
วันศุกรที่ 25 กันยายน 2558
ณ หองประชุมคลังสมอง ชั้น 5 อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

วันศุกรที่ 25 กันยายน 2558
ณ หองประชุมคลังสมอง ชั้น 5 อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทย/
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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เป้าหมายหลกั
ของการปฏิบติัราชการ

ตั�งแต่แรกตั�ง
กระทรวงมหาดไทย

บําบดัทุกข ์ บํารงุสขุ



“...เป็นอนัว่า “มหาดไทย” 
น่าจะมาจาก “มหทย” (Mahadaya) 
ซึ�งแปลว่า เมตตายิ�ง หรอืกรุณายิ�ง    

ตรงกบังานและหนา้ที�ของมหาดไทยเป็นที�สุด  
การที�เราเขียน มหทย เป็นมหาดไทย                 

จะเป็นดว้ยเขียนตามสาํเนียงที�เปลง่ออกมา                    
หรอือกัขระกลายรูป  

อย่างไรอย่างหนึ�งกเ็ป็นได”้

“...เป็นอนัว่า “มหาดไทย” 
น่าจะมาจาก “มหทย” (Mahadaya) 
ซึ�งแปลว่า เมตตายิ�ง หรอืกรุณายิ�ง    

ตรงกบังานและหนา้ที�ของมหาดไทยเป็นที�สุด  
การที�เราเขียน มหทย เป็นมหาดไทย                 

จะเป็นดว้ยเขียนตามสาํเนียงที�เปลง่ออกมา                    
หรอือกัขระกลายรูป  

อย่างไรอย่างหนึ�งกเ็ป็นได”้



“เจา้คณุ อาํนาจอยู่ที�ราษฎรเชื�อถอื
ไม่ใช่อยู่ที�พระแสงราชศสัตรา

จะไปอยู่ที�ไหนกต็าม ถา้เจา้คณุทาํใหร้าษฎรเชื�อถอื
ดว้ยความศรทัธาแลว้ ไม่มีใครถอดเจา้คณุได ้

แมใ้นหลวง เพราะท่านกท็รงปรารถนาใหร้าษฎร
อยู่เยน็เป็นสขุเช่นเดียวกนั”



ขา้ราชการ
Code of Honour



ประเด็นการนําเสนอ
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 กรอบการกําหนดยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย/                       
     สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทย
 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทย
 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
 8 วาระมหาดไทย
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายที่สําคัญของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561 



จังหวัด

อําเภอ

ทองถิ่น/ทองที่

กรอบการกําหนดยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สวนกลาง

องคกรอิสระ

สื่อมวลชน
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กรอบการกําหนด 
ยุทธศาสตรและ
นโยบายเนนหนัก
ของ มท./สป.



ภารกิจ อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย

บําบัดทุกข บํารุงสุข

การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
การอํานวยความเปนธรรมของสังคม 
การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง

การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค

การปกครองทองที่

การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน 

การทะเบียนราษฎร 
ความมั่นคงภายใน

กิจการสาธารณภัย
การพัฒนาเมือง

ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545
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การพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวง           
เปนแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป
ของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ
เรียบรอยและอํานวยความเปนธรรม และการสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหบรรลุเปาหมายและ                
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
สป.มท. พ.ศ. 2553
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ภารกิจ อํานาจหนาที่ของสํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย



ปญหาความตองการของประชาชน

“ประชาชนอยูดี มีสุข”



นโยบาย/ภารกิจเนนหนักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)

1. ศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป
2. ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบด็เสร็จ  
   (One Stop Service)
3. ศูนยดํารงธรรม
4. การแกไขปญหาขยะ
5. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยแลง
7. การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในระดับพื้นที่จังหวัด             
   (Area Based)



วิสัยทัศนประเทศไทย 2015 - 2020



นโยบายรัฐบาล

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการ
   ของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
   การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
   ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน 
     ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กระทรวงมหาดไทย          
ภารกิจ

กระทรวงมหาดไทย          
มีความสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล
ครอบคลุมทั้ง 11 ดาน 
38 ประเด็นนโยบาย
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   “8 วาระมหาดไทย”   “8 วาระมหาดไทย”



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

“สังคมอยูรวมกันอยางมีสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม 
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ
1. สรางความเปนธรรมในการกระจายรายไดควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรมเพื่อใหคนกินดีอยูดี
2. พัฒนารากฐานการผลิต และบริการใหเขมแข็ง มีเสถียรภาพบนพื้นฐานความรูความสรางสรรคของคนไทย 
   ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคน สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
3. สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ
   ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและทักษะสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
   อยางมีเหตุผล
4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวม                 
   ของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   และภัยพิบัติทางธรรมชาติ



วิสัยทัศน พันธกิจ      
นโยบายที่สําคัญ         

ของ มท.

 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทย
 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
 8 วาระมหาดไทย
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Functional - Positioning

Functional - Positioning

4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการจงัหวัด
             แบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร 
        (Positioning)/ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด
4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจ
     จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
4.4 พัฒนาระบบ/เครือขายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/ 
      งบประมาณอยางมีธรรมาภิบาล

3.1 พัฒนา/สงเสริมการเตรียม
     ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
     สภาพแวดลอม/ภัยพิบัติ
3.2 รักษาสภาวะแวดลอมและสมดุลทางธรรมชาติ
     ดวยพลังทางสังคม

1. Growth & Competitiveness 2. Inclusive Growth

3. Green Growth 4. Internal Process

Functional - Positioning

1.1 สรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เขมแข็ง 
     ประชาชนเขาถึงแหลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพื่อพัฒนา
     คุณภาพชีวิต และรองรับการเปลี่ยนแปลง/
     เชื่อมโยงโอกาสการเขาสูประชาคม
     อาเซียน
1.3 บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดิน 
     (Mapping & Zoning)

พัฒนาชุมชนเขมแข็ง สรางเครือขายความม่ันคงทางสังคม             

/                        
/                                              

   2.1 พัฒนาชุมชนเขมแข็ง สรางเครือขายความม่ันคงทางสังคม             
         ภายใตวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
   2.2 สงเสริมเครือขายประชาชนและกลุมอาสาสมัครใหเขมแข็ง

   เปนพลังในการแกไขปญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบาย
        ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
        2.3 สรางภูมิคุมกันทางสังคม/การอํานวยความเปนธรรม/                        

                     จัดระเบียบสังคม และการพัฒนากฎหมาย/                                              
                      บังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรม

Ministry - Positioning

Functional - Positioning

กลไกหลักในการ
เชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/

ยุทธศาสตรของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน

ในพื้นที่

กลไกหลักในการสรางเครือขาย
ความมั่นคงและภูมิคุมกันทางสังคม

เพื่อใหสังคมเขมแข็ง

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทย
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เปนกระทรวงหลกัในการบริหารจัดการ
และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชน

พันธกิจพันธกิจ

  1. กํากับดูแล จัดระบบการปกครองสวนภมูิภาค ทองที่ ทองถิ่น
2. รักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน และความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ
3. อํานวยความเปนธรรมในระดับพื้นที่
4. พัฒนาเมือง โครงสรางกายภาพ การใชประโยชนที่ดิน
5. สรางความเขมแข็งของชุมชน พัฒนาและแกไขปญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
6. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเชงิบูรณาการ
7. บริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศนวิสัยทัศน
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ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

1. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เขมแข็ง

2. การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน 
   เพื่อเชื่อมโอกาสสูประชาคมอาเซียน

3. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมสีวนรวมของเครือขาย
   อยางยั่งยืน ภายใตวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การสรางเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน การอํานวยความเปนธรรม      4. การสรางเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน การอํานวยความเปนธรรม      
   และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมในสังคม

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพบิัติภัย (ภัยพิบัติ) 
   โดยสรางความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน

การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ          6. การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ          
    โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
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   “8 วาระมหาดไทย”   “8 วาระมหาดไทย”



“มหาดไทยรอยใจ คนไทยยิ้มได”

8 วาระมหาดไทย : ตามรอยเทาพอ





การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
ในภาคการเกษตรและชนบทตามแผนยุทธศาสตร

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(พ.ศ. 2557 - 2560) 





โครงการรกัราษฎร รักษแผนดิน สืบสานแนวทางพระราชดําริ



สรางความปรองดองสมานฉันท

สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติสุข
บนความหลากหลายทางความคิดและความเชื่อ

สงเสริมความรักสามัคคีของคนในชาติ

“มหาดไทยรอยใจ คนไทยยิ้มได”

8 วาระมหาดไทย : คนไทยรักกัน



8 วาระมหาดไทย : เมืองสวย น้ําใส

“มหาดไทยรอยใจ คนไทยยิ้มได”



ผังบริเวณและถนนในสถานที่กําจัดขยะแหงใหม (พื้นที่ราชพัสดุ  372 ไร)

รูปกองขยะปจจุบันสถานที่กําจัดขยะ ต.บานปอม  อ.พระนครศรีอยุธยา  

สภาพภูมิประเทศปจจุบันของพื้นที่ราชพัสดุ

โครงการนํารองเพื่อการแกไขปญหาขยะโครงการแกไขปญหาขยะ นํารองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข



การจัดระเบียบสังคม 
ปญหายาเสพติด
และการคามนุษย

“มหาดไทยรอยใจ คนไทยยิ้มได”

ความปลอดภัย
แกประชาชนและ

นักทองเที่ยว

การจัดการภัยพิบัติ สนับสนุนการแกไขปญหา จชต.

8 วาระมหาดไทย : เมืองไทยนาอยู



ใหแกหมูบาน ชุมชน                         
สรางความเขมแข็ง     
ใหแกหมูบาน ชุมชน                         

ในการปองกันยาเสพติด

ติดตามผูบาํบัด       ติดตามผูบาํบัด       
ใหมีอาชีพ      









การเตรียมความพรอม
รับมือสถานการณ

สาธารณภัย



8 วาระมหาดไทย : ดํารงธรรม ดํารงไทย

ศูนยดํารงธรรม



“มหาดไทยรอยใจ คนไทยยิ้มได”

8 วาระมหาดไทย : มหาดไทย ใสสะอาด



“มหาดไทยรอยใจ คนไทยยิ้มได”

8 วาระมหาดไทย : ลดความเหลื่อมล้ํา แบงปนความสุข



การออกเอกสาร
สิทธิในที่ดิน     

ใหแกประชาชน









การดําเนินงานโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพยีงตนแบบ 



โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑ 
(OTOP) 



ประเด็นการพัฒนา 5 ดานประเด็นการพัฒนา 5 ดานปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน เชน พื้นที่ประตูเมือง

โครงการคมนาคมขนสงในพ้ืนที:่ ถนนภายในชุมชน

โครงการคมนาคมขนสงในพ้ืนที:่ ถนนภายในชุมชน

กอสรางอาคารสาธารณะ/
ตลาดการคาชายแดนและศูนย OTOP

ระบบสาธารณูปการ ไฟฟา ประปา กําจัดขยะ บําบัดน้ําเสีย

การสนบัสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ









“มหาดไทยรอยใจ คนไทยยิม้ได” ที่มา : กระทรวงศกึษาธิการ

8 วาระมหาดไทย : เรียนรูคานิยมไทย กาวไกลสูอนาคต



วิสัยทัศน พันธกิจ      
นโยบายที่สําคัญ         

ของ สป.
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เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและ
สนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุมจังหวัดใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

พันธกิจพันธกิจ

1. จัดทําแผนนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบาย

เปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัด คุมคาและสมประโยชน
2. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตรระดับชาติ            
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและงบประมาณ ติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด รวมทั้งประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ
3. สงเสริมการอํานวยความเปนธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยในระดับพื้นที่ งานการขาวกรอง                         
ของกระทรวง การเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับตางประเทศและประเทศเพื่อนบาน และการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน
4. พัฒนาระบบการอํานวยการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศนวิสัยทัศน
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ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

1. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

2. การสงเสริมการดําเนินงานดานความมั่นคงภายใน

3. การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อน
   ไปสูการปฏิบัติ

4. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

5. การสงเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจงัหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : 
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาประสงค 
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความพรอมเขาสูประชาคม
      อาเซียน

กลยุทธ
1.1.1 กําหนดยุทธศาสตรขององคกรใหมีความพรอมรองรับการเขาสู
        ประชาคมอาเซียน
1.1.2 ปรับปรุงโครงสราง อัตรากําลังใหมีความสอดคลองเหมาะสม
        กับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.1.3 ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุน
        ภารกิจในการเขาสูประชาคมอาเซียนของหนวยงาน
1.1.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.1.5 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ พรอมรับ            
        การเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาประสงค 
1.2 จังหวัด/กลุมจังหวัดมีความพรอม
      เขาสูประชาคมอาเซียน

กลยุทธ
1.2.1 สงเสริมการดําเนินงานของจังหวัด/
        กลุมจังหวัดในการเตรียมความพรอม
        เขาสูประชาคมอาเซียน
1.2.2 สงเสริมการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน/
        พื้นที่ท่ีมีศักยภาพ เพื่อรองรับและ
        เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในการเขาสู
        ประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : 
การสงเสริมการดําเนินงานดานความมั่นคงภายใน

เปาประสงค 
2.1 ประชาชนมีความ
      ปรองดองสมานฉันท 
      และธํารงไวซึ่ง
      สถาบันหลักของชาติ

กลยุทธ
2.1.1 สรางความปรองดอง
         สมานฉันทของคน
         ในชาติ และธํารง
         ไวซ่ึงสถาบันหลัก
         ของชาติ ทั้งในระดับ
         องคกรและพื้นที่

เปาประสงค 
2.2 ประชาชน
      มีความมั่นคง
      ปลอดภัยในชีวิต
      และทรัพยสิน

กลยุทธ
2.2.1 ควบคุม ดูแล
         รักษาความ 
         สงบเรียบรอย
         และความ
         มั่นคงตามแนว
         ชายแดน
2.2.2 เสริมสราง
         ความสัมพันธ
         กับตางประเทศ
         และประเทศ
         เพื่อนบาน

ชุมชน                    
เปาประสงค 
2.3 หมูบาน/ชุมชน                    
      มีภูมิคุมกันจาก
      ภัยยาเสพติด

กลยุทธ
2.3.1 บูรณาการ
         การปองกัน
         และแกไข
         ปญหา
         ยาเสพติด 
         โดยสราง
         พลังสังคม
         และพลัง
         ชุมชนเอาชนะ
         ยาเสพติด
         อยางยั่งยืน

เปาประสงค 
2.4 สํานักงานปลัด  
      กระทรวงมหาดไทย
      มีการดําเนินการ
      ดานการขาว
      ที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงค 
2.5 การแกไขปญหา
      และพัฒนาพื้นที่
      จังหวัดชายแดนภาคใต
      เปนไปอยางมี
      ประสิทธิภาพ

กลยุทธ
2.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 
         ดานการขาว
         เพื่อความมั่นคง

กลยุทธ
2.5.1 สนับสนุนการรักษา 
         ความสงบเรียบรอย   
         และความมั่นคง
         ภายในพื้นที่จังหวัด
         ชายแดนภาคใต
2.5.2 พัฒนาตามศักยภาพ 
         ของพื้นที่ และ
         คุณภาพชีวิต 
         ประชาชนในพื้นที่
         จังหวัดชายแดน
         ภาคใต

เปาประสงค 
2.6 ปญหา/ขอรองเรียน
      ของประชาชนไดรับ 
      การดูแล/แกไขอยาง
      เปนธรรม

กลยุทธ
2.6.1 พัฒนากลไก
         การอํานวย
         ความเปนธรรม
         ใหกับประชาชน
         อยางตอเนื่อง
         และเปนระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : 
การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร

เพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

เปาประสงค 
3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

กลยุทธ
3.1.1 บูรณาการ ประสาน และจัดทํายุทธศาสตรขององคกรใหสอดคลองกับบริบทที่เกี่ยวของ
3.1.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูและขยายผลแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        และการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ไปสูการปฏิบัติของประชาชนในระดับพ้ืนที่อยางเปนรูปธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปาประสงค 
4.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
      มหาดไทยบริหารงาน
      โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ
4.1.1 พัฒนาระบบงาน
         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.1.2 ขับเคลื่อนและตอตาน
         การทุจริตและประพฤติ
         มิชอบ
4.1.3 พัฒนาระบบการตรวจ
         ราชการ/เครือขาย
         การติดตาม ตรวจสอบ 
         และรายงานผลการ
         ปฏิบัติงานและ
         งบประมาณอยางมี
         ธรรมาภิบาล
4.1.4 พัฒนาระบบบริหาร
         งานคลังใหมี
         ธรรมาภิบาล

เปาประสงค 
4.2 สํานักงานปลัดกระทรวง
      มหาดไทยมีระเบียบ 
      กฎหมายในความ
      รับผิดชอบ
      ที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ
4.2.1 ปรับปรุงระเบียบ 
         กฎหมาย
         ใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค 
4.3 สํานักงานปลัดกระทรวง
      มหาดไทยมีระบบเทคโนโลยี
      สารสนเทศและการสื่อสาร 
      และการเผยแพร
      ประชาสัมพันธ
      ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
4.3.1 พัฒนาและปรับปรุง
         ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
         และการสื่อสาร 
         เพื่อสนับสนุนการบริหาร
         จัดการ
4.3.2 ประชาสัมพันธและเผยแพร
         ขอมูลขาวสารเชิงรุก

เปาประสงค 
4.4 สํานักงานปลัดกระทรวง
      มหาดไทยเปนองคกร
      แหงการเรียนรู

กลยุทธ
4.4.1 สงเสริมการเปนองคกร 
         แหงการเรียนรู

เปาประสงค 
4.5 ระบบการบริหารทรัพยากร
       บุคคลของสํานักงาน
       ปลัดกระทรวงมหาดไทย
       มีความเหมาะสม สอดคลอง
       กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ
4.5.1 ปรับปรุงโครงสรางและ
         การบริหารทรัพยากร
         บุคคลใหเหมาะสม 
         สอดคลองกับภารกิจ 
         ที่เปลี่ยนแปลงไป
4.5.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
         ทักษะ และสมรรถนะ
         ที่เหมาะสม
4.5.3 เสริมสรางคุณธรรม 
         จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
         ใหกับบุคลากร
         ของหนวยงาน
4.5.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
         บุคลากรใหมีความสมดุล
4.5.5 พัฒนาและสงเสริม
         ระบบการบริหารงานบุคคล
         สวนทองถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : 
การสงเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

เปาประสงค 
5.1 จังหวัด/กลุมจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือมุงสงเสริมการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ 
      และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ

กลยุทธ
5.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
5.1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหจังหวัดและกลุมจงัหวัดมีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
5.1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
5.1.4 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานของจงัหวัด/กลุมจังหวัดที่มีประสิทธภิาพ
5.1.5 สนับสนุนการขับเคลื่อนการสงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชนของจังหวัด
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แผนยุทธศาสตร                      แผนยุทธศาสตร                      
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย

แผนยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย

 ย. 1 :  การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

  ย. 2 :  การสงเสริมการดําเนินงานดานความมั่นคงภายใน

 ย. 3 :  การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย 
          ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

 ย. 4 : การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

 ย. 1 : การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เขมแข็ง

 ย. 4 : การสรางเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน 
         การอํานวยความเปนธรรม และการพัฒนากฎหมาย/
         บังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมในสังคม

 ย. 5 : การสงเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/
         กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

 ย. 6 : การพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
         ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชน
         เปนศูนยกลาง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม                    ย. 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม                   
        และพิบัติภัย (ภัยพิบัต)ิ โดยสรางความพรอมรับ 
        การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

  ย. 2 : การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐานและ
         การบริหารจัดการ ที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสูประชาคม 
         อาเซียน

 ย. 3 : การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริม
        การมีสวนรวมของเครือขายอยางยั่งยืน ภายใตวิถีชีวิต
        แบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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