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กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย



ค ำน ำ 
 

 รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศ          
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องมีความเชื่อมโยงกับ     
แผนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์เฉพาะ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ  เพ่ือพัฒนาระบบ     
และกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการปกครองทุกระดับ ทั้งนี้ โดยผ่านการบูรณาการความร่วมมือ
จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข      
กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  

 กรมการปกครองเป็นหน่วยงานซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทุกพ้ืนที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดและอ าเภอ และมีภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอ านวย
ความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น กรมการปกครอง                
จึงเปรียบเสมือนหน่วยงานส าคัญที่ เป็นกลไกในการผลักดันให้ เกิดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม   

 กองวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครองประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ (แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี) โดยการน านโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์  
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับภารกิจของกรมการปกครองมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการรวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมการปกครอง สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์ระดับชาติ น าไปสู่การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุด    

 
 
 

กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย 
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 1 

โครงสร้างการบริหารงานของกรมการปกครอง 2 

กรอบแนวคิด นโยบาย กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 - 2564 4 

แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 - 2564 5 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

8 

 



  

แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2560 – 2564  

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 

กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ           
การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพ่ือให้ประชาชน            
มีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะนโยบายและจัดท าแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันภายใน 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงาน
ฝ่ายปกครอง และการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแล
ชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติและงานกิจการมวลชน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ 
5. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
6. ด าเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านตามกฎหมาย

ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที ่
7. ด าเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนอ่ืน 

รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
8. ด าเนินการและพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
9. ด าเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
10. อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของนายอ าเภอ 
11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 

 
 



โครงสร้างการบริหารงานของกรมการปกครอง

ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

รองอธิบดีกรมการปกครอง 
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

(ร.อปค.บห.)

รองอธิบดีกรมการปกครอง
ฝ่ายความมั่นคง
(ร.อปค.คม.)

รองอธิบดีกรมการปกครอง
ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค

(ร.อปค.บภ.)

วิทยาลัยการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

กองวิชาการและแผนงาน

ส านักงานเลขานุการกรม

กองคลัง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ                  
ด้านความมั่นคงภายใน

ส านักกิจการความมั่นคงภายใน

ส านักอ านวยการ
กองอาสารักษาดินแดน

ผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองการสื่อสาร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

ส านักการสอบสวนและนิติการ

ส านักบริหารการทะเบียน

ส านักบริหารการปกครองท้องท่ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด (๗๖ จังหวัด)

ปลัดจังหวัด

- กลุ่มงานปกครอง (จ่าจังหวัด)
- กลุ่มงานความมั่นคง (ป้องกันจังหวัด)
- กลุ่มงาน/ฝ่ายการเงินและบญัชี

(เสมียนตราจังหวัด)

ที่ท าการปกครองอ าเภอ (๘๗๘ อ าเภอ)

นายอ าเภอ

- กลุ่มงาน/ฝ่ายบรหิารงานปกครอง
- ฝ่ายทะเบียนและบตัร
- ฝ่ายความมั่นคง
- ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม
- งานการเงินและบัญช ี(เสมียนตราอ าเภอ)  

กองตรวจราชการ 
และเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานปกครอง

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

ส านักงานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

กองสนับสนุนการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคและขับเคลื่อน    

นโยบายพิเศษ
หมายเหตุ           หน่วยงานตามกฎกระทรวงฯ                                                                                     

หน่วยงานภายใน

ที่ท าการปกครองกิ่งอ าเภอ

อธิบดีกรมการปกครอง

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม
และกิจการฮัจย์



นโยบาย กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. พ.ร.บ.ระเบยีบบริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

- มาตรา 52/1 อ านาจของจังหวัด
- มาตรา 61/1 อ านาจของอ าเภอ

๒. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่

- บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข                         - การปกครองท้องที่
- รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  - การทะเบียนราษฎร

- อ านวยความเป็นธรรมของสังคม           - ความมั่นคงภายใน
- ส่งเสริมและพัฒนาการเมอืงการปกครอง - กิจการสาธารณภยั

- พัฒนาการบริหารราชการส่วนภมูิภาค    - พัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่และพฒันาชมุชน

๓. กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕59

กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ

- เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDGs
- นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

- ประเด็นการปฏิรปูฯ กระแสการกระจายอ านาจ
- วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558

(ASEAN Community’s Post-2015 Vision)
- การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติต่าง ๆ

กระแสการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน ประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

และแผนงบประมาณ

วิ สั ย ทัศน์ “ประ เทศ ไทยมี ความมั่ นคง  มั่ ง ค่ั ง  ยั่ ง ยื น             
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม  

กันทางสังคม
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน  

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้าง

โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส               

ในประชาคมอาเซียน
ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน                      

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ 1 ความมั่นคง
- สร้างความปรองดองสมานฉันท์
- ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
- ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- จัดการปัญหาที่ดินท ากิน
- พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
- ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 

ได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

กรอบแนวคิด

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. 2560 - 2564)

๑. การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   

๒. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

3. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน

4. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

5. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพบริหารจดัการแบบบูรณาการในระดับพื นที่ให้มีความเขม้แขง็
ยุทธศาสตร์ 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ 3 การเสริมสร้างความมัน่คงภายในทกุระดับในพื นทีใ่ห้เข้มแขง็มีเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย มีคุณภาพเพื่อความมัน่คงและการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ 

ระยะ ๒๐ ป ี

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

๑. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 - 2564 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเทา่เทียมกัน 

ทางสังคม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. การสรา้งความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

๕. การเสรมิสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

๑. การเสรมิสร้างสังคมเขม้แข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๒. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

๓. การเสรมิสร้างความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายใน 

๔. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กร 
อย่างสมดุล 

๕. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๖. การบริหารจดัการในภาครัฐ         
การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบ 

และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

๗. การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ 

๙. การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื นที่เศรษฐกิจ 

๓. การสรา้งความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 
 

แผนยุทธศาสตร ์
กรมการปกครอง 

๑. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 

2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
อ านวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข 

3. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับ
ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ 

4. การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคล 
ให้ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคง 

และพัฒนาประเทศ 

5. การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาบทบาทฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและปรับปรุง
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านถึงระดับจังหวัด 
1.3 พัฒนากลไกการบริหารราชการแบบบูรณาการในระดับอ าเภอ 
ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรและงบประมาณ  
1.4 พัฒนาความร่วมมือและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน 
1.5 ส่งเสริมและบูรณาการการปฏิบตัิงานของชดุปฏิบัติการประจ า
ต าบลและตรวจติดตามผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
1.6 พัฒนาศักยภาพ ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ใหเ้ป็นกลไกหลักในการ ขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที ่
1.7 ปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ 
(GIS) ให้มีความถูกต้อง 
 1.8 ส่งเสริม/สนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
1.9 สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามกา การบังคับใช้
กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 
2.2 จัดระเบียบสังคม/ชุมชนให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฝ่ าย
ปกครอง 
2.3 สร้างพลังสังคมและเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและ
ปราบปรามด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อยในชุมชน/
หมู่บ้าน แบบมีส่วนร่วม 
2.4 สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดใน
ระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน  
2.5 เสริมสร้างความตระหนักรู้และปฏิบัติการข่าวสาร 
(Information Operation) เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ  
2.6 ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
2.7 พัฒนาศักยภาพศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ให้เป็นหน่วยงาน
หลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม  
2.8 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อ
น าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมให้เกิด
ความสงบสุข  
 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส ารวจและก าหนดสถานะ
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 
3.2 เพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงาน ด้าน
ความม่ันคงและเครือข่ายข่าวของฝ่ายปกครองในพื้นที่ 
3.3 พัฒนายุทธวิธีกองก าลังประจ าถิ่นของฝ่ายปกครองให้มี
ความรู้ ความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ 
3.4 พัฒนาและจัดระเบียบการสัญจรข้ามแดน ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล  
3.5 ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีความม่ันคง  ปลอดภัย  มีความ 
สัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
3.6 ระบบบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวส าหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ มีประสิทธิภาพ  
3.7 พัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่เสี่ยงต่อความม่ันคงให้มีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน สามารถติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
3.8 น าแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา มาปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างสันติสุข
ในพื้นที่ 
 

  

4.1 จัดท า เ ช่ือมโยง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนบุคคล และระบบการรักษาความปลอดภัยที่มี
มาตรฐาน  
4. 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้บัตรประชาชนแบบ 
Smart Card ในการรั บบริก าร เพี ย งใบ เดี ยวแบบ
เบ็ดเสร็จ 
4.3 สร้าง Application หรือนวัตกรรมงานทะเบียน
และงานบริการอื่นๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ
ได้สะดวก รวดเร็วแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) 
4.4 ปรับปรุงงานบริการให้มีความทันสมัย มีมาตรฐาน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบรกิารได้อย่างรวดเรว็ และ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
4.5 เสริมสร้างกระบวนการให้บริการเชิงรุก เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน 

 

5.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้สามารถ
บังคับใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจในปัจจุบัน  
5.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้มี
มาตรฐาน และโครงสร้างหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมกับภารกิจของกรมการปกครอง 
5.3 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร รวมถึง
เสริมสร้างภาพลักษณ์การปฏิบัติงาน ของบุคลากรให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
5.4 การพัฒนาระบบการสื่อสารโดยเสียง ภาพ และ
ข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว 
5.5 การวางระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่กรมการปกครอง (DOPA Big Data) และพัฒนา
ระบบการบริหารราชการแบบดิจิทัล 

 



  

แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2560 - 2564  

 

 แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 – 2564     
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง เพ่ือความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
ค่านิยม (Core Value)    

บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข   
 

พันธกิจ (Mission) 
1. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ อ านวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล           
การพัฒนาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ   

2. ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ  

3. อ านวยการบังคับใช้กฎหมายในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  การ
อ านวยความเป็นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง  

4. บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไปและ
ทะเบียนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  

5. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน การบริการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง   
ให้มีคุณภาพ เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลระหว่างประเทศ  

6. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล  
7. ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการประสานงาน สนับสนุนและการตรวจสอบ 

ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการระดับภูมิภาค 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) 
1. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง  
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข 
3. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ 
4. การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย มีคุณภาพ เพ่ือความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ 
5. การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่                

ให้มีความเข้มแข็ง 

การรักษาความสงบเรยีบร้อย                        
และอ านวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข  

การเสริมสรา้งความมั่นคงภายในทุกระดับ 
ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ  

การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคล         
ให้ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคง               

และการพัฒนาประเทศ 

การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ                 
ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากร    

ให้มีสมรรถนะสูง  
 เป้าประสงค์ 

1.1 อ ำเภอเป็นศูนย์กลำงขับเคลื่อนกำรบริหำร
รำชกำรส่วนภูมิภำคที่มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับ 
ของประชำชนและทุกภำคส่วน 

กลยุทธ ์
1.1.1 พัฒนำบทบำทฝ่ำยปกครองในกำรแก้ไข
ปัญหำคว ำม เดื อ ดร้ อนขอ งประชำช น ให้ มี  
ประสิทธิภำพ  
1.1.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
อ ำเภอและปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ระดับพื้นที่ให้มีควำมเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำนถึง
ระดับจังหวัด 
1.1.3 พัฒนำกลไกกำรบริหำรรำชกำรแบบ     
บูรณำกำรในระดับอ ำ เภอให้มีควำมเข้มแข็ ง         
ทั้งโครงสร้ำง ภำรกิจ บุคลำกรและงบประมำณ  
1.1.4 พัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงกลไกกำรมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของหมู่บ้ำน/ชุมชน 
อย่ำงยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
2.1 กลไกกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในสังคม 
ของฝ่ำยปกครองและประชำชนในพื้นที่มีควำม
เข้มแข็ง 

กลยุทธ ์
2.1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจติดตำม       
กำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระท ำควำมผิด 
2.1.2 จัดระเบียบสังคม/ชุมชนให้เกิดควำมสงบ
เรียบร้อย โดยร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพื้นที่และ
พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยฝ่ำยปกครอง 
2.1.3 สร้ำงพลังสังคมและเครือข่ำยชุมชนในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมด้ำนกำรรักษำควำมสงบ 
เรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้ำน แบบมีส่วนร่วม 
2.1.4 สร้ำงชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อเอำชนะ        
ยำเสพติดในระดับพื้นที่อย่ำงยั่งยืน  
 

   

เป้าประสงค ์
3.1 ประชำชนทุกพื้นที่มีควำมปลอดภัย ภำยใต้
สังคมที่สงบสุข 

กลยุทธ ์
3.1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรส ำรวจ และ
ก ำหนดสถำนะบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทย 
3.1.2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรข่ำวร่วมกับ
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงและเครือข่ำยข่ำวของ
ฝ่ำยปกครองในพื้นที่ 
3.1.3 พัฒนำยุทธวิธีกองก ำลังประจ ำถิ่นของฝ่ำย
ปกครองให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับพื้นที่ 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
4.1 ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนบุคคลมีคุณภำพ 
ทันสมัย ตอบสนองนโยบำย Thailand 4.0  

กลยุทธ์  
4.1.1 จัดท ำ เชื่อมโยง และพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลทะเบียนบุคคล และระบบกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยที่มีมำตรฐำน  
4.1.2 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้บัตรประชำชน
แบบ Smart Card ในกำรรับบริกำรเพียงใบเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จ 
4.1.3 สร้ำง Application หรือนวัตกรรมงำน
ทะเบียนและงำนบริกำรอื่นๆ ให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรได้สะดวก รวดเร็ว
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
 

เป้าประสงค ์
4.2 ผู้รับบริกำรและหน่วยงำนภำยนอกมีควำม
พึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร
ของกรมกำรปกครอง 

เป้าประสงค ์
5.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำรของกรมกำร
ปกครองมีคุณภำพ เป็นธรรม ทันสมัยและ    
เป็นสำกล 

กลยุทธ ์
5.1.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่อยู่ในอ ำนำจ
หน้ำที่ ให้สำมำรถบังคับใช้อย่ำงเหมำะสม
สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจในปัจจุบัน  
 

เป้าประสงค ์
5.2 บุคลำกรของกรมกำรปกครองมีสมรรถนะ
และศักยภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

กลยุทธ ์
5.2.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคล
ให้มีมำตรฐำน และโครงสร้ำงหน่วยงำน        
ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เหมำะสมกับ
ภำรกิจของกรมกำรปกครอง 

แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 – 2564  

วิสัยทัศน์ (Vision) : การบริหารราชการในระดับพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง เพ่ือความมั่นคงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. บูรณำกำรกำรบริหำรรำชกำร กำรปกครองท้องที่ อ ำนวยควำมเป็นธรรม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยในทุกระดับในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน นโยบำยรัฐบำล กำรพัฒนำประเทศและกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   
2. ปกป้องเทิดทูนสถำบันหลักของชำติและกำรเสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในระดับพื้นที่ให้มีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพ  
3. อ ำนวยกำรบังคับใช้กฎหมำยในด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน กำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมในภำรกิจกรมกำรปกครอง  
4. บริกำรประชำชนด้ำนงำนทะเบียนรำษฎร บัตรประจ ำตัวประชำชน ทะเบียนทั่วไปและทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน  
5. บริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำร และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง ให้มีคุณภำพ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงบูรณำกำรของภำครัฐและภำคเอกชน รวมถึงกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงประเทศ  
6. พัฒนำองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐำนธรรมำภิบำล  
7. ส่งเสริมบทบำทหน้ำที่ของฝ่ำยปกครองในกำรประสำนงำน สนับสนุน และกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำรระดับภูมิภำค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



 

 

 

 

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่                

ให้มีความเข้มแข็ง 

การรักษาความสงบเรยีบร้อย                        
และอ านวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข 

การเสริมสรา้งความมั่นคงภายในทุกระดับ 
ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ 

การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคล         
ให้ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคง               

และการพัฒนาประเทศ 

การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ                 
ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากร    

ให้มีสมรรถนะสูง 
กลยุทธ ์

1.1.5 ส่งเสริมและบูรณำกำรกำรปฏิบตัิงำนของชุด
ปฏิบัติกำรประจ ำต ำบลและตรวจติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ 
1.1.6 พัฒนำศักยภำพ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ  
และคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ให้เป็นกลไกหลักในกำร 
ขับเคลื่อนภำรกิจในระดับพื้นที่ 
1.1.7 ปรับปรุงข้อมูลแนวเขตกำรปกครองในระบบ
ภูมิสำรสนเทศ (GIS) ให้มีควำมถูกต้อง  
 

เป้าประสงค์  
1.2 ประชำชนในพื้นที่มีควำมมั่นคง เข้มแข็ง 
พึ่งตนเองตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์   
1.2.1 ส่งเสริม/สนับสนุนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
ไปสูก่ำรปฏิบัติในระดับพื้นที่และประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
1.2.2 สนับสนุนเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำม
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
2.2  ประชำชนทุ กพื้ นที่ มี ควำมปรองดอง
สมำนฉันท์และธ ำรงไว้ซ่ึงสถำบันหลักของชำติ 

กลยุทธ ์
2.2.1 เสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และปฏิบัติกำร
ข่ ำ ว ส ำ ร  ( Information Operation)  เพื่ อ ให้
ประชำชนมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบัน
หลักของชำติ  
2.2.2 ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

  เป้าประสงค์ 
2.3 ระบบงำนอ ำนวยควำมเป็นธรรมมีมำตรฐำน
เป็นที่พึ่งของประชำชน 

กลยุทธ์  
2.3.1 พัฒนำศักยภำพศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ     
ให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรแก้ไขปัญหำควำม 
เดือดร้อนให้กับประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมและ    
เป็นธรรม  
2.3.2 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนทุก 
ภำคส่วน เพื่อน ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
และสรรค์สร้ำงสังคมให้เกิดควำมสงบสุข  
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
3.2 กลไกฝ่ำยปกครองในกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในมีประสิทธิภำพ สำมำรถลดปัญหำควำม
ขัดแย้งและควำมไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่  

กลยุทธ์  
3.2.1 พัฒนำและจัดระเบียบกำรสัญจรข้ำมแดน 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว ตำมมำตรฐำนสำกล  
3.2.2 ประชำชนในพื้นที่ชำยแดนมีควำมมั่นคง  
ปลอดภัย มีควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศ       
เพื่อนบ้ำน 
3.2.3 ระบบบริหำรจัดกำรและกำรรักษำควำม 
ปลอดภัยพื้นที่พักพิงชั่วครำวส ำหรับผู้หนีภัยจำก
กำรสู้รบ มีประสิทธิภำพ  
3.2.4 พัฒนำศักยภำพศูนย์ปฏิบัติกำรอ ำเภอ  
จังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่เสี่ยงต่อควำม
มั่นคง  ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ โดย
บู รณำ ก ำ รทุ กภ ำคส่ ว น  ส ำ ม ำ ร ถติ ดตำม
ประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
3.2.5 น ำแนวทำงพระรำชทำน เข้ำใจ เข้ำถึง  
พัฒนำ มำปฏิบัติร่วมกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน 
และส่งเสริมให้ภำคประชำชนในพื้นที่ เข้ำมำมี 
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ เพื่อ
เสริมสร้ำงสันตสิุขในพื้นที่ 
 

กลยุทธ ์
4.2.1 ปรับปรุงงำนบริกำรให้มีควำมทันสมัย   
มีมำตรฐำน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำร
บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และถูกต้องตำมระเบียบ 
กฎหมำย 
4.2.2 เสริมสร้ำงกระบวนกำรให้บริกำรเชิงรุก 
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

5.2.2 พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกร 
รวมถึงเสริมสร้ำงภำพลักษณ์กำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกรให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม 
 

เป้าประสงค ์
5.3 ระบบกำรสื่อสำรมีควำมทันสมัยสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในภำวะ
ปกติและภำวะวิกฤต 

กลยุทธ ์
5.3.1 กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรโดยเสียง 
ภำพ และข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5.3 .2  กำรวำ งระบบและพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่กรมกำรปกครอง (DOPA 
Big Data) และพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร
แบบดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์
ตัวชี้วัด

ระดับเปา้ประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

1.1.1 พฒันาบทบาทฝ่ายปกครอง
ในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน
ของประชาชนใหม้ีประสิทธภิาพ

ระดับความส าเร็จ
ของการพฒันาและ
เพิ่มศักยภาพอ าเภอ
ในการแก้ไขปญัหา

1) สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ให้บริการประชาชนในระบบ 
e-Service
2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการให้บริการสู่ระบบ 
e-Service
3) เสริมสร้างการตรวจราชการ

สน.สก.

สน.สก.

กตร.

1.1.2 เพิ่มประสิทธภิาพการจัดท า
แผนพฒันาอ าเภอและปรับปรุง
กระบวนการจัดท าแผนพฒันา
ระดับพื้นที่ใหม้ีความเชื่อมโยงต้ังแต่
ระดับหมู่บา้นถึงระดับจังหวดั

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนพฒันา
อ าเภอและบรูณาการ
แผนทกุระดับในพื้นที่

1) พัฒนากระบวนการจัดท าและ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาอ าเภอกับ
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
จัดท าแผนทุกระดับ

วช.

วช.

1.1.3 พฒันากลไกการบริหาร
ราชการแบบบรูณาการในระดับ
อ าเภอใหม้ีความเข้มแข็ง ทั้ง
โครงสร้าง ภารกิจ บคุลากรและ
งบประมาณ

ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างบทบาท
ในการบรูณาการงาน
ในระดับพื้นที่

1) จ้างเหมาบริการลูกจ้าง
สนับสนุนการขับเคล่ือนงาน
นโยบายของรัฐบาลและการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
2) ปรับปรุงโครงสร้างการท างาน
ของอ าเภอให้มีความเหมาะสม
กับบทบาท ภารกิจ ในปัจจุบัน
3) ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ปลัดอ าเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง 
พนักงานราชการ ให้มีความ
เหมาะสม

กจ.

กจ.

กจ.

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

1. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแบบบรูณาการ
ในพ้ืนที่ใหม้ีความเข้มแข็ง

1.1 อ าเภอเปน็ศูนย์กลางขับเคล่ือน
การบริหารราชการส่วนภมูิภาคที่มี
ประสิทธภิาพเปน็ที่ยอมรับของ
ประชาชนและทกุภาคส่วน

ระดับความส าเร็จของ
การสร้างความเข้มแข็ง
ของอ าเภอในการปฏบิติั
ราชการในระดับพื้นที่



ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์
ตัวชี้วัด

ระดับเปา้ประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

4) เพิ่มประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแล
คุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน
5) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ เพื่อ
ขับเคล่ือนภารกิจและนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล สู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่
6) สนับสนุนการบูรณาการและ
การขับเคล่ือนนโยบายในระดับ
อ าเภอ

สน.ปท.

วช.

วช.

1.1.4 พฒันาความร่วมมือ
และสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของหมู่บา้น/
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาความ
ร่วมมือและสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของหมู่บา้น/
ชุมชนอย่างยั่งยืน

1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
2) ขยายผลการขับเคล่ือน
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

สน.ปท.

สน.ปท.

1.1.5 ส่งเสริมและบรูณาการ
การปฏบิติังานของชุดปฏบิติัการ
ประจ าต าบลและตรวจติดตามผล
การด าเนินงานใหม้ีประสิทธภิาพ

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมการ
ปฏบิติังานของชุด
ปฏบิติัการประจ าต าบล

1) ส่งเสริมการบูรณาการ
การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ
ประจ าต าบล

สน.ปท.
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ตัวชี้วัด

ระดับเปา้ประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

1.1.6 พฒันาศักยภาพ ก านัน 
ผู้ใหญ่บา้นฯลฯ และคณะกรรมการ
 หมู่บา้น ใหเ้ปน็กลไกหลักในการ 
ขับเคล่ือนภารกิจในระดับพื้นที่

ร้อยละของก านัน 
ผู้ใหญ่บา้น และ 
คณะกรรมการ ฯลฯ
หมู่บา้นที่ได้รับการ
พฒันาศักยภาพ

1)  ฝึกอบรมหลักสูตรก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน
2) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน
4) พัฒนาประสิทธิภาพก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน
5) เพิ่มพูนคุณวุฒิก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

วปค.

สน.ปท.

สน.ปท.

สน.ปท.

วปค.

1.1.7 ปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการ
ปกครองในระบบภมูิสารสนเทศ 
(GIS) ใหม้ีความถูกต้อง

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าระบบข้อมูล
การปกครองทอ้งที่
 ที่มีประสิทธภิาพ

1) ติดตามแก้ไขปัญหาพิพาท
แนวเขต
2) ปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการ
ปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ 
(GIS) มาตราส่วน 1:50,000

สน.ปท.

สน.ปท.

1.2.1 ส่งเสริม/สนับสนุนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริไปสู่ระดับการปฏบิติั
ในระดับพื้นที่ และประชาชน
มีส่วนร่วมในการน าไปปฏบิติั
อย่างเปน็รูปธรรม

ระดับความส าเร็จของ
อ าเภอในการมีส่วน
ร่วมกับทกุภาคส่วนใน
การด าเนินกิจกรรม
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

1) ขับเคล่ือนขยายผลศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริระดับอ าเภอ
2) โครงการพัฒนาตามพระราช 
ด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

กสภ.

กสภ.

1.2.2 สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
ใหม้ีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ระดับความส าเร็จของ
การสนบัสนนุโครงการ
เพื่อยกระดับเศรษฐกจิ
ฐานรากในระดับพื้นที่

1) ส่งเสริม สนับสนุน 
การขับเคล่ือนโครงการเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ในระดับพื้นที่ของรัฐบาล

สน.ปท.

1.2 ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง
เข้มแข็ง พึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง

จ านวนครัวเรือนที่น า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงไปปรับ
ใช้ในการด ารงชีวติ
อย่างเปน็รูปธรรม
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ตัวชี้วัด

ระดับเปา้ประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

2. การรักษาความสงบเรียบร้อย
และอ านวยความเปน็ธรรม
ใหส้ังคมสงบสุข

2.1 กลไกการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคมของฝ่ายปกครอง
และประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็ง

ร้อยละของหมู่บา้น/
ชุมชนที่มีมาตรฐานใน
การรักษาความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชน

2.1.1 เพิ่มประสิทธภิาพการตรวจ
ติดตาม  การบงัคับใช้กฎหมาย
เพื่อปอ้งกันและปราบปรามการ
กระท าความผิด

ร้อยละของการตรวจ
ติดตาม  การบงัคับใช้
กฎหมายเพื่อปอ้งกัน
และปราบปรามการ
กระท าความผิด

1) การตรวจป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิด
ตามกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมการปกครอง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) สนับสนุนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา
3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมมูลนิธิ
และการเร่ียไร
4) ส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจตาม
กฎหมายโรงแรมและสถานบริการ
5) สนับสนุนภารกิจตามกฎหมาย
การพนันและกฎหมายอาวุธปืน
และวัตถุระเบิด
6) ตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
ขออนุญาตกิจการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า (กิจการใหม่)
7) ก ากับดูแลกิจการโรงรับจ าน า
8) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
9) ขับเคล่ือนแผนงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

สน.สก.

สน.สก.

สน.สก.

สน.สก.

สน.สก.

สน.สก.

สน.สก.
สน.สก.

สน.สก.

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด

ระดับเปา้ประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

10) จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการ
จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
หัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
11) พัฒนาระบบฐานข้อมูล        
 หัวกระสุนปืนและปลอกกระสุน
ปืน เพื่อความมั่นคง

สน.สก.

สน.สก. 

2.1.2 จัดระเบยีบสังคม/ชุมชน
 ใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย 
โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
และพฒันาศักยภาพเครือข่ายฝ่าย
ปกครอง

ระดับความส าเร็จ
ในการเพิ่มศักยภาพ
ฝ่ายปกครองในการ
รักษาความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน

1) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม การ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และการค้า
มนุษย์

สน.อส./
สน.สก.

2.1.3 สร้างพลังสังคมและ
เครือข่ายชุมชนในการปอ้งกันและ
ปราบปรามด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บา้น 
แบบมีส่วนร่วม

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุน
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่

1) เสริมสร้างเครือข่ายรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
2) เครือข่ายเยาวชนตาสับปะรด
3) Mr.แจ้งเหตุ

สน.มน.

สน.มน.
สน.สก.

2.1.4 สร้างชุมชนใหม้ีความ
เข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน

ร้อยละของหมู่บา้น/
ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหมู่บา้น
ปลอดยาเสพติด

1) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
2) จัดระเบียบสังคมแบบบูรณา
การป้องกันยาเสพติด

สน.อส.

สน.อส.
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ตัวชี้วัด

ระดับเปา้ประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

2.2.1 เสริมสร้างความตระหนักรู้
และปฏบิติัการข่าวสาร 
(Information Operation) 
เพื่อใหป้ระชาชนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบนัหลักของชาติ

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแนวทาง
ปฏบิติัการข่าวสาร 
(Information 
Operation) ด้านการ
สร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับสถาบนัหลัก
ของชาติ

1) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสร้างความรักชาติและ
เสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ
2) ก าหนดแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ทั้งใน
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ เพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันหลักของชาติ

สน.ปท. 

สน.มน./
สล.ปค./

สส.

2.2.2 ส่งเสริมวถิีชีวติแบบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมวถิีชีวติ
ตามระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เปน็ประมุข

1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูป
2) สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในระดับพื้นที่โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.)

สน.ปท.

สน.ปท.

3) พัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
4) บริหารจัดการแบบบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด
ของฝ่ายปกครอง
5) ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟูสมรรภาพผู้เสพยา   
เสพติด
6) ติดตาม ช่วยเหลือ สร้างอาชีพ
และสงเคราะห์ผู้กระท าความผิด
ในชุมชน
7) เยาวชนอาสารักษาดินแดน     
ต้านภัยยาเสพติด

สน.อส.

สน.อส.

สน.อส.

สน.อส.

สน.อส.

2.2 ประชาชนทกุพื้นที่มีความ
ปรองดองสมานฉันทแ์ละธ ารงไวซ่ึ้ง
สถาบนัหลักของชาติ

ระดับความส าเร็จของ
การลดความขัดแย้ง
ในพื้นที่
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ตัวชี้วัด

ระดับเปา้ประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

3) ประกวดหมู่บ้านต้นแบบ
ปรองดองสมานฉันท์
4) ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สน.ปท.

สน.ปท.

2.3.1 พฒันาศักยภาพศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอใหเ้ปน็หน่วยงานหลัก
ในการแก้ไขปญัหาความ เดือดร้อน
ใหก้ับประชาชนอย่างเทา่เทยีมและ
  เปน็ธรรม

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
แก้ไขปญัหาเร่ือง
ร้องเรียน การไกล่
เกล่ียและประนอม
ข้อพพิาท

1) สนับสนุนการขับเคล่ือน
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
2) สนันสนุนการอ านวยการด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
อ านวยความเป็นธรรม
3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม
กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนและ
กฎหมาย 6 ฉบับ
4) สนันสนุนผู้ชันสูตรพลิกศพ      
 ตามป.วิอาญา
5) ค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
 

สน.สก.

สน.สก.

สน.สก.

สน.สก.

สน.สก.

2.3.2 เสริมสร้างความสัมพนัธ์
กับหน่วยงานทกุภาคส่วน เพื่อ
น าไปสู่ความร่วมมือในการพฒันา
และสรรค์สร้างสังคมใหเ้กิดความ
สงบสุข

ร้อยละของความส าเร็จ
ในการแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่

1) อบรมบุคลากรระดับจังหวัด
และอ าเภอในการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา

สน.สก.

2.3 ระบบงานอ านวยความเปน็ธรรม
 มีมาตรฐานเปน็ที่พึ่งของประชาชน

ร้อยละของอ าเภอที่มี
การพฒันาศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอใหม้ีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
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ระดับเปา้ประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

3.1.2 เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงและเครือข่ายข่าว
ของฝ่ายปกครองในพื้นที่

ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาด้านการข่าว
ร่วมกับหน่วยงานความ
มั่นคงและเครือข่าย
ทกุภาคส่วน

1) จัดต้ังแหล่งข่าวระดับหมู่บ้าน
ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้
2) ฝึกอบรม ผรส. ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

สน.มน.

สน.มน.

3.1.3 พฒันายุทธวธิกีองก าลัง
ประจ าถิ่นของฝ่ายปกครองใหม้ี
ความรู้ ความสามารถในการปอ้งกัน
แก้ไขปญัหาและพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการจัดท า
ยุทธวธิใีนการปอ้งกัน
และพฒันาศักยภาพ
ของกองก าลังประจ าถิ่น

1) สนับสนุนภารกิจของกอง
อาสารักษาดินแดนและกอง
ก าลังประจ าถิ่น
2) เสริมสร้างศักยภาพของกอง
ก าลังประจ าถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สน.อส.

สน.อส.

สน.บท.

สน.บท.

สน.บท.

สน.บท.

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

3.1.1 เพิ่มประสิทธภิาพ
กระบวนการส ารวจและก าหนด
สถานะบคุคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

ระดับความส าเร็จของ
การพจิารณาใหส้ถานะ
บคุคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

1) ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการ
แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ
คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน
2) พิสูจน์และรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นตาม พ.ร.บ. 
สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ส ารวจและปรับปรุงการ
จัดท าทะเบียนประวัติและบัตร
ประจ าตัวส าหรับบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทย
4) ก าหนดสถานะและให้สัญชาติ
ไทยตามกฎหมายแก่เด็กนักเรียน
ไร้สัญชาติ

3. การเสริมสร้างความมั่นคง
ภายในทกุระดับในพ้ืนที่ใหเ้ข้มแข็ง
มีเอกภาพ

3.1 ประชาชนทกุพื้นที่มีความ
ปลอดภยั ภายใต้สังคมที่สงบสุข

ระดับความส าเร็จของ
การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่
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แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

3) ฝึกทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4) พัฒนาศักยภาพปลัดอ าเภอ  
ผู้เป็นหัวหน้าประจ าต าบล 
หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย ชรบ. 
290 ต าบล

สน.มน.

สน.มน.

3.2.1 พฒันาและจัดระเบยีบการ
สัญจรข้ามแดน ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทนัสมัย 
สะดวกรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล

ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาและจัด
ระเบยีบการสัญจร
ข้ามแดนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ทนัสมัย มีความ
ปลอดภยั ได้มาตรฐาน 
สากล

1) อ านวยการบริหารการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนในการออกหนังสือ
ผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สน.มน.

3.2.2 ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
มีความมั่นคงปลอดภยั มีความ 
สัมพนัธอ์ันดีกับประเทศเพื่อนบา้น

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพนัธ์
ระหวา่งประชาชนกับ
ประชาชนในพื้นที่
ชายแดน

1) สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ชายแดน (People To People
 Connectivity)
2) ขับเคล่ือนแผนแม่บท
กรมการปกครองต่อประชาคม
อาเซียน (DOPA's Master plan
 on ASEAN Community)
3) เพิ่มประสิทธิภาพอ าเภอเพื่อ
สนับสนุนการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

วช.

วช.

วช.

ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างความ
มั่นคงภายในของกลไก
ฝ่ายปกครองในระดับ
พื้นที่

3.2 กลไกฝ่ายปกครองในการรักษา
ความมั่นคงภายในมีประสิทธภิาพ 
สามารถลดปญัหาความขัดแย้งและ
ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่
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3.2.3 ระบบบริหารจัดการและ
การรักษาความปลอดภยัพื้นที่พกัพงิ
ชั่วคราวส าหรับผู้หนีภยัจากการสู้รบ
มีประสิทธภิาพ

ระดับความส าเร็จของ
การบริหารจัดการและ
การรักษาความ
ปลอดภยัพื้นที่พกัพงิ
ชั่วคราวผู้หนีภยัจาก
การสู้รบที่มีมาตรฐาน

1) อ านวยการบริหารจัดการ
พื้นที่พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้หนี
ภัยจากการสู้รบ

สน.มน.

1) สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) จัดหาเส้ือเกราะกันกระสุน
ระดับ 3A
3) จัดหาอาวุธปืนลูกซองให้กับ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้อมยาม
ส าหรับชรบ. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5) จัดหาเคร่ืองแต่งกายชุด ชรบ.
 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6) จัดหากระสุนปืนลูกซอง
ส ารองคลังให้พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สน.มน.

สน.มน.

สน.มน.

สน.มน.

สน.มน.

สน.มน.

3.2.4 พฒันาศักยภาพศูนย์
ปฏบิติัการอ าเภอ  จังหวดัชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่เส่ียงต่อความมั่นคง 
ใหม้ีการบริหารจัดการที่เปน็ระบบ 
โดยบรูณาการทกุภาคส่วน สามารถ
ติดตามประเมินผลอย่าง เปน็รูปธรรม

ระดับความส าเร็จของ
การขับเคล่ือนศูนย์
ปฏบิติัการอ าเภอ
จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
มีการบริหารจัดการ
ที่เปน็ระบบ
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3.2.5 น าแนวทางพระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง พฒันา มาปฏบิติั
ร่วมกับหน่วยงานทกุภาคส่วน และ
ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนในพื้นที่
เข้ามามี ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขใน
พื้นที่

ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมภาครัฐที่
หน่วยงานทกุภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยน า
แนวทางพระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพฒันา
 มาปรับใช้
ในพื้นที่อย่างเหมาะสม

1) พัฒนาความร่วมมือภาครัฐ
และประชาชนเพื่อเร่งน าสันติสุข
คืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) สานใจไทยสู่ใจใต้
3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และป้องกันตนเองของประชาชน
ในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) ส่งเสริมการศึกษาชาวไทย
มุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
5) ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
6) พัฒนาความร่วมมือภาครัฐ
และประชาชนเพื่อเร่งน าสันติสุข
กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สน.มน.

สน.มน.
สน.มน.

สน.มน.

สน.มน.

สน.มน.
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4.1.1 จัดท ำ เชื่อมโยง และพฒันำ
ระบบฐำนข้อมูลทะเบยีนบคุคล 
และระบบกำรรักษำควำมปลอดภยั
ที่มีมำตรฐำน

จ ำนวนหน่วยงำนที่มีกำร
เชื่อมโยงระบบ
ฐำนข้อมูลบคุคลและ
น ำไปใช้ประโยชน์

1) กำรพัฒนำระบบกำรบูรณำ
กำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำร
บริกำรภำครัฐ (Linkage Center)
2) จัดกำรฐำนข้อมูลกลำงและ
บูรณำกำรกำรให้บริกำรทะเบียน
รำษฎรรูปแบบใหม่
3) สัมมนำหน่วยงำนที่ร่วมใช้
ประโยชน์โดยเชื่อมโยงข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง

สน.บท.

สน.บท.

สน.บท.

4.1.2 พฒันำและส่งเสริมกำรใช้
บตัรประชำชนแบบ Smart Card 
ในกำรรับบริกำรเพยีงใบเดียวแบบ
เบด็เสร็จ

จ ำนวนหน่วยงำนที่มี 
กำรน ำข้อมูลบรรจุลง
หน่วยควำมจ ำ (IC 
Chip) ในบตัรประจ ำตัว
ประชำชนแบบเอนก 
ประสงค์ (Smart Card)

1) จัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
(Smart Card)
2) บริหำรกำรออกบัตรประจ ำตัว
ประชำชน  (Smart Card)
3) จัดหำอุปกรณ์เคร่ืองอ่ำนบัตร
ประจ ำตัวประชำชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

สน.บท.

สน.บท.

สน.บท.

4.1.3 สร้ำง Application หรือ
นวตักรรมงำนทะเบยีนและงำน
บริกำรอื่นๆ ใหป้ระชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงกำรบริกำรได้สะดวก รวดเร็ว
แบบจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop 
Service)

จ ำนวน Application 
หรือนวตักรรมงำน
ทะเบยีนและงำนบริกำร
อื่นๆ เพื่อเพิ่มควำม
สะดวก รวดเร็ว ในกำร
ใหบ้ริกำรประชำชน

1) พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนด้ำนทะเบียน บัตร
ประจ ำตัวประชำชน และข้อมูล
สำรสนเทศ
2) พัฒนำระบบส ำนักทะเบียน  
ไร้เอกสำร (Paperless 
Registration Offices)

สน.บท.

สน.บท.

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยทุธศาสตร์กรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

4. การพัฒนาระบบบริการ
และข้อมูลบคุคลใหท้นัสมัย
มีคุณภาพเพ่ือความมั่นคง
และการพัฒนาประเทศ

4.1 ระบบฐำนข้อมูลทะเบยีนบคุคล
มีคุณภำพ ทนัสมัย ตอบสนอง
นโยบำย Thailand 4.0

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลทะเบยีน
บคุคลที่มีมำตรฐำน
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3) แปลงข้อมูลไมโครฟิล์ม
เอกสำรด้ำนกำรทะเบียนให้อยู่ใน
รูปแบบเอกสำรภำพถ่ำย (Digital 
Image Files)
4) พัฒนำ Mobile Application 
ส ำหรับกำรตรวจติดตำมและ
บังคับใช้กฎหมำยในระบบ 
e-DOPA License

สน.บท.

สน.บท.

4.2 ผู้รับบริกำรและหน่วยงำน
ภำยนอกมีควำมพงึพอใจและเชื่อมั่น
ในคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของ
กรมกำรปกครอง

ระดับควำมควำมส ำเร็จ
ของกำรพฒันำคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำร

4.2.1 ปรับปรุงงำนบริกำรใหม้ี
ควำมทนัสมัย มีมำตรฐำน 
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว และถูกต้องตำม
ระเบยีบ กฎหมำย

ร้อยละควำมพงึพอใจ
ของผู้รับบริกำร

1) คัดเลือกส ำนักทะเบียนดีเด่น
2) พัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำร
ทะเบียนและบัตรประจ ำตัว
ประชำชน
3) ส่งเสริมและพัฒนำควำมเป็น
เลิศในกำรให้บริกำรของส ำนัก
ทะเบียนอ ำเภอ
4) บ ำรุงรักษำ แก้ไข พัฒนำและ
ปรับปรุงระบบบัตรคิว
5) สนับสนุนกำรอ ำนวยกำร
ด้ำนกำรบริกำรประชำชน
6) ปรับปรุงศูนย์บริกำรประชำชน

สน.บท.
สน.บท.

สน.บท.

สน.บท.

สน.สก.

สน.สก.
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4.2.2 เสริมสร้ำงกระบวนกำร
ใหบ้ริกำรเชิงรุก เพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรจัดท ำกระบวนงำน  
ในกำรบริกำรเพื่อลด
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน

1) จัดต้ังเครือข่ำยอำสำสมัคร
ฝ่ำยทะเบียนประจ ำหมู่บ้ำน/ชุมชน
2) อ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพงำนบริกำรทะเบียน
รำษฎรและบัตรประจ ำตัว
ประชำชน
3) ขยำย/เคล่ือนย้ำยระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริกำร
ประชำชนด้ำนกำรทะเบียนและ
บัตรประจ ำตัวประชำชน
4) เสริมสร้ำงศักยภำพ             
 จุดเคำน์เตอร์บริกำรอ ำเภอ...ยิ้ม 
5) ขยำยผลจัดต้ังจุดเคำน์เตอร์
บริกำรอ ำเภอ...ยิ้ม

สน.บท.

สน.บท.

สน.บท.

วช.

วช.
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ที่รับผิดชอบ
5.1 ระบบการบริหารจัดการของ
กรมการปกครองมีคุณภาพ 
เปน็ธรรม ทนัสมัยและเปน็สากล

ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุงการบริหาร
จัดการภายในที่ได้
มาตรฐาน

5.1.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ใหส้ามารถบงัคับใช้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจในปจัจุบนั

ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุงระเบยีบ 
กฎหมายใหเ้ปน็ปจัจุบนั

1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ในอ านาจหน้าที่ของกรมการ
ปกครอง
2) ศึกษาและพัฒนาการ
ด าเนินการตามกฎหมายในหน้าที่
ของฝ่ายปกครอง

สน.สก.

ผชช.กม.

5.2 บคุลากรของกรมการปกครอง 
 มีสมรรถนะและศักยภาพในการ
ปฏบิติัราชการ

ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาศักยภาพ
บคุลากรกรมการปกครอง

5.2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบคุคลใหม้ีมาตรฐาน 
และโครงสร้างหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภมูิภาคให้
เหมาะสมกับภารกิจของกรมการ
ปกครอง

ระดับความส าเร็จ
ในการปรับปรุง
โครงสร้างขององค์กร
และการก าหนด
ต าแหน่งหลักเกณฑ์
การบริหารงานบคุคล
ชัดเจนเปน็รูปธรรม

1) พัฒนาจัดการความรู้
2) ศึกษาวิจัยและประเมินผล
การปฏิบัติงานในภารกิจของ
กรมการปกครอง
3) พัฒนาการบริหารงานบุคคล
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร
4) พัฒนาประสิทธิภาพการ
วางแผนและพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล
5) ปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่ม
อัตราก าลัง ส าหรับอ าเภอที่มี
ด่านชายแดนถาวร
6) สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
อ านวยการบริหารส่วนกลางของ
กรมการปกครอง

วปค. 
วช.

กจ.

กจ.

กจ.

กค.
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5. การบริหารจัดการสู่ความ
เปน็เลิศ ยึดหลัก ธรรมาภบิาล และ
พัฒนาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะสูง
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5.2.2 พฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพบคุลากร รวมถึง
เสริมสร้างภาพลักษณ์ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ีความรู้
คู่คุณธรรม

ร้อยละของบคุลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพ

วปค.
วปค.
วปค.
วปค.

วปค.
วปค.

วปค.
วปค.
วปค.
วปค.
วปค.
วปค.

กจ.

วช.

วช.

กจ.
กจ.
กจ.

1) อ านวยการบริหารฝึกอบรม
2) หลักสูตรนายอ าเภอ
3) หลักสูตรปลัดอ าเภอ
4) หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง
5) หลักสูตรเสมียนตราอ าเภอ
6) หลักสูตรปลัดอ าเภอหัวหน้า
กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง
7) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง
8) หลักสูตรเสมียนตราจังหวัด
9) หลักสูตรป้องกันจังหวัด
10) หลักสูตรจ่าจังหวัด
11) พัฒนาบุคลากรขององค์กร
12) ก่อสร้างศูนย์พัฒนาบุคลากร
ฝ่ายปกครอง
13) หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.)
14) พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการ
กรมการปกครอง
15) จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ
ประจ าปี
16) นายอ าเภอแหวนเพชร
17) คัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น
18) เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตการท างาน
ด้านการป้องกันและประพฤติ
มิชอบของกรมการปกครอง
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5.3.1 การพฒันาระบบการส่ือสาร
โดยเสียง ภาพ และข้อมูล ด้วย
เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทนัสมัย 
สะดวก รวดเร็ว

ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาระบบ 
ส่ือสารของกรมการ
ปกครอง

1) บริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ
2) ฝึกอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส าหรับบุคลากรกรมการ
ปกครอง
3) พัฒนาระบบส่ือสารข้อมูล
4) อ านวยการด้านการส่ือสาร
5) ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ประจ าที่ท าการปกครอง
อ าเภอและจังหวัด ทั่วประเทศ
6) ติดต้ังระบบส่ือสารวิทยุเฉพาะ
กิจ ติดต้ัง trunk radio digital 
ประจ าจังหวัดและอ าเภอ
ทั่วประเทศ
7) จัดท าเคร่ืองวิทยุคมนาคม
ทดแทนทั่วประเทศ
8) จัดหารถยนต์ส่ือสาร
ผ่านดาวเทียมในภารกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
9) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้าส่ือสารระดับต้น
10) หลักสูตรอบรมผู้ใช้เคร่ือง
วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
11) หลักสูตรอบรมพนักงาน
วิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุ
คมนาคมอ าเภอและจังหวัด 

ศสป.

ศสป. 

   ศสป.   
สส.
สส.

สส.

สส.

สส.

สส.

สส.

สส.

5.3 ระบบการส่ือสารมีความ
ทนัสมัยสามารถติดต่อส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวกิฤต

ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาระบบการ
บริหารราชการแบบ
ดิจิทลั (DOPA Smart 
Administration)
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5.3.2 การวางระบบและพฒันา
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่กรมการ
ปกครอง (DOPA Big Data) และ
พฒันาระบบการบริหารราชการ
แบบดิจิทลั

จ านวนปริมาณข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (DOPA Big
 Data) ของกรมการ
ปกครอง

1) ศึกษาและวางระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่กรมการ
ปกครอง (DOPA Big Data)
2) บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการ
ให้บริการประชาชนในระบบ 
e-DOPA License

ศสป.

สน.สก.


