กลยุทธ์
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
พื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์
(เปูาหมายที่ ๖)
 ยุทธศาสตร์
ที่ ๙ การ
พัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ
(เปูาหมายที่ ๒)

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ

เป้าประสงค์

๕.๒ พื้นที่เศรษฐกิจ
เฉพาะเปูาหมายมี
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่

พื้นที่เศรษฐกิจได้รับ
การวางผังเมือง (ผัง)
 ร้อยละของพื้นที่
เศรษฐกิจที่ได้รับการ
วางผังเมืองแล้วเสร็จ มี
การประกาศบังคับใช้
และเป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาที่เป็นไป
ตามมาตรฐานผังเมือง
 จานวนพื้นที่
เศรษฐกิจเฉพาะ
เปูาหมายที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
รองรับการพัฒนา


โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและ
ความมั่นคงมี
มาตรฐานดีขึ้น


พัฒนา
และในเขต
ภูมิภาค/เทศบาล
น้อยกว่าร้อยละ
๒๕ ในปี ๒๕๖๔
 มูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐
 สถาน
ประกอบการที่จด
ทะเบียนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

๕.๒.๑ พัฒนาเมือง โครงสร้าง
พื้นฐาน และสภาพแวดล้อม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจของพื้นที่เฉพาะในรูปแบบ
ต่าง ๆ
๕.๒.๒ พัฒนาระบบการอานวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุน
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒

หลัก: สป./ยผ./  ยุทธศาสตร์ที่
ทด./กฟน./
๒ ด้านการสร้าง
กฟภ./กปน./
ความสามารถ
กปภ.
ในการแข่งขัน
สนับสนุน: หลัก: สป.
สนับสนุน:
ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
(เปูาหมายที่ ๔)
 ยุทธศาสตร์
ที่ ๙ การ
พัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ
(เปูาหมายที่ ๔)


เป้าประสงค์
๕.๓ องค์กรมี
แผนงาน/โครงการ
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
รากฐาน
บูรณาการ
 ร้อยละของแผนงาน/
โครงการที่มาจากความ
ต้องการของประชาชน
 ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
แผนในระดับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด อาเภอ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหมู่บ้าน/
ชุมชน

พัฒนา
-

ความเชื่อมโยง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผน๑๒
๕.๓.๑ พัฒนารูปแบบการจัดทา
หลัก: สป./ปค./  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงกัน พช./สถ.
๒ ด้านการสร้าง ที่ ๖ การ
ในทุกระดับ รวมทั้งบูรณาการการ
สนับสนุน: ความสามารถ
บริหารจัดการ
จัดทางบประมาณเข้าไว้ด้วยกัน
ในการแข่งขัน
ในภาครัฐ การ
(One Plan)
 ยุทธศาสตร์ที่
ปูองกันการ
๖ ด้านการปรับ ทุจริตประพฤติ
๕.๓.๒ เสริมสร้างความร่วมมือ
หลัก: สป.
สมดุลและพัฒนา มิชอบและ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
สนับสนุน:
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทุกหน่วยงาน ระบบการบริหาร ธรรมาภิบาล
จัดการภาครัฐ
ในสังคมไทย
(เปูาหมายที่ ๑)
 ยุทธศาสตร์
ที่ ๙ การ
พัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ
(เปูาหมายที่ ๑)
กลยุทธ์

หมายเหตุ
ตัวชี้วัดรากฐาน หมายถึง ตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐานหลักของกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดบูรณาการ หมายถึง ตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ตัวชี้วัดพัฒนา หมายถึง ตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ส่วนที่ ๕
การนาแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
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๕.๑ การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยมีแ นวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกกระทรวงมหาดไทย
ระทรวงมหาดไทย พพ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การถายทอดแผนยุทธศาสตรใหทุกภาคสวนไดรับทราบ ในรูปแบบทีที่สําคัญ ไดแก
๑.๑ การถายทอดโดยตรงระหวางบุคคล เชน การพบปะพูดคุย การประชุม เปนตน
๑.๒ การถายทอดผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน ระบบวีดิทัศนทางไกล (Video
Video Conference
System) หนังสือเวียน หนังสือแผนพับ สื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต ระบบกระจายเสียงของหนวยงาน เปนตน
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ อย า งเป น รูป ธรรม และใชเ ป นแนวทางในการติด ตามประเมิน ผลการดํ า เนิ นงานของ
กระทรวงมหาดไทยใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์

๕.๒ การติดตามประเมินผล
กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรกกระทรวงมหาดไทย
ระทรวงมหาดไทย พพ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ดังนี้
ระบบติ ดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุท ธศาสตร เพื่อรับ ทราบผลการ
๑. การพัฒนาระบบติ
ดํา เนิ น งาน รวมทั้งป ญ หาและอุ ปสรรคตา ง ๆ โดย
โดยติติดตามประเมิน ผลการดํา เนินงานตามแผนยุ ทธศาสตรแ ละ
แผนปฏิฏิบัติราชการประจํา ป ทั้งในระดับเปา ประสงค (ตัวชี้วัดเปา ประสงค คา เปา หมาย) และระดับ แผนงาน
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม (ตัตัวชี้วัดผลผลิต คาเปาหมาย งบประมาณ)
งบประมาณ เปนรายไตรมาสและรายป
๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช
ารสนเทศ
ในการจัดทํา ระบบติติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิ
และแผนปฏิบัติราชการประจําป
๓. การทบทวนและปรับ ปรุ ง แผนยุท ธศาสตร แและแผนปฏิ
ละแผนปฏิ บัติ ร าชการประจํ า ป ให สอดคล องกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดํดําเนินการในทุ
การ กปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น
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คณะผูจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
คณะที่ปรึกษา
นายกฤษฎา บุญราช
นายสุทธิพงษ จุลเจริญ
นายณัฐพงศ ศิริชนะ
นายชยพล ธิติศักดิ์
นายประยูร รัตนเสนีย
ร.ต.ท. อาทิตย บุญญะโสภัต
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช
นายประทีป กีรติเรขา
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นายจรินทร จักกะพาก
นายชัยยงค พัวพงศกร
นายเสริมสกุล คลายแกว
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
นายเสรี ศุภราทิตย
นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร

คณะผูจัดทํา

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
นายสุรศักดิ์ ผลยังสง
นายวาทกานต ชอแกว
นายพงษภาณุ พิมลภัทรกุล
นายเชษฐา โมสิกรัตน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูวาการการไฟฟานครหลวง
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
ผูวาการการประปานครหลวง
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
ผูอํานวยการองคการตลาด

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมที่ดิน
ผูอํานวยการกองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร
นายธนา ยันตรโกวิท
นางศิรริ ัตน วงศแกว
นางทวิติยา จรุงธนะกิจ
นางสาวสุวารี เชี่ยวชาญลิขิต
นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
นายวิทยา ทรัพยเย็น
นางศุภรินทร เสนาธง
นางจริยา ชุมพงศ
นางสาวขนิษฐา แจงใจ
นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม
นายเอกลักษณ อุปริรัตน
นางสาวนนทญา หงสรัตน
นางสาวดรุณศิริ แพนอย
นางลักษิตา สุวัฒนกิติวงศ
นางสาวศิริพร มูลละ
วาที่รอยตรี มนตรี ใจงาม
นางสาววันวิสาข นราสูงเนิน

ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการฝายแผนกลยุทธ การไฟฟานครหลวง
ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร การไฟฟาสวนภูมิภาค
ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร การประปานครหลวง
ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรองคกร การประปาสวนภูมิภาค
หัวหนาแผนกแผนงานและงบประมาณ องคการตลาด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผนรวม
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานพิมพ ส ๓
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
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