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เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุน          
การดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

                วิสัยทัศน์ (Vision)๓.๑ 

                พันธกิจ (Mission)๓.๒ 

 จัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์
การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ 

 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการ
และประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผล 
การบริหารและพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับเคลื่อน 
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมการอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ
เรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง การเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 พัฒนาระบบการอํานวยการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                ประเด็นยุทธศาสตร์๓.๓ 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน 
 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 



๓๕ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอาํนวยการและสนับสนุนการดําเนนิการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

พันธกิจ (Mission) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมเข้าสู่ 

  ประชาคมอาเซียน 
       ๑.๑.๑ กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีความพร้อมรองรับ      
                การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากําลังให้มคีวามสอดคล้อง 
                เหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๑.๑.๓ ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน  
                ภารกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงาน 
       ๑.๑.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                และการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๑.๑.๕ พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทักษะ และสมรรถนะ             
                พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑.๒ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 

  อาเซียน 
       ๑.๒.๑ ส่งเสริมการดําเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั                
                ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๑.๒.๒ ส่งเสรมิการพัฒนาพื้นที่ชายแดน/พื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับ   
               และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๔.๑ สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 
       ๔.๑.๑ พัฒนาระบบงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
       ๔.๑.๒ ขบัเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       ๔.๑.๓ พัฒนาระบบการตรวจราชการ/เครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
                และงบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล 
       ๔.๑.๔ พัฒนาระบบบริหารงานคลังให้มีธรรมาภิบาล 
๔.๒ สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทยมีระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบที่มปีระสิทธภิาพ 
       ๔.๒.๑ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ 
๔.๓ สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการแผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ที่มปีระสิทธภิาพ 
      ๔.๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      ๔.๓.๒ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก 
๔.๔ สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
       ๔.๔.๑ ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔.๕ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทยมีความเหมาะสม    

 สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
       ๔.๕.๑ ปรับปรุงโครงสรา้งและการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจที่เปลีย่นแปลงไป 
       ๔.๕.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม 
       ๔.๕.๓ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 
       ๔.๕.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสมดุล 
       ๔.๕.๕ พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ

จังหวัด/กลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
๕.๑ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการ       
      แบบบูรณาการเพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนา 
      และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และมีการ 
      ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
      ๕.๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทํา 
               แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
      ๕.๑.๒ สนับสนุนและส่งเสรมิให้จังหวัดและกลุ่มจังหวดั 
               มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนา 
               ในระดับพื้นที่ 
      ๕.๑.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการจดัทํา 
               แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
      ๕.๑.๔ พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 
               ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
      ๕.๑.๕ สนับสนุนการขับเคลือ่นการส่งเสริม 
               ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนของจังหวัด 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๒.๑ ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาต ิ
        ๒.๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาต ิ
                ทั้งในระดับองค์กรและพื้นที่ 
๒.๒ ประชาชนมีความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ๒.๒.๑ ควบคุม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน 
        ๒.๒.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กบัต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
๒.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนมีภมูิคุ้มกนัจากภัยยาเสพติด 
        ๒.๓.๑ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างพลังสังคม และพลังชุมชน
                เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
๒.๔ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการดําเนินการด้านการข่าว               
      ที่มีประสิทธิภาพ 
        ๒.๔.๑ เพิ่มประสิทธภิาพดา้นการข่าวเพื่อความมั่นคง 
๒.๕ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมี 

 ประสิทธิภาพ 
       ๒.๕.๑ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
                ภาคใต ้
       ๒.๕.๒ พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ที่ และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดน 
                ภาคใต ้
๒.๖ ปัญหา/ข้อร้องเรียนของประชาชนได้รับการดูแล/แก้ไขอย่างเป็นธรรม 
        ๒.๖.๑ พัฒนากลไกการอาํนวยความเป็นธรรมให้กบัประชาชนอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัต ิ

เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย               
      มีการบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย  

  ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  
       ๓.๑.๑ บูรณาการ ประสาน และจดัทํายุทธศาสตร์      
                ขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง 
       ๓.๑.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และขยายผล 
                แนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
                ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู ้
                ตามรอยพระยุคลบาท ไปสู่การปฏิบัต ิ
                ของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 

จัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลง
นโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด
คุ้มค่า และสมประโยชน ์

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรอง
ของกระทรวง การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาระบบการอํานวยการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

                แผนที่ยุทธศาสตร์ ๓.๕ 



๓๖ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
 

 
 
 

      

      

      

  

 

แผนที่ยุทธศาสตร์สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมการดําเนินงานด้านความมั่นคงภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
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พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ       
ให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย         
มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานขององค์กร       
มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน
ระบบการดําเนินงานของจังหวัด/        

กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

พื้นที่ชายแดน/พื้นที่ที่มีศักยภาพ          
ได้รับโอกาสและการพัฒนาในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน/        
พื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับและเพิ่มโอกาส  
ทางเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมการดําเนินงานของจังหวัด/        
กลุ่มจังหวัดในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่บ้าน/ชุมชนมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด

ประชาชนได้รับการดูแล/แก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย         
มีการบูรณาการและประสานการจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ 

การปฏิบัติ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย       
มีการดําเนินงานตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการติดตามประเมินผล       
อย่างเป็นระบบ 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบูรณาการ    
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 

การดําเนินงานดา้นเศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ      

และภาคเอกชนในพื้นที ่

ระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน          
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพ          

สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด    
มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนา          

ในระดับพื้นที่

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน      
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนของจังหวัด 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย       
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนาระบบการตรวจราชการ/เครือข่าย   
การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล    
การปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างมี     

ธรรมาภิบาล

ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ

พัฒนาระบบงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบบริหารงานคลังให้มีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ขององค์กรมีการบูรณาการ 
ประสาน และจัดทํา โดยมีความสอดคล้อง

กับบริบทที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเรียนรู้และแนวทาง          
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท ได้รับการส่งเสริม
และขยายผลไปสู่การปฏิบัติของประชาชน

ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

บูรณาการและประสานการจัดทํานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้อง        

กับบริบทที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม 

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ได้รับการดําเนินการ ทั้งในระดับองค์กรและพื้นที่

การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การดําเนินการดา้นการข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน            
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างบูรณาการ 

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลไกการอํานวยความเป็นธรรมในสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน   
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

พัฒนากลไกการอํานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ควบคุม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน

สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้




