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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลผุลสมัฤทธิ์”

พนัธกิจ (Mission) 
๑. จัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากร    
    ของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด          
    และงบประมาณ ติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
๓. ส่งเสริมการอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน  
    และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. พัฒนาระบบการอํานวยการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ        
    เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียม  
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม
การดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบูรณาการ 
และประสานการจัดทํานโยบาย  

ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :   
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ค ์

๑.๑ สป. มีความ
พร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
๑.๒ จังหวดั/ 
กลุ่มจังหวัด  
มีความพร้อม     
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

๒.๑ ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๒.๒ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด 
๒.๔ สป. มีการดาํเนินการดา้นการขา่วที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๕ การแกไ้ขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.๖ ปัญหา/ข้อรอ้งเรียนของประชาชนไดร้ับการดูแล/แก้ไขอย่างเป็นธรรม 

๓.๑ สป. มีการบูรณาการ 
และประสานการจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์  
เพื่อขับเคลื่อนไปสูก่ารปฏบิัติ
 

๔.๑ สป. บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
๔.๒ สป. มีระเบียบ กฎหมายในความรับผดิชอบ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
๔.๓ สป. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
๔.๔ สป. เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู ้
๔.๕ ระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลของ สป.  
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

๕.๑ จังหวดั/กลุ่มจังหวัด    
มีการบริหารจัดการ       
แบบบูรณาการเพือ่มุ่ง
ส่งเสรมิการพัฒนาและ
แก้ไขปญัหาในระดับพื้นที่ 
และมีการตดิตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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๑.๑.๑ พัฒนาระบบ    
ฐานข้อมูลกลาง และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อรองรับ       
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑.๑.๒ พัฒนาบุคลากร       
ให้มีความรู้ ทักษะ และ 
สมรรถนะ พร้อมรับ          
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑.๒.๑ ส่งเสริมการดําเนินงาน
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด       
ในการเตรียมความพร้อม     
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑.๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนา 
พื้นที่ชายแดน/พื้นที่ที่มี 
ศักยภาพ เพื่อรองรับและ
เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

๒.๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ทั้งในระดับองค์กร
และพื้นที่ 
๒.๒.๑ ควบคุม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคงตามแนวชายแดน 
๒.๒.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
และประเทศเพื่อนบ้าน 
๒.๓.๑ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 
อย่างยั่งยืน 
๒.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง 
๒.๕.๑ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๕.๒ พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๖.๑ พัฒนากลไกการอํานวยความเป็นธรรม            
ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

๓.๑.๑ บูรณาการ ประสาน 
และจัดทํายุทธศาสตร์ 
ขององค์กรให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑.๒ ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และขยายผลแนวทาง 
การพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ 
การเรียนรู้ตามรอย 
พระยุคลบาทไปสู่การปฏิบัติ 
ของประชาชนในระดับพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

๔.๑.๑ พัฒนาระบบงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๔.๑.๒ ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔.๑.๓ พัฒนาระบบการตรวจราชการ/เครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล 
๔.๑.๔ พัฒนาระบบบริหารงานคลังให้มีธรรมาภิบาล 
๔.๒.๑ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
๔.๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
๔.๓.๒ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก 
๔.๔.๑ ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔.๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
๔.๕.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม 
๔.๕.๓ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร    
ของหน่วยงาน 
๔.๕.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสมดุล 
๔.๕.๕ พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 

๕.๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/  
กลุ่มจังหวัด 
๕.๑.๒ สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
มีการบูรณาการและเชื่อมโยง
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 
๕.๑.๓ พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน  
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๑.๔ สนับสนุนการขับเคลื่อน 
การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ 
และเอกชนของจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียม  
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม
การดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบูรณาการ 
และประสานการจัดทํานโยบาย  

ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :   
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

หน
่วย

งา
นท

ี่รบั
ผิด

ชอ
บ 

ตท.สป. , สบจ.สป.  ทุกสํานกั/กอง , สนผ.สป. , ศปท.มท. , สดร.สป. , 
สน.สป. , ตท.สป. , ศปก.มท. , สตร.สป.  

สนผ.สป. กพร.สป. , ศปท.มท. , สตร.สป. , สกม.สป. , ตภ.มท. , ตภ.สป. ,      
ศปก.มท. , สน.สป. , ศสส.สป. , กค.สป. , กก.สป. , สดร.สป. , 
กจ.สป. , สกถ.สป. 

สบจ.สป.  
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