
สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทศัน์ของหนว่ยงาน 

และเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

3. หลกัการและเหตุผล 
ด้วยวิสัยทัศน์ประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ก าหนดไว้ว่า 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมี  6 ยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ  มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  จ านวน ๒๓ แผนแม่บท                              
แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า เ ร่ ง ด่ ว น ใ น  5  ปี แ ร ก  จ า น ว น  1 5  ป ร ะ เ ด็ น  ซึ่ ง เ ป็ น ก ล ไ ก ส า คั ญ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผลผูกพันให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติ  
และขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการพิจารณา
ความเชื่อมโยงและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และประเด็นการพัฒนา  
การพัฒนาเร่งด่วนไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี 
และรายปี โดยเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ  
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่ อวันที่  
1 พฤษภาคม 2562 มาตรา 9 ประกอบมาตรา 16 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
เป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคง นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเข้มแข็งสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  จึ ง ได้ จัดท า โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือให้ 
ทุกหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคง และแผนอ่ืน ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในบริบทปัจจุบัน 

4. วัตถุประสงค ์
 4.๑ เพ่ือระดมความคิดเห็นจากการสัมมนาร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคและรวบรวมผลจากการระดมความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริม                 
การปกครองท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

/4.2 เพ่ือถ่ายทอด... 
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  4.๒ เพ่ือถ่ายทอดทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยน า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาถ่ายทอดและน าไปสู่การปฏิบัติ                 
ได้อย่างเหมาะสม 
 4.๓ เพ่ือวางแนวทางการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ 
ส านัก/กอง และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                      

5. รูปแบบวิธีการอบรม 
 จัดอบรมสัมมนาโดยการบรรยายและอภิปรายให้ความรู้จากวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เพ่ือระดมความ
คิดเห็นในการทบทวนทิศทางการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท าข้อเสนอในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ                  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และถอดบทเรียนพร้อมจัดท า (workflow) ในการพิจารณาความเชื่อมโยง 
แผนงาน/โครงการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง                   
โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 จ านวน 3 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม– วันพธุที่ 23 ธันวาคม 2563 

7. สถานทีด่ าเนินการ 
 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

8. ผู้เข้าอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาฯ จ านวน 309 คน ประกอบด้วย 
          (1) ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จ านวน 76 แห่งๆ ประกอบด้วย ท้องถิ่น
จังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอที่ท้องถิ่นจังหวัด และบุคลากรในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ท้องถิ่น
จังหวัดคัดเลือกในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 228 คน 
 (2) ผู้บริหารสังกัดส่วนกลาง ประกอบด้วย ผอ. ส านัก/กอง จ านวน 14 คน และผู้แทนจากกลุ่มงาน/ฝ่าย 
จ านวน 67 คน รวม 81 คน   

9. งบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ านวน 1,254,600 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจ านวน 1,173,350 บาท 
งบประมาณคงเหลือจ านวน 81,2๕๐ บาท  
10. สรุปเนื้อหาวิชาการและวิทยากรโครงการฯ 
 1) การบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐ โดย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ 
รองเลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ              (ภาคผนวก ก)
    นายวันฉัตรฯ เริ่มต้นการบรรยายโดยได้กล่าวถึงความส าคัญของแผนสามระดับซึ่งการเขียนโครงการ
ต่างๆจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

/ประเทศไทย... 
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     ประเทศไทยมีแผนทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้ 
  1.1 แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2 แผนระดับที่ 2 มีทั้งหมด 4 แผน คือ 
        1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คือ แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม 
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมีจ านวน 23 ประเด็น 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ คือ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 13 ด้าน 
   1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ แผนถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลา 5 ปี 
   1.2.4 แผนความม่ันคง คือ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทาง  
ในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือนแก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ 
  1.3 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่เน้นการปฏิบัติและก่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562มี ทั้งหมด 2 แผน คือ 
   1.3.1 แผนปฏิบัติการด้าน คือแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ( Issue Base) ที่มี 
การบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงานที่จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด  
และในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานจะต้องมีเหตุจ าเป็นในการจัดท า
แผนฯ ดังกล่าว 
   1.3.2 แผนปฏิบัติราชการ มี 2 ลักษณะ (1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และ 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คือ เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการจัดท าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแผน 
ที่ส่วนราชการจะด าเนินการโดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนระดับ 1 และ 2 

    การจัดท าโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 นายวันฉัตรฯ ได้อธิบายถึงกรอบการจัดท าโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          

โดยได้พูดถึงการจัดท าโครงการที่ผ่านมาว่า ปัญหาในการจัดท าโครงการมีอยู่ 4 ข้อ คือ (1) การท างานยัง
เป็นไปในลักษณะแยกกันคิด แยกกันท า (2) หลักการ ความคิด ความเชื่อ (3) โครงการดังกล่าวส าคัญจริงไหม 
(4) การเห็นแผนซึ่งกันและกัน และได้ให้หลักในการจัดท าโครงการส า คัญในปัจจุบันซึ่งเป็นหน้าที่ 
ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามท่ี สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 
  1. การมองเป้าหมายร่วมกัน คือ การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
  2. การจัดท าโครงการ/Value Chain/Gap Analysis คือ การวิเคราะห์ Gap Analysis  
เพ่ือวางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญร่วมกัน  
  3. การจัดล าดับความส าคัญ คือ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอของ โครงการ  
ที่ต้องมาจากการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น มาก-น้อย ในการจัดท าโครงการ ซึ่งมีหลักในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 8 วิธี ดังนี้ 

/3.1 วิเคราะห์ ... 
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   3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการในภาพรวมกับปัจจัยที่เลือก 
ว่ามีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้จริง 
   3.2 พิจารณาหลักการและเหตุผลของโครงการว่ามีการอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ 
เพ่ือท าให้มีความน่าเชื่อถือ 
   3.3 พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายว่ามีความชัดเจน
และบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
   3.4 พิจารณาจากแผนงาน/โครงการว่ามีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และสามารถด าเนินการได ้
   3.5 พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
   3.6 พิจารณางบประมาณในการด าเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมและเกิดความ
คุ้มค่าหรือไม ่
   3.7 พิจาณาความซ้ าซ้อนของโครงการ 
   3.8 พิจารณารายละเอียดโครงการว่าเป็นโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคาร ตามภารกิจปกติ 
  4. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายรับ รายจ่ายและทรัพยากร
อ่ืนที่ใช้ในปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจะต้องจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการรายปีของทุกโครงการพร้อมทั้งการ
ด าเนินการอ่ืนๆ ตามภารกิจ เพ่ือเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป 

การติดตามและประเมินผล 
 นายวันฉัตรฯ ได้อธิบายถึงการติดตามประเมินผลว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ชื่อว่าระบบ eMENSCR เพ่ือใช้ในการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการของโครงการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
โดยระบบฯ ได้ใช้หลักในการประเมินผล 5 ขั้นตอน คือ  
  (1) โครงการด าเนินการ  
  (2) ผลผลิต (Output)  
  (3) ผลลัพธ์ข้างต้น  
  (4) ผลลัพธ์ขั้นกลาง  
  (5) ผลลัพธ์ระยะยาว  
ซึ่งในปัจจุบันระบบ eMENSCR ได้ท าการเชื่อมโยงบูรณาการทางข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  

หน้าที่ของหน่วยงาน 
 นายวันฉัตรฯ ได้อธิบายถึง หน้าที่ของหน่วยงาน และก าชับไว้จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 
  (1) หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ 
  (2) หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้ง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
  (3) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานภายในเวลาและตาม
รายการที่ส านักงานก าหนด 

/ในช่วงสุดท้าย ... 
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ในช่วงสุดท้าย นายวันฉัตรฯ ได้ฝากให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศึกษาระบบ TPMAP  
เป็นระบบติดตามครัวเรือนยากจนแบบชี้เป้าสามารถให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่มีข้อมูลตั้งต้นที่เกิดจากการบูรณาการ
ข้อมูลจากหลายแหล่งและล าดับครัวเรือนยากจนตามดัชนี MPI และตัวชี้วัดมิติต่างๆเพ่ือใช้ติดตามการแก้ไขป
ปัญหารายครัวเรือนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วไม่ซ้ าซ้อน โดยระบบดังกล่าวจะช่วยบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยและแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงระดับพ้ืนที่อีกด้วย 

 2) การบรรยายเรื่อง การเชื่อมโยงแผนกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น                
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  (ภาคผนวก ข)   

บริบทของการเปลี่ยนแปลง 
นายเอกพงษ์ฯ เริ่มต้นการบรรยายด้วยการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า  

“การเปลี่ยนแปลงคืออะไร” ผู้เข้าร่วมฯ รายหนึ่งตอบว่า การเปลี่ยนแปลงคือ “ไม่เหมือนเดิม” จากนั้นมี
ผู้เข้าร่วมฯ อีกรายหนึ่งตอบว่าการเปลี่ยนแปลงคือ “การออกจากสภาวะเดิมไปสู่เป้าหมายหรือสภาวะใหม่ที่
ต้องการ” ซึ่งนายเอกพงษ์ฯ ได้กล่าวเสริมว่า ในภาพขององค์กร สภาวะใหม่ที่ต้องการอาจหมายถึงวิสัยทัศน์
ใหม่ขององค์กร อาทิ วิสัยทัศน์ของ สถ. ในอีก ๕ ปีข้างหน้า บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
จ าเป็นต้องมีภาพฝันของ สถ. ร่วมกัน โดยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงชุดความเชื่อหรือวิธีคิด (Mindset) ของ
คนในองค์กรไปพร้อมกันเพ่ือที่จะน าองค์กรเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B อย่างไรก็ตาม กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ราบรื่นเสมอไป นายปีเตอร์ ดรักเกอร์ นักคิดผู้บุกเบิกแนวคิดด้านการบริหารจัดการของ
องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่อันตรายที่สุดในสถานการณ์ณ์ท่ีโกลาหลไม่ใช่ความโกลาหล แต่มันคือ
การกระท าที่ตั้งอยู่บนเหตุผลของเมื่อวาน” ซึ่งนัยของค ากล่าวนี้คือ การด าเนินงานที่ตั้งอยู่บนเหตุผลของเมื่อ
วานย่อมไม่เท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก  

มีบางคนเรียกโลกยุคปัจจุบันนี้ว่า “โลกยุควูก้า” โดยค าว่าวูก้ามาจากตัวย่อ VUCA ของค า ๔ ค า 
ในภาษาอังกฤษ ได้แก่ Volatility (ความผันผวน/เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) Uncertainty (ความไม่แน่นอน/ไม่
สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างชัดเจน) Complexity (ความซับซ้อนของปัจจัยแวดล้อม) และ Ambiguity (ความ
คลุมเครือ/ก ากวม) นอกจากนี้  บริษัทให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ โรแลนด์ เบอร์เกอร์ ได้วิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (Megatrends) ไว้ ๗ ประการ ได้แก ่

(๑) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ 
(๒) โลกาภิวัฒน์และตลาดในอนาคต 
(๓) การขาดแคลนทรัพยากร 
(๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๕) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(๖) สังคมฐานความรู้ 
(๗) การพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคม 
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ความท้าทายในสถานการณ์โลกได้ส่งผลต่อความต้องการของประชาชน (Citizen Demand) อย่างมีนัยส าคัญ                   
โดยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ (๑) ความต้องการและปัญหาของประชาชนเพ่ิมข้ึน (๒) ความต้องการ               
และปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น และ (๓) ความต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว นายเอกพงษ์ฯ ได้อ้างถึงการวิเคราะห ์             
ศ.วุฒิสาร ตันไชย เกี่ยวกับบทบาทของ อปท. ต่อความท้าทายหลังวิกฤตการณ์ Covid-19 ประกอบด้วย 

(๑) ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่งบประมาณมีจ ากัด 
(๒) ความจ าเป็นในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานและการจัดบริการสาธารณะ 
(๓) ภาวะรายได้ท้องถิ่นท่ีลดลงแต่รายจ่ายเพิ่มข้ึน 
(๔) ความจ าเป็นในการสร้างวิธีคิดใหม่ (New Way) อาทิ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากอาสาสมัคร การสร้าง

โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

 นายเอกพงษ์ฯ ได้อธิบายกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และนโยบายของรัฐบาล (ซึ่งอิงกับแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA แต่ได้เพ่ิมขั้นตอนการจัดท า
งบประมาณแทรกไว้ด้วย) ดังนี้ 

(๑) การวางแผน (Plan) : การวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานจะต้องกระท าภายใต้บริบท
ของกฎหมายสูงสุดไล่ลงมาตามล าดับ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ นโยบายรัฐบาล 

(๒) การจัดท างบประมาณ (Budget) : กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้รัฐบาล การร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships – PPPs) 

(๓) การปฏิบัติตามแผนและใช้จ่ายงบประมาณ (Do) : เมื่อได้รับงบประมาณแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตามแผนต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยมิติเชิงวาระประเด็น (Agenda) ของคณะกรรมการระดับชาติต่าง ๆ  
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function) และมิติ เชิ งพ้ืนที่  (Area) ทั้ งในระดับภาค  
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

(๔) การติดตามและประเมินผล (Check) : ปัจจุบันรัฐบาลมีระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการ โดยเริ่มใช้ติดตาม
โครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๕) การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) : หน่วยงานของรัฐแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานภายหลังทราบ
รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแน่นอนว่า การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องอิงกับกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ นายเอกพงษ์ฯ ได้สรุปกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนข้อที่ (๑) – (๔) ดังนี้ 

(๑) การวางแผน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) การจัดท างบประมาณ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
/-พ.ร.บ.วินัย... 



-๗- 
- พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) การปฏิบัติตามแผนและใช้จ่ายงบประมาณ   
ด าเนินการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๔) การติดตามและประเมินผล 
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 การเชื่อมโยงแผนกระทรวงมหาดไทยกับ สถ. ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 นายเอกพงษ์ฯ ได้บรรยายโครงการการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย (มท.) รวมถึงอ านาจหน้าที่
ของ มท. ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จากนั้นได้อธิบายกรอบ
การท างานของ มท. ว่าประกอบด้วยแผน ๓ ระดับ (เรียงจากระดับสูงสุดไปต่ าสุด) ดังนี้ 

(๑) แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
(๒) แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ... 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- แผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

(๓) แผนปฏิบัติราชการ มท. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของ มท. ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ “ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและ
พัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ นายเอกพงษ์ฯ ได้
น าเสนอภารกิจส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งบางภารกิจ สถ. มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 



-๘- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจส าคัญที่ สถ. มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
๑. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ - การประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (One Plan) 
๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก - การจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปราะบางผ่านองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
๔. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต - การบริหารจัดการขยะ 

- การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
๕. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล - การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
- มหาดไทยใสสะอาด 

 

 ๓) การอภิปราย เรื่อง การขับเคลื่อนทิศทางการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
บริการสาธารณะสู่มาตรฐานสากล” เพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน่วยงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนางดรงค์รัตน์ 
กล้าหาญ (ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านความมั่นคง 1 ส านักงบประมาณ) นางพรทิพย์ แก้วมูลค า 
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ. ) นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส (ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม 
(ผู้อ านวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) (ภาคผนวก ค) 

 สรุปประเด็นการอภิปรายของ  นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส   
 กล่าวถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๑. ตอนนี้ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการออก
กฎหมายหรือระเบียบการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพ่ือที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้เอง โดยไม่ต้องรอกฎหมายหรือ
ระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการด้วย
ตัวเองได้เลย 

๒. ภารกิจในการด าเนินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางอย่างสามารถ
ด าเนินการได้เอง เนื่องจากมีกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจสามารถท าได้ 

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องกลับไปทบทวนกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นปัญหาหรือ
อุปสรรคต่อการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๔. การพัฒนาและยกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการด าเนินการไปพร้อมกันทั้งใน
ส่วนของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานข้อมูลกลาง เพ่ือที่จะน าข้อมูลต่างๆมาใช้ประกอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

/๕. การจัดท า... 



 -๙- 

๕.การจัดท าฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องสามารถน า ข้อมูลไปใช้                  
ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต และภาษีรถยนต์ ได้อย่างถูกต้อง  

๖. แผนกระจายอ านาจจะไม่มีก าหนดในส่วนของภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าติด
ภารกิจไหนที่กฎหมายจัดตั้งก าหนดว่ามีหน้าที่ต้องท าเป็นเรื่องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้              
และเป็นเรื่องเฉพาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหากหน่วยงานไหนมาท าในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกกฎกระทรวงไม่ให้หน่วยงานนั้นมาท าภารกิจที่
ซ้ าซ้อนได ้

๗. กฎหมาย พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ขอตั้งงบประมาณเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะมีระเบียบออกมาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ     
 สรุปประเด็นการอภิปรายของ นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ               
       ๑. งบประมาณท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตั้งของบประมาณเอง ตาม พ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเริ่มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามล าดับ 

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องท าหน้าที่แนะน าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการเขียนโครงการเพ่ือขอตั้งงบประมาณจากส านักงานงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่ง ผู้บริหารยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอใน การเขียนโครงการเพ่ืองบประมาณเอง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องให้ความรู้ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี             
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่ามันมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างไร เพ่ือที่โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการต้องมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนต่างๆ ข้างต้น 

๔. กระทรวงการคลัง ได้มีแผนการเตรียมความพร้อมระบบ GFMIS ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามล าดับ 

๕. ส านักงบประมาณก าลังจะพัฒนาการของบประมาณเป็นระบบออนไลน์ แทนการขอรับ
งบประมาณที่เป็นรูปแบบเอกสารที่สร้างปัญหาในการจัดเก็บเอกสารของบประมาณที่เอกสารจ านวนมาก 
โดยเฉพาะส านักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดที่มีเอกสารที่เป็นกระดาษจ านวนมาก 

๖. อนาคตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีบทบาทในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ โดยเฉพาะการเป็นพ่ีเลี้ยงในการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจากส านัก
งบประมาณ 
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  ประเด็น ด้านการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการรวบรวมระเบียบหรือหนังสือสั่งการเป็นหมวดหมู่

ง่ายต่อการค้นหากฎระเบียบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดด าเนินการอะไรบ้าง 

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรท างานแบบบูรณาการร่วมกันในการสร้างเครือข่ายกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ร่วมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นนั้น เช่น 
การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า การแก้ไขปัญหาสังคมของผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 สรุปประเด็นการอภิปรายของ นางพรทิพย์ แก้วค ามูล                
 ๑. ตัวชี้วัดหรือการปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ออกมาให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือประเมินทบทวนผลการด าเนินงานของส่วนราชการว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม ่

 ๒. ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการยังเป็นการพัฒนากลไกของการที่จะ
ยกระดับการด าเนินงานและประสิทธิภาพของส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องของความท้าทายหรือการพัฒนาที่ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการหรือเพ่ิมเข้าไปให้มากกว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาที่หน่วยงานท าเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดเท่านั้น 
 ๓. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะหางานของตัวชี้วัดให้น้อยลงกว่าในปัจจุบัน 
โดยจะวัดเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
 ๔. การก าหนดกรอบตามแผนปฏิรูปซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปฏิรูป คือการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการที่เป็นลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะน ามาใช้วัด  Performance ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ้าภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นภารกิจที่ส าคัญของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแล้ว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะได้ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจนั้น 
โดยเฉพาะภารกิจที่สามารถจัดการบริการสาธารณะได้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน 
 ๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการปรับปรุงเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ
สร้างความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในการพัฒนาเรื่องเมืองสมาร์ทซิตี้ และการ
จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบของ Big Data  
 สรุปประเด็นการอภิปรายของ ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม 
 กล่าวถึง ประเด็นการน าระบบส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมาส่งเสริมการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้อยู่ในฐานข้อมูลในรูปแบบ Big Data เพ่ือที่หน่วยงานต่างๆทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องสามารถที่จะน าข้อมูลไปใช้ได้ 

๒. การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปแบบ Smart City โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดหาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้เพียงพอแก่ท้องถิ่นนั้น ก่อนที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ 
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พัฒนาท้องถิ่นนั้นให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. การน าข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บออกมาใช้เพ่ือวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ในการหาทางป้องกัน เช่น ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข เช่น การระบาดของ Covid 19 เป็นต้น 
๔. การที่หน่วยงานของรัฐต่างๆสามารถท่ีจะแบ่งปันข้อมูลต่างๆที่ตัวเองจัดเก็บไปให้หน่วยงานอ่ืน

ได้ใช้ ซึ่งกฎหมายได้ให้อ านาจที่สามารถท าได้ โดยบางหน่วยงานไม่ยินยอมท าให้เป็นอุปสรรคในการท างานของ
หน่วยงานนั้น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการ
ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้
มีความรู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน ามาใช้ในการท างาน
เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ๔) การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยวิทยากร
กลุ่มจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาคผนวก ง)  
    การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยมี
สาระสังเขป ดังนี้ 
     การวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจบริบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่
หลักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานและการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการก าหนดเป้าหมายในอนาคตขององค์การ และการก าหนดแนวทาง                 
การด าเนินงานขององค์การเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะ ๕ ปี ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต่อไป  

 ทั้งนี้ การน าเสนอและการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ วิทยากร ผู้อ านวยความสะดวกในการท า
กิจกรรมประจ ากลุ่ม และผู้ที่เก่ียวข้องจะน าเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก การก าหนดวิสัยทัศน์ 
และการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์ทางวิชาการ แต่จะน าเสนอผ่านกิจกรรมโดยใช้ค าใน        
การสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพ่ือหลีกเลี่ยงอคติในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมฯ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกองค์กรและภายในองค์กร 
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อมูลพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือน าไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมต่อไป 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก และการก าหนดเป้าหมายในอนาคตขององค์การ 

1. สิ่งควรรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม 
 1.1 อะไรคือจุดแข็ง-จุดอ่อน 

จุดแข็ง หมายถึง ความได้เปรียบขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อาทิ ความเชี่ยวชาญ 
ช่ าชอง ความถนัด ความรู้ความเข้าใจ ทักษะจ าเป็นบางประเภท หรือการด าเนินงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ  

จุดอ่อน หมายถึง ความเสียเปรียบขององค์กร จุดที่ควรพัฒนา ความล้มเหลว หรือปัญหาภายในองค์กร 
  1.2 จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การมีกี่มิติ 
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 จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การสามารถจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง และส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1)  องค์การ ประกอบด้วย 4 มิต ิ
 ภารกิจของกรม คือ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การให้บริการหลักของ สถ. ที่ให้กับลูกค้า 

(อปท.) รวมตลอดถึงภาคีเครือข่ายของกรม  
 ผลการประเมิน การจัดอันดับ คือ ผลการประเมิน รางวัลที่ได้รับ การได้รับการยอมรับ

หรือการจัดอันดับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกรม 
 โครงสร้างของหน่วยงาน คือ สายการบังคับบัญชา การกระจายอ านาจในหน่วยงาน 

ความยืดหยุ่นของโครงสร้างทั้งระดับกรมและระดับส านัก/กอง อ านาจหน้าที่ของแต่ละส านัก/กอง 
 ระบบงาน คือ การสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานของกรมเป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น ฐานข้อมูล การติดตาม การประเมินผล ระบบเอกสาร ระบบรายงานผล                   
การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ กฎหมายระเบียบ เป็นต้น 

1.2.2) คน ประกอบด้วย 4 มิติ 
 ค่านิยมร่วมกัน คือ เป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนยึดถือร่วมกัน วัฒนธรรมการท างาน จริยธรรม 

มาตรฐานวิชาชีพ ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
 สไตล์การท างานของผู้น า บุคลิกลักษณะ และรูปแบบการท างานของอธิบดี รองอธิบดี  
 การบริหารงานบุคลากร คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (รับเข้า-พัฒนาสมรรถนะ-            

จัดสวัสดิการ-ประเมินการท างาน-ให้ความดีความชอบ-สร้างแรงจูงใจ-ความยึดมั่นผูกพันองค์การ-จัดงานตรง
คน-จัดคนตรงงาน) 

 ทักษะ คือ ความสามารถท่ีแท้จริงที่อยู่ในตัวบุคลากรที่ส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของกรมที่ท าให้กรมโดดเด่นกว่าหน่วยงานอื่น 

ปัจจัยภายนอก คือ ความเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างนอกกรมของเรา 
โดยที่กรมไม่อาจจะควบคุมได้ “และเพราะการควบคุมไม่ได้นี้ เราจึงต้อง “ปรับตัว” ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
โดยปัจจัยภายนอกนี้แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ โอกาส และภาวะคุกคาม 
  ๑) โอกาส หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการพัฒนาของปัจจัย หรือประเด็น                          
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีต่อการด าเนินงานและภารกิจของกรมในอนาคต 
  ๒) ภาวะคุกคาม หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการพัฒนาของปัจจัย หรือ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินงานและภารกิจของกรมในอนาคต 
 ในการพิจารณาปัจจัยทั้ง 2 อย่างนั้น จะพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ จ าแนกเป็น 6 ประเด็น 
รายละเอียด ดังนี้ 

๑) นโยบายภาครัฐ หมายถึง นโยบาย แนวคิดในการพัฒนาของรัฐที่มีต่อการด าเนินงานของกรม 
๒) เศรษฐกิจ หมายถึง แนวโน้มในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของต่างประเทศ 
๓) สังคมและวัฒนธรรม หมายถึง โครงสร้างประชากร รูปแบบการใช้ชีวิต บรรทัดฐานและ

ค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรมในการด าเนินงานที่มีผลต่อการด าเนินงานของกรม 
๔) เทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศในการ

ประมวลผล รวบรวมข้อมูล การท านายการด าเนินงานที่เป็นนวัตกรรมของภาครัฐ 
๕) กฎหมาย หมายถึง ข้อก าหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในการ

ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของกรม 
/6/สิ่งแวดล้อม... 
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๖) สิ่งแวดล้อม หมายถึง ประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกรม 

๗) สาธารณสุขและสุขภาพ หมายถึง ประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุข และสุขภาพ
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกรม 

๘) ปฏิสัมพันธ์และเครือข่าย หมายถึง แนวโน้มความสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กรมกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 

การวิเคราะห์การท ากิจกรรมกลุ่มมีผลลัพธ์ SWOT ได้ดังนี ้
  

ตารางภาพที่ ๑ จุดแข็งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 ล าดับที่มีคะแนนสูงที่สุด ดังนี้ 
๑. มีฐานข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีโครงสร้างส านัก/กอง รองรับภารกิจที่หลากหลาย 
3. มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนภายใต้กรอบพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย 
4. การท างานในระบบ 1 กรม 2 ระบบ 
5. มีหน่วยงานระดับภูมิภาค (สถจ.) เป็นกลไกในการรองรับภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางภาพ... 
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ตารางภาพที่ 2 จุดอ่อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดอ่อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 ล าดับที่มีคะแนนสูงที่สุด ดังนี้ 
1. การก าหนดอัตราก าลังขององค์กรยังไม่สมดุลกับภารกิจ 
2. มีโครงสร้างในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรองรับภารกิจที่หลากหลาย 
3. ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของกรมฯ 
4. ความก้าวหน้าของบุคลากร 
5. การดึงดูดข้าราชการไปหน่วยงานอื่น 

ตารางภาพที่ 3 โอกาสของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 

/โอกาส... 



-15- 

โอกาสของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 ล าดับที่มีคะแนนสูงที่สุด ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
2. กฎหมายเกี่ยวกับภาษีถูกบังคับใช้และให้ความส าคัญกับท้องถิ่นในการด าเนินการ 
3. แนวคิดธรรมาภิบาล/การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. แนวทางการพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 
5. การออกแบบเมืองเพ่ือคนที่หลากหลาย  

ตารางภาพที่ 4 อุปสรรคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อุปสรรคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 ล าดับที่มีคะแนนสูงที่สุด ดังนี้ 
1. ปัญหาการปล่อยมลพิษทางน้ า ทางอากาศและขยะอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้น 
2. ภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 
3. ความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น 
4. การเติบโตของชุมชนเมือง 
5. อุปสรรคท่ีมีคะแนนที่เท่ากันล าดับที่ 5 อยู่ 5 รายการ ดังนี้ 
    5.1 กระแสการเกิด Fake News 
    5.2 การเปลี่ยนแปลงของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นขาดเอกภาพ 
    5.3 โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
    5.4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    5.5 หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาด าเนินการกับ อปท. โดยไม่ผ่าน กรมฯ  

5) การอภิปราย เรื่อง การวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกรม นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผู้ตรวจราชการกรม และนายธีรยุทธ ส าราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม 
(ภาคผนวก จ)  

ความท้าทายของกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ใหม่  
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕  

 นายสันติธร ยิ้มละมัย เริ่มต้นการบรรยายโดยเล่าถึงความยินดีที่ท่านได้มาร่วมงานนี้ โดยท่าน
มีต้องการที่อยากจะมาฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ปฏิบัติงาน                
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะข้อเรียกร้องต่างๆจากส่วนภูมิภาคว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร เพ่ือที่ทางผู้บริหารจะได้รับรู้  
เพ่ืแ                   /เพือ่ที่จะหา... 
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เพ่ือที่จะหาแนวทางแก้ไขให้ต่อไป โดยเฉพาะท้องถิ่นอ าเภอ โดยท่านได้กล่าวถึงปัญหาของราชการ              
ส่วนภูมิภาค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ๑. การที่ท้องถิ่นอ าเภอยังไม่ได้เป็นราชการส่วนภูมิภาค ท าให้ท้องถิ่นอ าเภอขาดขวัญก าลังใจ
ในการท างาน รวมทั้งความก้าวหน้าในสายงานอาชีพราชการ โดยภาระงานที่ท้องถิ่นอ าเภอมีเป็นจ านวนมาก 
โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พยายามที่จะท าให้ท้องถิ่นอ าเภอเป็นราชการส่วนภูมิภาคให้ได้ 

 ๒. ความซ้ าซ้อนของงานตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เช่น การถ่ายโอนภารกิจงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บางเรื่องคณะกรรมการการกระจายอ านาจมีมติเห็นชอบไปแล้ว แต่พอเข้า
คณะกรรมการกฤษฎีกากลับแก้ร่างข้อกฎหมายนั้นตกออกมา 
ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ SWOT ของแต่ละกลุ่ม 

 นายสันติธร ยิ้มละมัย ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ SWOT ของแต่ละกลุ่มสรุปมาเป็น
ประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ๑.จุดแข็งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีคุณภาพและมีสมรรถนะในการท างานในระดับดี รวมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีฐานข้อมูล
ต่างๆที่เป็น Big Data ได้ 

 ๒.จุดอ่อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ โครงสร้างอัตราก าลังในเรื่องการก าหนด
หน้าที่ยังขาดความชัดเจนไม่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ เช่น ท้องถิ่นอ าเภอ ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นราชการส่วน
ภูมิภาค 

 ๓. โอกาสของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินการบริหารจัดการบริการสาธารณะ รวมทั้งการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆได้เอง 

 ๔. ภัยคุกคามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ บทบาทภารกิจของกรมส่งเสริม            
การปกครองท้องถิ่น จะต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีการโอนภารกิจตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต้องกลับมาทบทวนบทบาทและหน้าที่ของกรมใหม่อีกครั้ง 

 ๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากเกินไป โดยควร
ส่งเสริมและฝึกอบรมในส่วนของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มากขึ้น เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะในการท างานให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ สถาบันพัฒนาบุคลากรควรให้
ความส าคัญในประเด็นนี้ด้วย 

ปัญหาโครงสร้างบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ยังไม่ชัดเจนในราชการส่วนภูมิภาค 
  นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ตรวจราชการกรมฯ  เริ่มต้นด้วยบรรยายถึงปัญหาโครงสร้าง
บุคลากรที่ยังไม่ชัดเจนและกฎหมายข้อบังคับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีความซับซ้อนไม่เอ้ือต่อ
การท างานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้บรรยาย
ถึงปัญหาและอุปสรรคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปัญหาโครงสร้างของบุคลากรของท้องถิ่นอ าเภอที่ยังไม่ชัดเจนในการที่ยกระดับเป็น
ราชการส่วนภูมิภาค ทั้งที่ภารกิจงานในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอที่มี
จ านวนมาก ท าให้ท้องถิ่นอ าเภอขาดขวัญก าลังใจในการท างาน รวมทั้งความก้าวหน้าในการท างาน 
  ๒. ท้องถิ่นอ าเภอขาดความรู้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะภารกิจงานของท้องถิ่นอ าเภอเป็นงานของหน่วยงานอ่ืน ทั้งท่ีงานของท้องถิ่นอ าเภอควรจะเป็นงาน 

/สร้างมาตรฐาน... 
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สร้างมาตรฐานการท างานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนด ๔๗ มาตรฐาน แต่มันจะไม่มี
ประโยชน์เมื่อไม่มีการน ามาใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓. งานของท้องถิ่นอ าเภอขาดการตรวจสอบและติดตามการท างานว่ามีการจัดการบริการ
สาธารณะว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ๔๗ มาตรฐานหรือไม่ โดยควรมีการน า LPA มาเป็นเครื่องมือใน                
การที่ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอ น าไปใช้ในการตรวจสอบว่าท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอมีจุดอ่อนตรงไหน 
เพ่ือที่จะพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดได้ 
  ๔. งานของท้องถิ่นอ าเภอควรลงมือท างานในหน้าที่โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณจากกรมเพียง
อย่างเดียว ควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการท างานเชิงรุก 
การบริหารจัดการยุคใหม่ท่ีผู้มีข้อมูลคือผู้มีอ านาจ 
  นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เริ่มต้นด้วยบรรยายถึงแนวทางการบริหาร
ราชการยุคใหม่ที่ผู้ที่มขี้อมูล คือผู้มีอ านาจ เพราะข้อมูลนั้นถูกน าไปใช้ในโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมจะท าให้
มีอ านาจในการต่อรองกับหน่วยงานอื่นที่จะขอใช้ข้อมูลนั้นให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานของเราได้ โดยเฉพาะ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีฐานข้อมูลต่างๆเป็นจ านวนมาก ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอาจ
ต่อรองกับหน่วยงานอื่นที่จะมาขอใช้ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยท่านได้บรรยายถึงประเด็นท่ี 

 

เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และท้องถิ่นอ าเภอ ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  ๑.แนวคิดเก่ียวกับการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ที่หลายคนก าลังพูดถึง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นต้องกลับไปส ารวจภารกิจและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจของกรมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ากรมมีหน้าที่ต้องท าอะไร ใน
เรื่องการบริหารจัดการในการถ่ายทอดงานในภารกิจ ทุกวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ในฐานะ
กองกลางบริหารความพึงพอใจของ ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก แกนกลางของอ านาจรัฐ ที่กรมได้รับมอบหมาย
ผ่านกระทรวงมหาดไทยให้กรมด าเนินงานกับหน่วยงานท้องถิ่นท่ีจะให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนา
อย่างเป็นระบบตรงตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งที่กรมจะเข้าไปจัดการซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี ๓ กลุ่มย่อย ได้แก่ 
ผู้บริหาร กลุ่มนิติบัญญัติ และกลุ่มข้าราชการประจ า โดยท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอ ต้องท างานสอดรับกับ
ทุกฝ่าย ไม่มุ่งเอาแต่งานที่ข้างบนสั่ง โดยมิค านึงถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ ท าให้ท้องถิ่นจังหวัด 
ท้องถิ่นอ าเภอ ขาดความเป็นพวกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  ๒. จุดแข็งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือฐานข้อมูลต่างๆที่กรมมี แต่ยังขาดการ
บริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ดีพอ เช่น เวลาที่ท้องถิ่นในจังหวัดใดเกิดอุทกภัย ถ้ากรมบริหารจัดการข้อมูลที่มีท า 
ให้ทราบว่าในอ าเภอ หรือต าบลนั้น มีประชากรเท่าไร พ้ืนที่มีลักษณะใด เ พ่ือที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
นายอ าเภอจะสามารถเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่
จะเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จังหวัดจะเข้ามาช่วยต่อไป ข้อมูลจึงมีความส าคัญมาก และถ้ากรมสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น Big Data ได้ การบริหารจัดการของท้องถิ่น 

   /จังหวัด... 
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จังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการภายในพื้นที่ได้
เป็นอย่างดี 
ภาพฝันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งความสุข 
  นายธีรยุทธ ส าราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เริ่มต้นด้วยบรรยายถึงแนวคิดการวิเคราะห์ 
SWOT ของแต่ละกลุ่มว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม อะไรบ้าง โดยภาพรวมแต่ละกลุ่มยกประเด็น
เรื่องของข้อมูลคือจุดแข็งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ต้องระวังในเรื่องข้อมูลอาจจะเปลี่ยนเป็น
จุดอ่อนของกรมได้เช่นกัน เพราะข้อมูลมันมีความไม่เที่ยง ไม่ถูกต้อง และมันไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้              
โดยท่านให้ข้อเสนอในประเด็นที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม จากการวิเคราะห์ SWOT ของแต่ละกลุ่ม
สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
  ๑. ภาพฝันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มที่อยากจะให้กรมเป็นอะไร       
ในอนาคต หลายกลุ่มคิดจากฐานของกรม และบางกลุ่มใช้ฐานของท้องถิ่นในการคิด แต่ท่านอยากให้ใช้ฐาน
ความคิดของตัวเอง คือ อยากให้ตัวเองมีความสุข อยากเห็นกรมเป็นองค์กรแห่งความสุข คนของกรมส่งเสริม
การปกแครองส่วนท้องถิ่นต้องมีภาพฝันร่วมกันว่าสิ่งที่กรมจะท าเพ่ือใครเป็นส าคัญ นั้นก็คือ ประชาชน สิ่งต่างที่
ส่วนกลางออกกฎระเบียบมาตรฐานต่างๆให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าโดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ
ในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ๒. ปัญหาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ก าลังถูกท้าทายจากการที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะต้องถ่ายโอนภารกิจงานต่างๆของกรมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทั้งหมด 
รวมทั้งการที่จะสามารถออกกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ได้เอง เมื่อการถ่ายโอนภารกิจงานต่างๆของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทั้งหมดสมบูรณ์แล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ตนเองในลักษณะเป็นพ่ีเลี้ยงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการตั้งค าขอ
งบประมาณ การร่างกฎหมายและระเบียบต่างๆ เป็นต้น  

บทสรุปจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์หัวใจส าคัญของการน ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่เป้าหมาย 
  นายประยูร  รัตนเสนีย์  เริ่ มต้นด้วยการกล่ าวขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมส่ง เสริม                 
การปกครองท้องถิ่น (นายสันติธร ยิ้มละมัย) และท่านผู้ตรวจราชการกรมฯ ที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า
(commentator) ในการวิเคราะห์ SWOT หน่วยงานของแต่ละกลุ่มและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมการอบรม 
ในครั้งนี้  ท่านกล่าวถึงการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรตั้งแต่วันแรกที่เป็นวิทยากรจากส านักงาน                 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และวันที่สองวิทยากร
จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิ ทัล และ
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วม
ประชุม โดยผู้จัดโครงการได้ให้ความส าคัญของการท า SWOT เพ่ือจะน าไปต่อยอดจัดท าวิสัยทัศน์ของ                  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป                
ซึ่งกรม                /ซึ่งกรม... 
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ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ท้องถิ่นซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการท างานของกรมส่งเสริมฯ ปัจจุบันปัญหาของกรมมี
ทั้งเรื่องของคน เรื่องของงาน เรื่องของระบบท าให้กรมส่งเสริมฯ ต้องมีการปรับตัวกับปัจจัยดังกล่าว โดยความ
ท้าทายใหม่ๆที่กรมส่งเสริมฯ ได้รับทราบมา คือ ความเติบโตในด้านต าแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะท้องถิ่นอ าเภอ                 
ที่ได้สะท้อนมายังกรมส่งเสริมฯ แต่ไม่อยากให้ท้องถิ่นอ าเภอท้อถอย เพราะความมีคุณค่าของท้องถิ่นอ าเภอใน
เรื่องงานที่รับผิดชอบ ทั้งนายอ าเภอต้องพ่ึงพาอาศัยท้องถิ่นอ าเภอในการประสานงานในพ้ืนที่ โดยปัจจัยที่กรม
ส่งเสริมฯมีจะใช้อย่างเต็มที่เพ่ือจะสนับสนุนการท างานของท้องถิ่นอ าเภอให้ดีที่สุดส่วนเรื่องความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่มันมีเหมือนกันทุกองค์กรที่ต าแหน่งมีน้อย และผู้มีสิทธิสอบแข่งขันมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงมี
ผู้ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดา แต่กรมส่งเสริมฯทั้งที่อยู่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคยินดีที่จะช่วยเหลือและ
สนับสนุน โดยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากทุกท่านในฐานะที่เป็นครอบครัวท้องถิ่น
ด้วยกันอย่างดีที่สุด  
 

10. ก าหนดการโครงการฯ 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ 
 11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ิมมากข้ึน 
 11.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีการแลกเปลี่ยนและการวิเคราะห์บริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและ
ภายในตามบทบทบาทหน้าที่หลักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

12. ข้อเสนอแนะโครงการฯ 
 โดยการให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบประเมินโครงการฯ ใน QR Code  
 12.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 
  - มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งเป้าหมายและทิศทางของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

/สามารถ... 



-20- 

  - สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานได้จริง  
  - ควรจัดโครงการตามภูมิภาคบ้าง 
  - ควรน าข้อเสนอที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 12.2 ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดล าดับ ระยะเวลา กิจกรรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)  
  - ขอบเขตเนื้อหาการบรรยายดีมาก รวมทั้งการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองในการท า SWOT 
  - การจัดล าดับการบรรยายเนื้อหาของวิทยากรแต่ละท่านมีความเหมาะสมเป็นอย่างดี 
  - ควรเพิ่มระยะเวลาการบรรยาย แลกเปลี่ยนในแต่ละหัวข้อ เพ่ือความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
  - ควรมี QR Code ไฟล์บรรยายให้โหลด เพ่ือประกอบการรับฟัง 
 12.3 ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสื่อการสอน การตอบ               
ข้อซักถาม เป็นต้น) 
  - วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการบรรยายเนื้อหาเป็นอย่างดี 
  - วิทยากรบางท่านพูดเร็ว และมีเนื้อหามากเกินไป 
  - วิทยากรบางท่านพูดเสียงเบา และตอบค าถามไม่ชัดเจน  

12.4 ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการต่าง ๆ) 
  - สถานที่ในการจัดฝึกอบรมอยู่ในกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง 
  - เมนูอาหารไม่มีความหลากหลาย 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกไม่ครบครัน ห้องพักไม่กว้างขวาง 
  - เจ้าหน้าที่โครงการฯ อ านวยความสะดวกในการให้ค าแนะน าต่าง ๆ เป็นอย่างด ี
 12.5 ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ 
  - เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยเพ่ือจะได้มีแนวคิดที่
หลากหลาย 
  - ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคมากขึ้น โดยเฉพาะท้องถิ่น
อ าเภอ 
  - ควรจัดโครงการเฉพาะเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้แก่ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดด้วย 
  - ควรถ่ายทอดสด/ไลฟ์สดให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีโอกาส
รับฟังหรือชมย้อนหลังได้ 
  - ควรจัดโครงการนี้อีกเพ่ือต่อยอดเป็นข้ันต่อไป 
 
  
 
  
   



 
ค ากล่าว 

ของนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์         

ของหน่วยงาน และเปา้หมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 

รองอธิบด ี 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
ผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทุกท่าน 

  กระผมมีความยินดีและขอขอบคุณพวกเราทุกคน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ 
ขับเคลื่อนงานของกรม กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2563 
ซึ่งเป็นการท างานในภาวะวิกฤตของสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 มีผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ทั้งเรื่องเนื้องานที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    
การสนับสนุนการท างานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และ       
การเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วนงบบริหารของกรม และเงินอุดหนุน แม้บางเรื่อง    
จะมีปัญหาอุปสรรค ก็ได้ร่วมกันแก้ไขให้งานเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่น 

  การท างานในปัจจุบัน พวกเราอยู่ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ที่ ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ภาคธุรกิจการผลิต         
การท่องเที่ยว มีรายได้ลดลง เกิดการว่างงาน การสูญเสียรายได้ ความยากจน และ   
ความเหลื่อมล้ าในทุกภาคส่วนของสังคม 

  การขับเคลื่อนงานของพวกเราในปีงบประมาณ 2564 ต้องมีการปรับตัว 
ปรับวิธีคิด วิธีท างาน ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดสามวันนี้ มีเป้าหมายให้พวกเรา ได้ทบทวน 
ระดมความคิดเพื่อก าหนดรูปแบบ วิธีการท างานให้ผลักดันขับเคลื่อน วิสัยทัศน์        
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของเรา ให้เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนแผนแม่บท



เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ.2564-
2565 ซึ่งมีแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” มีเป้าหมาย “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า      
กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” 
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  เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ นี้ เป็นประเด็นการพัฒนาที่เราต้อง      
ให้ความส าคัญเป็นพิเศษใน 2 ปีข้างหน้า 

  น อ ก จ า ก นี้  ใ น ด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ 
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมฯ เรา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กิจกรรมปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ใน 2 
กิจกรรม 

 แผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรม : การบริหารจัดการน้ า เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน 

 แผนการปฏิรูปด้านสังคม 

- กิจกรรม : ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้       
ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

  สิ่งที่ได้บอกเล่าเป็นโจทย์ที่ขอให้พวกเราได้ระดมความคิด ก าหนดกลยุทธ์ 
ที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลักดัน ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และ
กิจกรรม Big Rock ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน 

  ขอขอบคุณท่านวิทยากร จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานคณะกรรมการการกระจาย



อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกองยุทธศาสตร์และแผนงาน             
ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

  ขอเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
และเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ ขอให้ผลที่ได้จากการประชุม น าไปสู่      
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย          
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สวัสดีครับ 
***************** 



สรุปสาระส าคัญการบรรยาย 
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐ” 

โดย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ 
รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
1. แผนสามระดับ 
 นายวันฉัตรฯ เริ่มต้นการบรรยายโดยได้กล่าวถึงความส าคัญของแผนสามระดับซึ่งการเขียนโครงการ
ต่างๆจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับ สามารถสรุปได้ดังนี ้
 1) ประเทศไทยมีแผนทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้ 
  1.1 แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2 แผนระดับที่ 2 มีทั้งหมด 4 แผน คือ 
   1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คือ แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม 
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมีจ านวน 23 ประเด็น 
   1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ คือ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 13 ด้าน 
   1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ แผนถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลา 5 ปี 
   1.2.4 แผนความม่ันคง คือ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทาง  
ในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือนแก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ 
  1.3 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่เน้นการปฏิบัติและก่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562มี ทั้งหมด 2 แผน คือ 
   1.3.1 แผนปฏิบัติการด้าน คือแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Base) ที่ม ี
การบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงานที่จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด  
และในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานจะต้องมีเหตุจ าเป็นในการจัดท า
แผนฯ ดังกล่าว 
   1.3.2 แผนปฏิบัติราชการ มี 2 ลักษณะ (1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และ 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คือ เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการจัดท าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแผน 
ที่ส่วนราชการจะด าเนินการโดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนระดับ 1 และ 2 

2) การจัดท าโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 นายวันฉัตรฯ ได้อธิบายถึงกรอบการจัดท าโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

โดยได้พูดถึงการจัดท าโครงการที่ผ่านมาว่า ปัญหาในการจัดท าโครงการมีอยู่ 4 ข้อ คือ (1) การท างาน 
/ยังเป็นไป... 
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ยังเป็นไปในลักษณะแยกกันคิด แยกกันท า (2) หลักการ ความคิด ความเชื่อ (3) โครงการดังกล่าวส าคัญจริง
ไหม (4) การเห็นแผนซึ่งกันและกัน และได้ให้หลักในการจัดท าโครงการส าคัญในปัจจุบันซึ่งเป็นหน้าที่ 
ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามท่ี สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 
  1. การมองเป้าหมายร่วมกัน คือ การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
  2. การจัดท าโครงการ/Value Chain/Gap Analysis คือ การวิเคราะห์ Gap Analysis  
เพ่ือวางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญร่วมกัน  
  3. การจัดล าดับความส าคัญ คือ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอของโครงการ  
ที่ต้องมาจากการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น มาก-น้อย ในการจัดท าโครงการ ซึ่งมีหลักในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 8 วิธี ดังนี้ 
   3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการในภาพรวมกับปัจจัยที่เลือก 
ว่ามีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้จริง 
   3.2 พิจารณาหลักการและเหตุผลของโครงการว่ามีการอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ  
เพ่ือท าให้มีความน่าเชื่อถือ 
   3.3 พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพท์ และกลุ่มเป้าหมายว่ามีความ
ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
   3.4 พิจารณาจากแผนงาน/โครงการว่ามีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และสามารถด าเนินการได ้
   3.5 พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
   3.6 พิจารณางบประมาณในการด าเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมและเกิดความ
คุ้มค่าหรือไม ่
   3.7 พิจาณาความซ้ าซ้อนของโครงการ 
   3.8 พิจารณารายละเอียดโครงการว่าเป็นโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคาร ตามภารกิจปกติ 
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  4. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายรับ รายจ่ายและทรัพยากร
อ่ืนที่ใช้ในปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจะต้องจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการรายปีของทุกโครงการพร้อมทั้ง
การด าเนินการอ่ืนๆ ตามภารกิจ เพ่ือเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป 

3. การติดตามและประเมินผล 
 นายวันฉัตรฯ ได้อธิบายถึงการติดตามประเมินผลว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ชื่อว่าระบบ eMENSCR เพ่ือใช้ในการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการของโครงการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
โดยระบบฯ ไดใ้ช้หลักในการประเมินผล 5 ขั้นตอน คือ  
  (1) โครงการด าเนินการ  
  (2) ผลผลิต (Output)  
  (3) ผลลัพท์ข้างต้น  
  (4) ผลลัพท์ข้ันกลาง  
  (5) ผลลัพท์ระยะยาว  
ซึ่งในปัจจุบันระบบ eMENSCR ได้ท าการเชื่อมโยงบูรณาการทางข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  

4. หน้าที่ของหน่วยงาน 
 นายวันฉัตรฯ ได้อธิบายถึง หน้าที่ของหน่วยงาน และก าชับไว้จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 
  (1) หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ 
  (2) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
  (3) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานภายในเวลาและตาม
รายการที่ส านักงานก าหนด 
 ในช่วงสุดท้าย นายวันฉัตรฯ ได้ฝากให้กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นศึกษาระบบ TPMAP  
เป็นระบบติดตามครัวเรือนยากจนแบบชี้เป้าสามารถให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่มีข้อมูลตั้งต้นที่เกิดจากการบูรณา
การข้อมูลจากหลายแหล่งและล าดับครัวเรื่อนยากจนตามดัชนี MPI และตัวชี้วัดมิติต่างๆเพ่ือใช้ติดตามการ
แก้ไขปัญหารายครัวเรือนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วไม่ซ้ าซ้อน โดยระบบดังกล่าวจะช่วยบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยและแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงระดับพ้ืนที่อีกด้วย 



สรุปสาระส าคัญจากการบรรยาย 
หัวข้อ “การเชื่อมโยงแผนกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ชาติ” 

โดย นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 

๑. บริบทของการเปลี่ยนแปลง 
นายเอกพงษ์ฯ เริ่มต้นการบรรยายด้วยการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า  

“การเปลี่ยนแปลงคืออะไร” ผู้เข้าร่วมฯ รายหนึ่งตอบว่า การเปลี่ยนแปลงคือ “ไม่เหมือนเดิม” จากนั้นมีผู้เข้าร่วมฯ  
อีกรายหนึ่งตอบว่าการเปลี่ยนแปลงคือ “การออกจากสภาวะเดิมไปสู่ เป้าหมายหรือสภาวะใหม่ที่ต้องการ”  
ซึ่งนายเอกพงษ์ฯ ได้กล่าวเสริมว่า ในภาพขององค์กร สภาวะใหม่ที่ต้องการอาจหมายถึงวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร อาทิ 
วิสัยทัศน์ของ สถ. ในอีก ๕ ปีข้างหน้า บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จ าเป็นต้องมีภาพฝันของ สถ. 
ร่วมกัน โดยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงชุดความเชื่อหรือวิธีคิด (Mindset) ของคนในองค์กรไปพร้อมกันเพื่อที่จะน า
องค์กรเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B อย่างไรก็ตาม กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ราบรื่นเสมอไป นายปีเตอร์ 
ดรักเกอร์ นักคิดผู้บุกเบิกแนวคิดด้านการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่อันตรายที่สุด 
ในสถานการณ์ณ์ที่โกลาหลไม่ใช่ความโกลาหล แต่มันคือการกระท าที่ตั้งอยู่บนเหตุผลของเมื่อวาน” ซึ่งนัยของค ากล่าวนี้
คือ การด าเนินงานที่ตั้งอยู่บนเหตุผลของเมื่อวานย่อมไม่เท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก  

มีบางคนเรียกโลกยุคปัจจุบันนี้ว่า “โลกยุควูก้า” โดยค าว่าวูก้ามาจากตัวย่อ VUCA ของค า ๔ ค า 
ในภาษาอังกฤษ ได้แก่ Volatility (ความผันผวน/เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) Uncertainty (ความไม่แน่นอน/ไม่สามารถ
คาดการณ์อนาคตได้อย่างชัดเจน) Complexity (ความซับซ้อนของปัจจัยแวดล้อม) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ/
ก ากวม) นอกจากนี้ บริษัทให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ โรแลนด์ เบอร์เกอร์ ได้วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(Megatrends) ไว้ ๗ ประการ ได้แก ่

(๑) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ 
(๒) โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต 
(๓) การขาดแคลนทรัพยากร 
(๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๕) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(๖) สังคมฐานความรู ้
(๗) การพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคม 
ความท้าทายในสถานการณ์โลกได้ส่งผลต่อความต้องการของประชาชน (Citizen Demand) อย่างมีนัยส าคัญ 

โดยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ (๑) ความต้องการและปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้น (๒) ความต้องการและปัญหา
ที่ซับซ้อนขึ้น และ (๓) ความต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว นายเอกพงษ์ฯ ได้อ้างถึงการวิเคราะห์ของ ศ.วุฒิสาร ตันไชย 
เกี่ยวกับบทบาทของ อปท. ต่อความท้าทายหลังวิกฤตการณ์ Covid-19 ประกอบด้วย 

(๑) ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่งบประมาณมีจ ากัด 



(๒) ความจ าเป็นในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานและการจัดบริการสาธารณะ 
(๓) ภาวะรายได้ท้องถิ่นที่ลดลงแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น 
(๔) ความจ าเป็นในการสร้างวิธีคิดใหม่ (New Way) อาทิ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากอาสาสมัคร การสร้าง

โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจท้องถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
 นายเอกพงษ์ฯ ได้อธิบายกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และนโยบายของรัฐบาล (ซึ่งอิงกับแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA แต่ได้เพิ่มขั้นตอนการจัดท า
งบประมาณแทรกไว้ด้วย) ดังนี ้

(๑) การวางแผน (Plan) : การวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานจะต้องกระท าภายใต้บริบทของ
กฎหมายสูงสุดไล่ลงมาตามล าดับ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตฯิ นโยบายรัฐบาล 

(๒) การจัดท างบประมาณ (Budget) : กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้รัฐบาล การร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships – PPPs) 

(๓) การปฏิบัติตามแผนและใช้จ่ายงบประมาณ (Do) : เมื่อได้รับงบประมาณแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตามแผนต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยมิติเชิงวาระประเด็น (Agenda) ของคณะกรรมการระดับชาติต่าง ๆ  
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function) และมิติ เชิงพื้นที่  (Area) ทั้งในระดับภาค  
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

(๔) การติดตามและประเมินผล (Check) : ปัจจุบันรัฐบาลมีระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการ โดยเริ่มใช้ติดตามโครงการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๕) การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) : หน่วยงานของรัฐแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานภายหลังทราบรายงาน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

แน่นอนว่า การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องอิงกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ นายเอกพงษ์ฯ ได้สรุป
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนข้อที่ (๑) – (๔) ดังนี ้

(๑) การวางแผน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) การจัดท างบประมาณ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



(๓) การปฏิบัติตามแผนและใช้จ่ายงบประมาณ  
ด าเนินการตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

(๔) การติดตามและประเมินผล 
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. การเชื่อมโยงแผนกระทรวงมหาดไทยกับ สถ. ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 นายเอกพงษ์ฯ ได้บรรยายโครงการการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย (มท.) รวมถึงอ านาจหน้าที่ของ มท. 
ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นได้อธิบายกรอบการท างานของ มท. 
ว่าประกอบด้วยแผน ๓ ระดับ (เรียงจากระดับสูงสุดไปต่ าสุด) ดังนี้ 

(๑) แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
(๒) แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ... 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

(๓) แผนปฏิบัติราชการ มท. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของ มท. ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ “ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่
อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ นายเอกพงษ์ฯ ได้น าเสนอภารกิจ
ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งบางภารกิจ สถ. มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ดังนี ้

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ ภารกิจส าคัญที่ สถ. มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
๑. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
๒. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ - การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) 
๓. การเสริมสร้างความสุขของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก - การจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปราะบางผ่านองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
๔. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต - การบริหารจัดการขยะ 

- การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
๕. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล - การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
- มหาดไทยใสสะอาด 

 



สรุปสาระสำคัญจากการอภิปราย 

หัวข5อ “การขับเคล่ือนทิศทางการยกระดับองคAกรปกครองสBวนท5องถ่ินสูBมาตรฐานสากล”เพ่ือวิเคราะหA

บทบาทหนBวยงานสBงเสริมการปกครองท5องถ่ิน 

โดยนายวิฑูร เอ่ียมโอภาส 

ผู5อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให5แกBองคAกรปกครองสBวนท5องถ่ิน 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

……………………………………………………………….. 

๑.อำนาจหน5าท่ีของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให5แกBองคAกรปกครองสBวนท5องถ่ิน  

 นายวิฑูร เอี ่ยมโอภาส เริ ่มต5นการบรรยายโดยเล:าถึงความผูกพันของท:านต:อกรมส:งเสริม             

การปกครองท5องถิ่น สมัยที่ท:านทำงานอยู:ที่กรมการปกครอง และย5ายเข5ามาทำงานที่กรมส:งเสริมการปกครอง

ท5องถ่ินรับผิดชอบในส:วนของการจัดสรรรายได5ให5แก:องคMกรปกครองส:วนท5องถ่ิน และเปNนหัวหน5างานกฎหมาย

และระเบียบ และท:านได5อภิปรายถึงอำนาจหน5าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให5แก:องคMกรปกครอง

ส:วนท5องถ่ิน ตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให5แก:องคMกรปกครองส:วนท5องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดังน้ี 

 ๑. ปWจจุบัน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให5แก:องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่น ได5ดำเนินการ

ออกกฎหมายหรือระเบียบการถ:ายโอนภารกิจให5แก:องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นในด5านต:างๆ เพื่อที่องคMกร

ปกครองส:วนท5องถิ่นสามารถดำเนินการในการจัดทำบริการสาธารณะให5แก:ประชาชนได5เอง โดยไม:ต5องรอ

กฎหมายหรือระเบียบของกรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่น  สั่งการ โดยองคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นสามารถ

ดำเนินการด5วยตัวเองได5เลย 

      ๒. ภารกิจในการดำเนินการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นบางอย:างสามารถ

ดำเนินการได5เอง เน่ืองจากมีกฎหมายกำหนดให5องคMกรปกครองส:วนท5องถ่ินมีอำนาจสามารถทำได5 

๒. ความท5าทายของกรมสBงเสริมการปกครองท5องถ่ิน 

  ท:านวิฑูร เอ่ียมโอภาส ได5อธิบายถึง บทบาทและความท5าทายของกรมส:งเสริมการปกครอง

ท5องถิ่นในส:วนที่เกี่ยวข5องกับการดำเนินการกระจายอำนาจให5แก:องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นในประเด็นต:างๆ 

ท่ีเก่ียวข5อง ดังน้ี 

 ๑.กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่น ต5องกลับไปทบทวนกฎหมายหรือระเบียบที่เปNนปWญหาหรือ

อุปสรรคต:อการกระจายอำนาจให5แก:องคMกรปกครองส:วนท5องถ่ิน   

 ๒.การพัฒนาและยกระดับขององคMกรปกครองส:วนท5องถิ่น ต5องมีการดำเนินการไปพร5อมกันท้ัง

ในส:วนของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให5แก:องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่น กรมส:งเสริมการ



ปกครองท5องถิ่น และองคMกรปกครองส:วนท5องถิ่น โดยเฉพาะการจัดเก็บข5อมูลต:างๆขององคMกรปกครองส:วน

ท5องถิ ่นในฐานข5อมูลกลาง เพื่อที ่จะนำข5อมูลต:างๆมาใช5ประกอบในการพิจารณาหลักเกณฑMการจัดสรร

งบประมาณ 

 ๓. การจ ัดทำฐานข5อม ูลขององคMกรปกครองส :วนท5องถ ิ ่นต 5องสามารถนำข5อม ูลไปใช5                  

ในการจัดเก็บภาษีมูลค:าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต และภาษีรถยนตM ได5อย:างถูกต5อง  

 ๔. แผนกระจายอำนาจจะไม:มีการกำหนดในส:วนของภารกิจขององคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นว:า

ภารกิจไหนที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดว:ามีหน5าที่ต5องทำเปNนเรื่องที่องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นดำเนินการได5 และ

เปNนเรื่องเฉพาะที่องคMกรปกครองส:วนท5องถ่ินดำเนินการหากหน:วยงานไหนมาทำในพื้นที่ขององคMกรปกครอง

ส:วนท5องถิ่นนั้น องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นสามารถออกกฎกระทรวงไม:ให5หน:วยงานนั้นมาทำภารกิจที่ซ้ำซ5อน

ได5 

 ๕. กฎหมาย พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กำหนดให5องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นขอ

ต้ังงบประมาณเอง กรมส:งเสริมการปกครองท5องถ่ินจะต5องเปNนพ่ีเล้ียงให5แก:องคMกรปกครองส:วนท5องถ่ิน โดยจะ

มีระเบียบออกมาให5กรมส:งเสริมการปกครองท5องถ่ินดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระสำคัญจากการอภิปราย 

หัวข5อ “การขับเคล่ือนทิศทางการยกระดับองคAกรปกครองสBวนท5องถ่ินสูBมาตรฐานสากล”เพ่ือวิเคราะหA

บทบาทหนBวยงานสBงเสริมการปกครองท5องถ่ิน 

โดยนางดรงคAรัตนA กล5าหาญ 

ผู5อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด5านความม่ันคง ๑ สำนักงบประมาณ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

……………………………………………………………….. 

๑.ปZญหาในการจัดสรรงบประมาณและความเข5าใจของหนBวยงานราชการทางด5านงบประมาณ 

  นางดรงคMรัตนM กล5าหาญ เริ่มต5นการบรรยายบทบาทและหน5าที่ของสำนักงบประมาณที่เปNน

หน:วยงานกลางที่ทำหน5าที่ในการดูแลจัดสรรงบประมาณแผ:นดินที่มีอยู:อย:างจำกัดให5แก:หน:วยงานราชการ 

ปWญหาคือความเข5าใจเกี่ยวกับงบประมาณ เพราะงบประมาณเปNนเรื่องที่มีความเข5าใจค:อนข5างยากต5องใช5การ

สะสมประสบการณMที ่มีอยู :ของผู5จัดทำคำของบประมาณ โดยท:านดรงคMรัตนMฯ ได5อธิบายเกี ่ยวกับการขอ

งบประมาณท่ีเก่ียวข5องกับองคMกรปกครองส:วนท5องถ่ินในประเด็น ดังน้ี 

  ๑. งบประมาณที่องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นที่ต5องตั้งของบประมาณเอง ตามพ.ร.บ.วิธีการ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเริ่มที่องคMการบริหารส:วนจังหวัด ในปf พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครและเทศบาล

เมือง ในปfพ.ศ. ๒๕๖๔ และองคMการบริหารส:วนตำบล ในปfพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับ 

  ๒. กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่น ต5องทำหน5าที่แนะนำผู5บริหารขององคMกรปกครองส:วน

ท5องถิ่น ในการเขียนโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ โดยองคMกรปกครองส:วนท5องถ่ิน

หลายแห:ง ผู5บริหารยังไม:มีความรู5ความเข5าใจที่ดีพอในการเขียนโครงการเพื่องบประมาณเอง กรมส:งเสริม       

การปกครองท5องถิ่นต5องทำหน5าที่เปNนพี่เลี้ยงในการให5คำปรึกษาในการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณให5

องคMกรปกครองส:วนท5องถ่ิน 

  ๓. กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ ่นต5องให5ความรู 5 เก ี ่ยวกับยุทธศาสตรMชาติ ๒๐ ปf             

แผนแม:บทภายใต5ยุทธศาสตรMชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ว:ามันมีความ

เชื่อมโยงกันอย:างไร เพื่อที่โครงการที่องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นจะดำเนินการต5องมีความเชื่อมโยงและ

สอดคล5องกับแผนต:างๆ ข5างต5น 

  ๔. กระทรวงการคลัง ได5มีแผนการเตรียมความพร5อมระบบ GFMIS สำหรับองคMการบริหาร

ส:วนจังหวัด ในปfพ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในปfพ.ศ. ๒๕๖๔ และองคMการบริหารส:วนตำบล 

ในปfพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับ 



  ๕. สำนักงบประมาณกำลังจะพัฒนาการของบประมาณเปNนระบบออนไลนM แทนการขอรับ

งบประมาณที่เปNนรูปแบบเอกสารที่สร5างปWญหาในการจัดเก็บเอกสารของบประมาณที่เอกสารจำนวนมาก 

โดยเฉพาะสำนักงานส:งเสริมท5องถ่ินจังหวัดท่ีมีเอกสารท่ีเปNนกระดาษจำนวนมาก 

  ๖. อนาคตกรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ ่นยังมีบทบาทในการเปNนพี่เลี ้ยงให5แก:องคMกร

ปกครองส:วนท5องถิ ่นอยู : โดยเฉพาะการเปNนพี ่เลี ้ยงในการเขียนโครงการเพื ่อของบประมาณจากสำนัก

งบประมาณ 

๒. ประเด็น ด5านการบริหารจัดการของกรมสBงเสริมการปกครองท5องถ่ิน 

  นางดรงคMรัตนM กล5าหาญ ได5อภิปรายถึงการบริหารจัดการของกรมส:งเสริมการปกครอง

ท5องถิ่นต:อกฎหมายและระเบียบต:างๆที่เกี่ยวข5องกับการของบประมาณในการเผยแพร:ให5แก:สำนักงานส:งเสริม

การปกครองท5องถิ่นจังหวัดเพื่อใช5เปNนแนวทางในการให5คำปรึกษาแก:องคMกรปกครองส5วนท5องถิ่นให5มีความรู5

ความเข5าใจในการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในประเด็น ดังน้ี 

  ๑.กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่น ได5รวบรวมระเบียบหรือหนังสือสั่งการเปNนหมวดหมู:ง:าย

ต:อการค5นหากฎระเบียบท่ีกรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่นสั่งการให5สำนักงานส:งเสริมการปกครองท5องถ่ิน

จังหวัดว:าต5องดำเนินการอะไรบ5าง 

  ๒.กรมส:งเสริมการปกครองท5องถ่ินควรทำงานแบบบูรณาการร:วมกันในการสร5างเครือข:ายกับ

องคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นต:างๆ รวมทั้งหน:วยงานอื่นที่เกี่ยวข5องในการบริหารจัดการภายในท5องถิ่นนั้น เช:น 

การปnองกันการระบาดของไวรัสโคโรน:า การแก5ไขปWญหาสังคมของผู5สูงอายุ เปNนต5น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระสำคัญจากการอภิปราย 

หัวข5อ “การขับเคล่ือนทิศทางการยกระดับองคAกรปกครองสBวนท5องถ่ินสูBมาตรฐานสากล”เพ่ือวิเคราะหA

บทบาทหนBวยงานสBงเสริมการปกครองท5องถ่ิน 

โดยนางพรทิพยA แก5วคำมูล 

ผู5เช่ียวชาญเฉพาะด5านการพัฒนาระบบราชการ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

……………………………………………………………….. 

๑.การยกระดับการดำเนินงานและประสิทธิภาพขององคAกรปกครองสBวนท5องถ่ิน 

  นางพรทิพยM แก5วคำมูล เริ ่มต5นการบรรยายถึงเรื ่องความสำคัญของตัวชี ้วัดท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดมีความสำคัญอย:างไร มีไว5เพ่ืออะไร รวมท้ังการปรับปรุงหลักเกณฑM

ต:างๆ ให5หน:วยงานราชการใช5เปNนเกณฑMในการวัดประสิทธิภาพของหน:วยงานนั้นๆ รวมทั้งองคMกรปกครองส:วน

ท5องถ ิ ่นให 5ทำตามหลักเกณฑMของตัวช ี ้ว ัดเพ ื ่อให 5เก ิดการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานและ                      

เพ่ิมประสิทธิภาพขององคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นให5สูงขึ้น โดยนางพรทิพยMฯ ได5อธิบายความสำคัญของตัวช้ีวัด

ท่ีเก่ียวข5องกับองคMกรปกครองส:วนท5องถ่ินในประเด็น ดังน้ี              

  ๑. ตัวชี้วัดหรือการปรับปรุงเกณฑMต:างๆ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ออกมาให5กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่นดำเนินการเพื่อประเมินทบทวนผลการดำเนินงานของส:วนราชการ

ว:าเปNนไปตามหลักเกณฑMท่ีกำหนดหรือไม: 

  ๒. ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการยังเปNนการพัฒนากลไกของการ

ที่จะยกระดับการดำเนินงานและประสิทธิภาพของส:วนราชการ จึงเปNนเรื่องของความท5าทายหรือการพัฒนาท่ี

ส:วนราชการจะต5องดำเนินการหรือเพิ่มเข5าไปให5มากกว:าการดำเนินงานที่ผ:านมาที่หน:วยงานทำเพื่อให5ผ:าน

เกณฑMมาตรฐานท่ีกำหนดเท:าน้ัน 

  ๓. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะหากำหนดค:างานของตัวชี้วัดให5น5อยลง

กว:าในปWจจุบัน โดยจะวัดเฉพาะเท:าท่ีจำเปNนเท:าน้ัน 

  ๔. การกำหนดกรอบตามแผนปฏิรูปซึ่งกรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่นได5มีการปฏิรูป คือ          

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการที่เปNนลักษณะอิเล็กทรอนิกสMที ่จะนำมาใช5วัดPerformance ของ         

กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่น ถ5าภารกิจของกรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่นเปNนภารกิจที่สำคัญของกรม

ส:งเสริมการปกครองท5องถิ่นแล5ว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะได5ส:งเสริมและพัฒนาภารกิจ

น้ัน โดยเฉพาะภารกิจท่ีสามารถจัดการบริการสาธารณะได5เปNนมาตรฐานเท:าเทียมกัน 



  ๕. กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่น ได5มีการปรับปรุงเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย   

การสร5างความร:วมมือกับสำนักงานส:งเสริมเศษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในการพัฒนาเรื่องเมืองสมารMทซิตี้ และ          

การจัดทำฐานข5อมูลในรูปแบบของ Big Data  

๒. ประเด็นคำถามจากท5องถ่ินอำเภอเก่ียวกับการเปล่ียนท5องถ่ินอำเภอเป̂นหนBวยงานภูมิภาค 

  หลังจบการอภิปราย ท5องถิ่นอำเภอสังขละบุรี ได5มีคำถามถึงการที่ท5องถิ ่นอำเภอจะได5

เปลี่ยนเปNนส:วนภูมิภาคมีความเปNนไปได5มากน5อยเพียงใด โดยนางพรทิพยMฯ ได5ชี ้แจงว:า ท5องถิ ่นอำเภอ           

เปNนหน:วยงานของกรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่น จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกระจายคนไปทำงานในพื้นที่ ยังไม:ได5

จัดตั้งหน:วยงานเปNนภูมิภาคตามกฎกระทรวง แต:มันมีวิธีการหรือการจัดตั้งให5เทียบเท:าระดับอำเภอ มีวิธีการ 

กฎหมาย กฎกระทรวงอยู: โดยขอให5กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่น ในส:วนกลางดำเนินการจัดการทำคำขอ

หรือส:งข5อมูลความจำเปNนหรือความยากลำบากของภาระงานต:างๆ ให5สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ พิจารณาเรื่องนี้อย:างเปNนทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะน้ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ยังไม:ได5มีการพิจารณาอย:างเปNนทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระสำคัญจากการอภิปราย 

หัวข5อ “การขับเคล่ือนทิศทางการยกระดับองคAกรปกครองสBวนท5องถ่ินสูBมาตรฐานสากล”เพ่ือวิเคราะหA

บทบาทหนBวยงานสBงเสริมการปกครองท5องถ่ิน 

โดย ดร.มนตAศักด์ิ โซBเจริญธรรม 

ผู5อำนวยการฝbายเดต5าโซลูช่ัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

……………………………………………………………….. 

๑. ความท5าทายในการจัดทำ Big Data เพ่ือบูรณาการฐานข5อมูลขององคAกรปกครองสBวนท5องถ่ินให5เป̂น

หน่ึงเดียว 

  ดร.มนตMศักดิ์ โซ:เจริญธรรม เริ่มต5นการบรรยายถึงประวัติการทำงานที่ผ:านมาโดยเฉพาะ      

การทำข5อมูลBig Data ที่ผ:านมาของท:านโดยท:านได5ดำเนินการจัดทำข5อมูล Big Data มานานแล5ว โดยเฉพาะ

ข5อมูลด5านการจราจร ปWจจุบันมีการพูดกันมากเกี่ยวกับ Big Data โดยเฉพาะการที่จัดทำให5เปNน Smart City 

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต5องให5ประเทศเปNน Thailand 4.0 โดยท:านได5อธิบายถึงความท5าทายในการจัดทำ 

Big Data เพื่อบูรณาการฐานข5อมูลขององคMกรปกครองท5องถ่ินให5เปNนหนึ่งเดียว โดยท:านได5อธิบายประเด็น

ดังกล:าว ดังน้ี            

  ๑.กรมส:งเสริมการปกครองท5องถิ่นควรมีการจัดเก็บข5อมูลด5านต:างๆขององคMกรปกครองส:วน

ท5องถิ่นให5อยู:ในฐานข5อมูลในรูปแบบ Big Data เพื่อที่หน:วยงานต:างๆทั้งกรมส:งเสริมการปกครองท5องถ่ิน 

องคMกรปกครองส:วนท5องถ่ิน และหน:วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข5องสามารถท่ีจะนำข5อมูลไปใช5ได5 

 ๒.การพัฒนาองคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นให5เปNนนรูปแบบ Smart City โดยองคMกรปกครอง

ส:วนท5องถิ่นจะต5องดำเนินการจัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให5เพียงพอแก:ท5องถิ่นนั้น ก:อนที่จะนำเทคโนโลยี

มาใช5พัฒนาท5องถ่ินน้ันให5ประชาชนมีชีวิตท่ีดีข้ึน 

๒. ปZญหาการแชรAข5อมูลระหวBางหนBวยงานราชการท่ียังไมBได5รับการแก5ไข 

  ดร.มนตMศักด์ิฯ ได5อธิบายถึงปWญหาการแชรMข5อมูลของแต:ละหน:วยงานที่ยังไม:ได5รับการแก5ไข

ปWญหา ทั้งท่ีกฎหมายให5อำนาจหน:วยงานนั้นสามารถแชรMข5อมูลกับหน:วยงานที่ร5องขอใช5ข5อมูลได5เลยแต:

ผู 5บริหารเจ5าของของข5อมูลเกิดความลังเล หรือไม:กล5าที ่จะอนุญาตให5หน:วยงานที ่ร 5องขอได5 รวมท้ัง            

ด5านความปลอดภัยในการเข5าถึงข5อมูล ที่ให5อำนาจในการเข5าถึงเฉพาะบางรายเท:านั้นว:าจะมีสิทธิท่ีเข5าไปดู

ข5อมูลได5มากน5อยเพียงใด ยกตัวอย:างเช:น การนำข5อมูลขององคMกรปกครองส:วนท5องถิ่นที่มีการจัดเก็บทาง      

ด5านสาธารณสุขในท5องถิ่นนั้นออกมาใช5เพื่อวิเคราะหMความเปNนไปได5เพื่อใช5ในการหาทางปnองกันและควบคุม 

เช:น ข5อมูลการระบาดของ Covid – 19 เปNนต5น 

 



๓. ข5อคิดเห็นของผู5เข5ารBวมประชุม 

  ท:านท5องถิ ่นจังหวัดสุโขทัยพูดถึงการใช5แพตฟอรMม Google ต:างๆที ่ท:านมานำมาใช5            

ที่สำนักงานส:งเสริมการปกครองจังหวัดสุโขทัย โดยให5เจ5าหน5าที่ผลัดกันเปลี่ยนกันมาทำงาน เพื่อให5เจ5าหน5าท่ี

ทุกคนสามารถเข5าใจในเทคโนโลยีและสามารถทำงานได5 

 



 

  

ก.พ.ร.สถ. และ ทีมประสิทธิภาพ 1 

 

1 คู่มือวิทยากรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จัดทำโดย ก.พ.ร.สถ. และทีมประสิทธิภาพฯ* 

หน่วยการเรียนรู้ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 

สาระสังเขป 
 การวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจบรบิท และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามบทบาทหน้าทีห่ลกั
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และการกำหนดเป้าหมายในอนาคตขององค์การ และการกำหนดแนวทาง                 
การดำเนินงานขององค์การเป็นข้ันตอนที่มีความสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ระยะ 5 ปี ในช่วง พ.ศ. 2566-2570 ต่อไป  

ทั้งนี ้ การนำเสนอและการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี ้ วิทยากร ผู ้อำนวยความสะดวกในการทำ
กิจกรรมประจำกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอการวิเคราะห์ปจัจัยภายในและภายนอก การกำหนดวิสัยทัศน์ 
และการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทางวิชาการ แต่จะนำเสนอผ่านกิจกรรมโดยใช้คำใน        
การสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงอคติในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมฯ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยที ่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก
องค์กรและภายในองค์กร 

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อนำไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ของกรมต่อไป 

สาระความรู้ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก และการกำหนดเป้าหมายในอนาคตขององค์การ 

เนื้อหาสาระ               ระยะเวลารวม : 160 นาที (ไม่รวมเวลาพัก 20 นาที)  
ท่ี หัวข้อ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 การนำเสนอวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม การบรรยาย 10 นาที 
2 การนำเสนอความรู ้พ ื ้นฐานและความสำคัญเก ี ่ยวกับ                  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
การบรรยาย 10 นาที 

3 การแนะนำการดำเน ินก ิจกรรมและแนะนำผ ู ้อำนวย 
ความสะดวกในการทำกิจกรรม (facilitators) ประจำกลุ่ม 

การนำเสนอ 10 นาที 

4 กิจกรรมที่ 1 “สถ. Who are we?”  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้หลักการ 7S 

การบรรยายและ
การปฏิบัติกลุ่ม 

50 นาที 

5 กิจกรรมที่ 2 “ระบบราชการ 4.0 ในยุคดิจิทัล” 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้ตัวแบบ PESTEL  

การบรรยายและ
การปฏิบัติกลุ่ม 

50 นาที 

6 กิจกรรมที่ 3 “สถ. องค์กรเพื่อท้องถ่ินในอนาคต”  
การกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนา 

การบรรยายและ
การปฏิบัติกลุ่ม 

30 นาที 
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สาระความรู้ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก และการกำหนดเป้าหมายในอนาคตขององค์การ 
กิจกรรมท่ี 1.1 “สถ. Who are we?” (เป้าหมาย เพือ่วิเคราะหจ์ุดแข็ง-จุดอ่อนของ สถ.) (20 นาที) 
1. สิ่งควรรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม 
 1.1 อะไรคือจุดแข็ง-จุดอ่อน 

จุดแข็ง หมายถึง ความได้เปรียบขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ  อาทิ ความเช่ียวชาญ 
ช่ำชอง ความถนัด ความรู้ความเข้าใจ ทักษะจำเป็นบางประเภท หรือการดำเนินงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ  

จุดอ่อน หมายถึง ความเสียเปรียบขององค์กร จุดที่ควรพัฒนา ความล้มเหลว หรือปัญหาภายใน
องค์กร 

  1.2 จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การมีกี่มิติ 
 จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การสามารถจำแนกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง และส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1) องค์การ ประกอบด้วย 4 มิติ 
• ภารกิจของกรม คือ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การให้บริการหลักของ สถ. ที่ให้กับลูกค้า (อปท.) 

รวมตลอดถึงภาคีเครือข่ายของกรม  
• ผลการประเมิน การจัดอันดับ คือ ผลการประเมิน รางวัลที่ได้รับ การได้รับการยอมรับหรอืการจดั

อันดับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรม 
• โครงสร้างของหน่วยงาน คือ สายการบังคับบัญชา การกระจายอำนาจในหน่วยงาน ความยืดหยุ่น

ของโครงสร้างทั้งระดับกรมและระดับสำนัก/กอง อำนาจหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กอง 
• ระบบงาน คือ การสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานของกรมเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด เช่น ฐานข้อมูล การติดตาม การประเมินผล ระบบเอกสาร ระบบรายงานผล 
การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ กฎหมายระเบียบ เป็นต้น 

1.2.2) คน ประกอบด้วย 4 มิติ 
• ค่านิยมร่วมกัน คือ เป้าหมายสูงสุดที ่ทุกคนยึดถือร่วมกัน วัฒนธรรมการทำงาน จริยธรรม 

มาตรฐานวิชาชีพ ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 

• สไตล์การทำงานของผู้นำ บุคลิกลักษณะ และรูปแบบการทำงานของอธิบดี รองอธิบดี  

• การบริหารงานบุคลากร คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (รับเข้า-พัฒนาสมรรถนะ-จัดสวัสดิการ-
ประเมินการทำงาน-ให้ความดีความชอบ-สร้างแรงจูงใจ-ความยึดมั่นผูกพันองค์การ-จัดงานตรง
คน-จัดคนตรงงาน) 

• ทักษะ คือ ความสามารถที่แท้จริงที่อยู่ในตัวบุคลากรที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของ
กรมที่ทำให้กรมโดดเด่นกว่าหน่วยงานอื่น 



 

  

ก.พ.ร.สถ. และ ทีมประสิทธิภาพ 3 

 

3 คู่มือวิทยากรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

 
ตัวอย่างใบงานกจิกรรมที่ 1  

2. การดำเนนิกิจกรรม 
กิจกรรม บทบาทผู้อำนวยความสะดวกฯ 

1. ให้สมาชิกในกลุ่มแนะนำตัวแบบ
ส ั ้น ๆ และเล ือกประธานกลุ่ม 
เลขานุการของกลุ่ม 

ให้สมาชิกแนะนำตัว และเลือกประธาน และเลขาของกลุ่ม โดยช้ีแจง
บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกฯ  

2. แนะนำกิจกรรม 1. ติดใบงานที่ 1 ที่อยู่ในกระดาษฟลิปชารท์บนกระดาน แจกกระดาษ
โพสอทิ และปากกาให้แตล่ะคน 
2. หยิบบัตรคำสีเขียวออกมาวางบนโต๊ะ โดยให้สมาชิกทุกคนสามารถ
เห็นคำที่อยู่ในบัตรคำทุกคำ  
3. ไม่ต้องไล่ประเด็นจาก 1 ไป 2 3 และ 4 เพราะอาจเป็นการจำกัด
ความคิด ควรส่งเสร ิมให้คิด และเขียนอะไรก็ได้ โดยผู ้อำนวย                         
ความสะดวกฯ อาจช่วยจับประเด็นและมาเขียนในช่องที่เกี่ยวข้องเอง 
*จะใช้บัตรคำหรือไม่ใช้กไ็ด ้

3.  ส ่ ง เสร ิมการม ีส ่ วนร ่วมใน
กิจกรรม 

1. กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดร่วมกันว่าบัตรคำที่อยู่บนโต๊ะควรอยู่
ในช่องใดในใบงานและให้นำบัตรคำต่าง ๆ ไปแปะในใบงานแต่ละช่อง 
2. ช่วยแปะบัตรคำ กระดาษโพสอิทลงในช่องต่าง ๆ 

4. ขณะดำเนินกิจกรรมมีผ ู ้ท ี ่มี
ความคิดเห็นอื่น นอกจากที่มีอยู่ใน
บ ัตรคำให ้ เข ียนลงเพ ิ ่มเต ิมใน
โพสอิทและนำมาแปะลงในช่องที่
เหมาะสมในใบงาน 

1. กระตุ้นให้ทกุคนมีส่วนร่วม 
2. ช่วยแปะบัตรคำ กระดาษโพสอิทลงในช่องต่าง ๆ 

*หมายเหตุ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่แข่งขันกัน ขณะที่สมาชิกในกลุ่มกำลังแปะ คิด เขียน เพื่อได้ความคิดเยอะ ๆ ให้                    
ผู้อำนวยความสะดวกฯ ถ่ายรูปการทำกิจกรรม และความคิดบนใบงานส่งเข้าไลน์กลุ่มฯ วิทยากร เพื่อเปิดบนหน้าจอ 
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3.  การดำเนินกิจกรรมในช่วงท่ี 2 
1. จัดกลุ่มความคิดในโพสอิท/บัตรคำที่เป็นประเด็นเดียวกัน เอาไว้ด้วยกันและเขียนโพสอิทแทน

ความคิดในกลุ่มนั้นแปะแทนที่บัตรคำ/โพสอิท 
2. เป ้าหมายของกิจกรรมคือการนำจุดแข็ง -จุดอ่อนของกิจกรรม 1.1 มาพิจารณาถึงระดับ                  

ความ “ปัง” ของจุดเด่น และความ “ซีเรียส” ของปัญหา 
3. ระดับความ “ปัง” ของจุดเด่น (กราฟที่ 1) คือ การนำบัตรคำ/โพสอิทในคอลัมน์ “จุดแข็ง” มา

พิจารณา โดยทำแกนตั้ง และ แกนนอน โดยให้แกนตั้งเป็น “ความท้าทาย/การทดแทนได้ยาก” 
กับ “ผลกระทบต่อองค์การ” 
3.1 ความท้าทาย/ทดแทนได้ยาก หมายถึง ระดับความเฉพาะเจาะจงที่ไม่อาจหาได้โดยทั่วไป

ในองค์กรหรือบุคคลอื่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรม 
3.2 ผลกระทบต่อองค์การ หมายถึง ผลที่เกิดจากการกระทำน้ัน ๆ  ทั้งเชิงบวกและลบต่อกรม 

และการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรม 
4. ระดับความ “พัง” ของจุดอ่อน (กราฟที่ 2) คือ การนำบัตรคำ/โพสอิทในคอลัมน์ “จุดอ่อน”                

มาพิจารณา เช่นเดียวกับ ข้อ 2 โดนเปลี่ยนแกนตั้งเป็น “ความถี ่ที ่เกิด” โดยแกนนอนเป็น 
“ผลกระทบต่อองค์การ” 
4.1 ความถ่ีที่เกิด หมายถึง ความบ่อยครั้งของปัญหาน้ัน ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์การ  

5. นำผลคะแนนทีเ่ต็ม 10 ทั้ง 2 แกนมาพล็อตเป็นจุดในกราฟ โดยเขียนคะแนนแกนตั้งและแกน
นอน (แกนตั้ง, แกนนอน) ในบัตรคำ/โพสอิท ดังนี ้

 
ตัวอย่างใบงานที่ 2 

ตัวอย่างบัตรคำ/โพสอิท (x, y) 
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กิจกรรมท่ี 2 ระบบราชการ 4.0 ในยุคดิจิทัล 
1. สิ่งท่ีควรรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ปัจจัยภายนอก คือ ความเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างนอกกรมของเรา โดยที่
กรมไม่อาจจะควบคุมได้ “และเพราะการควบคุมไม่ได้น้ี เราจึงต้อง “ปรับตัว” ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง โดย
ปัจจัยภายนอกนี้แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ โอกาส และภาวะคุกคาม 
 1) โอกาส  หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง หร ือแนวโน้มการพัฒนาของปัจจัย หร ือประเด็น                          
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานและภารกิจของกรมในอนาคต 
 2) ภาวะคุกคาม หมายถึง ความเปลี ่ยนแปลง หรือแนวโน้มการพัฒนาของปัจจัย หรือประเด็น                      
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินงานและภารกิจของกรมในอนาคต 
 ในการพิจารณาปัจจัยทั ้ง 2 อย่างนั ้น จะพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ จำแนกเป็น 6 ประเด็น 
รายละเอียด ดังนี้ 

1) นโยบายภาครัฐ หมายถึง นโยบาย แนวคิดในการพัฒนาของรัฐที่มีต่อการดำเนินงานของกรม 
2) เศรษฐกิจ หมายถึง แนวโน้มในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของต่างประเทศ 
3) สังคมและวัฒนธรรม หมายถึง โครงสร้างประชากร รูปแบบการใช้ชีวิต บรรทัดฐานและค่านิยม

ทางสังคม วัฒนธรรมในการดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงานของกรม 
4) เทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศในการประมวลผล 

รวบรวมข้อมูล การทำนายการดำเนินงานที่เป็นนวัตกรรมของภาครัฐ 
5) กฎหมาย หมายถึง ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการส่งเสรมิ 

สนับสนุนการดำเนินงานของกรม 
6) สิ่งแวดล้อม หมายถึง ประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ของกรม 
7) สาธารณสุขและสุขภาพ หมายถึง ประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุข และสุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรม 
8) ปฏิสัมพันธ์และเครือข่าย หมายถึง แนวโน้มความสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรมกับ

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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2. การดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรม บทบาทผู้อำนวยความสะดวกฯ 

1. แนะนำสมาชิกในการเขียน
ความคิดที่เป็นปจัจัยภายนอก 

แนะนำรายละเอียด และความหมายของคำสำคัญเพิม่เติม 

2. นำบัตรคำสีชมพูมาวางบนโต๊ะ
ให้เห็นชัดเจน 

วางบัตรคำลงบนโต๊ะให้เห็น 
 

3. ให้สมาชิกเลือกบัตรคำไปแปะ
ในช่องตามใบงานที่ 3 

ให้สมาชิกนำบัตรคำไปแปะบนใบงาน 
*จะใช้บัตรคำหรือไม่ใช้กไ็ด ้

4. เขียนความคิดเพิ่มเติมในโพสอทิ
และนำไปแปะในช่อง 

ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของสมาชิก 

5. สรุปความคิดออกเป็นกลุม่ในแต่
ละช่อง 

นำสรปุความคิดออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยรวมความคิดย่อย ๆ เปน็ประเด็น
หลัก 

  

3. การดำเนินกิจกรรมในช่วงท่ี 2 
1. จัดกลุ่มความคิดในโพสอิท/บัตรคำที่เป็นประเด็นเดียวกัน เอาไว้ด้วยกันและเขียนโพสอิทแทน

ความคิดในกลุ่มนั้นแปะแทนที่บัตรคำ/โพสอิท 
2. เป ้าหมายของกิจกรรมคือการนำจุดแข็ง -จุดอ่อนของกิจกรรม 2.1 มาพิจารณาถึงระดับ                         

ความ “ว้าว” ของโอกาส และความ “น่ากังวล” ของภาวะคุกคาม 
3. ระดับความ “ว้าว” ของโอกาส (กราฟที่ 3) คือ การนำบัตรคำ/โพสอิทในคอลัมน์ “โอกาส” มา

พิจารณา โดยทำแกนตั้ง และ แกนนอน โดยให้แกนตั้งเป็น “ความเป็นไปได้ในการคว้าโอกาส” 
กับ “ผลกระทบต่อองค์การ” 
3.1 ความเป็นไปได้ในการคว้าโอกาส หมายถึง ความเป็นไปได้ที่กรม จะดำเนินการในการนำ

ประเด็นต่าง ๆ (ในช่องโอกาส) มาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมหรือการพัฒนาการดำเนินงาน
ของกรม 

3.2 ผลกระทบต่อองค์การ หมายถึง ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  ทั้งทางบวกและลบต่อ
การดำเนินงานของกรม 

4. ระดับความ “น่ากังวล” ของภาวะคุกคาม (กราฟที่ 4) คือ การนำบัตรคำ/โพสอิทในคอลัมน์ 
“ภาวะคุกคาม” มาพิจารณา เช่นเดียวกับ ข้อ 2 โดนเปลี่ยนแกนตั้งเป็น “ความเป็นไปได้ของ
โอกาสที่จะเกิด” โดยแกนนอนเป็น “ผลกระทบต่อองค์การ” 
4.1 ความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ของความบ่อยครั้งของภาวะ

คุกคามที่อาจเกิดข้ึนกับกรม 
5. นำผลคะแนนทีเ่ต็ม 10 ทั้ง 2 แกนมาพล็อตเป็นจุดในกราฟ โดยเขียนคะแนนแกนตั้งและแกน

นอน (แกนตั้ง, แกนนอน) ในบัตรคำ/โพสอิท ดังนี ้
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ตัวอย่างใบงานที่ 4 

 
 ตอนท้ายของกจิกรรมให้ราวมกราฟความ “ปงั” ความ “พัง” ความ “ว้าว” และความ “น่ากังวล” มา
ไว้ในใบงานที่ 5  
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กิจกรรมท่ี 3 “สถ. องค์กรเพ่ือท้องถิ่นในอนาคต” 
1. สิ่งท่ีควรรู้ 
 1) ภาพฝันของ สถ. (เป้าหมาย) หมายถึง เป้าหมายสูงสุดรว่มกันในการดำเนินการตามภารกิจหนา้ที่
หลักของกรม ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของกรม (ส่งเสริม สนับสนุน/กำหนดมาตรฐานบริหาร
นโยบาย/ประสานงาน/กำกับดูแล) 
 2) วิธีการไปสู่เป้าหมาย (บันได) หมายถึง แนวทางการดำเนินงานของกรมเพื่อพัฒนากรมก้าวไปสู่
ภาพฝันของ สถ.  
 3) ปัจจัยความสำเร็จ (สิ่งท่ีใช้ในการทำบันได) หมายถึง คน ความรู้ ระบบงาน การดำเนินงาน หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้ในการดำเนินการตามวิธีต่าง ๆ แต่ละวิธี 
 

*โปรดจำไว้ว่า 1 ภาพฝัน มีวิธีการไปสู่ภาพฝันได้หลายวิธี และ 1 วิธีท่ีปัจจัยความสำเร็จได้หลายปัจจัย 
 

2. การดำเนินกิจกรรม  
กิจกรรม บทบาทผู้อำนวยความสะดวกฯ 

1. กำหนดคุณลักษณะของภาพฝนั ใช้ Mind Mapping ในการระบุถึงคุณลักษณะของภาพฝันของ สถ.    
ว่าควรมีลักษณะเช่นไร (ใบงานที่ 6) 

2. กำหนดภาพฝันร่วมกัน สรุปรวมคุณลักษณะ เป็นประเด็นใหญ่ ๆ แล้ววาดออกมาเป็นภาพฝัน
ร่วมกัน ในใบงานที่ 7 

3. กำหนดวรรคทองที่อธิบายภาพฝัน ร ่วมกันสร ุปวรรคทองที ่ใช้ในการอธิบายภาพฝันที ่ส ั ้น กระชับ  
เห็นภาพจริง 

4. กำหนดวิธีการไปสู่ภาพฝัน 1. ร่วมกันระบุหนทาง แนวทาง วิธีการที่นำไปสู่ภาพฝัน  
2. เลือกความคิดที่เหมาะสม เขียนใส่ใบงานที่ 6 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 1. ร่วมกันระบุปัจจัยความสำเร็จ 
2. เลือกปัจจัยความสำเร็จในแต่ละวิธีการ 
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คณะท่ีปรึกษา 
 นายประยรู รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 นายสันติธร ยิ้มละมัย  รองอธิบดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 

นายทวี เสริมภักดีกลุ   รองอธิบดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
 นายขจร  ศรีชวโนทัย  รองอธิบดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
 นางวิชญา สุขกระจ่าง    ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล 

นางสาวกวิตา วาจากิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
นางสาวกาญจน์ชนิษฐา  เอกแสงศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  

 นางบุณฑรกิ หิรญับรูณะ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 
คณะผู้จัดทำ 
 นายกษิดิศ ครุฑางคะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 นางสาวรวมพร อินทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 นางสาวฌัฌฌา ภู่เหลือ  นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ  
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ภาคผนวก ก บัตรคำสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สีเขยีว) 
***************************** 

ภารกิจของหน่วยงานชัดเจน ไดร้บัการยอมรับ 
ของหน่วยงานอ่ืน 

 

ประสิทธิภาพการจดัสรรงบประมาณของ สถ. 

มีหน่วยงานระดับภมูิภาค (สถจ.) เป็นกลไก 
ในการรองรับภารกิจ 

ขาดโครงสร้างการมีผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง 
มีเครือข่ายในการทำงานร่วมกับ 

องค์กรที่เป็นตัวแทน อปท. ที่ชัดเจน 
มีฐานข้อมูลทีส่ำคัญที่ใช้ในการพฒันาท้องถิ่น 

ระบบฐานข้อมลูขาดการบูรณาการเช่ือมโยงกัน 
ระบบตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

ยังไม่มีการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
มีบุคลากรกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

การกำหนดอตัรากำลังขององค์กรยังไม่สมดลุกับภารกิจ 
การพัฒนาบุคลากร สถ. ขาดความต่อเนื่อง 

การพัฒนาบุคลากร สถ. ยังไม่มีการพัฒนาเฉพาะดา้น 
การส่งเสริม อปท. แบบแยกส่วนในแต่ละกระทรวง/กรม 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิยังขาดประสิทธิภาพ 
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ภารกิจของ อปท. มีความหลากหลายในการจดับริการ
สาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
มีโครงสร้างสำนัก/กองรองรับภารกิจท่ีหลากหลาย 
ขาดกลไกการประสานงานระดับอำเภอของ สถ. 

โครงสร้างสำนัก/กองยังไมส่ะท้อนภารกิจ 
ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
ขององค์กรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับ อปท. น้อย 
การนำผลงานวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจ 

เชิงนโยบายน้อย 
มีสายงานที่หลากหลาย 

บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ทุ่มเท เปน็มืออาชีพ 
ในการดำเนินการตามภารกิจ 

การพัฒนาบุคลากร สถ. ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีกรอบการดำเนินงานท่ีชัดเจนภายใต้กรอบ 

พันธกิจของกระทรวงมหาดไทย 
การบริหารงานท้องถิ่นอ่อนไหวตามนโยบายรัฐบาล 

การจัดการความรู้ใน สถ. ยังขาดความต่อเนื่อง 
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13 คู่มือวิทยากรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

ภาคผนวก ข บัตรคำสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สีชมพู) 
************************** 

รัฐธรรมนูญให้ความสำคญัในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
และการกระจายอำนาจ 

รัฐบาลขับเคลื่อนการเป็นราชการ 4.0 
มุ่งทำงานร่วมกันเน้นประชาชนเปน็ศูนย์กลาง 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้นวัตกรรม 
และดจิิทัล ภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 

การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (start up) และ 
วิสาหกิจชุมชน 

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม 
กระแสการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาต ิ

การแพร่ระบาดของเชื้ออุบัติใหม ่
กระแสการตื่นตัวทางประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
ในการสร้างอาชีพและการพัฒนาชุมชน 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น 
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์หรือเทคโนโลยสีมัยใหม่

ในการป้องกันภัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีถูกบังคับใช้และ 

ให้ความสำคญักับท้องถิ่นในการดำเนินการ 
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14 คู่มือวิทยากรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

กฎหมาย และระเบยีบท้องถิ่นที่มีจำนวนมาก 
ปัญหาการปล่อยมลพิษทางน้ำ ทางอากาศและ 

ขยะอุตสาหกรรมที่เพ่ิงสูงขึ้น 
ขยะอันตรายจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น 
การเปลี่ยนผ่านเข้าสูด่ิจิทัล (digital transformation) 
การบริหารจัดการฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 

การพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน ์
แนวคิดธรรมาภิบาล/การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
แนวคิดการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากระดับท้องถิ่น 

กระแสการพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น 
การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและ 

การจ้างงานภาคบริการในระดับท้องถิ่น 
การปรับค่าแรงขั้นต่ำเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 

กระแสการสร้างความรับผดิชอบตอ่สิ่งแวดล้อม 
ภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 

การพัฒนาของสื่อออนไลน์ในการติดตาม  
ตรวจสอบของภาคประชาชน 

โครงสร้างประชากรผูสู้งอายุท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
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15 คู่มือวิทยากรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้การดำเนินการรวดเร็ว  

ลดต้นทุนในการติดต่อทางราชการ 
กระแสการให้ความสำคญักับการป้องกันสิทธิ 

ของข้อมูลส่วนบุคคล 
รัฐธรรมนูญกำหนดแนวทางการกระจายอำนาจ 

ว่าเป็นหลักการสำคัญในการบริหารประเทศ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมอืงที่เพ่ิมปริมาณ 

ขยะจากครัวเรือน 
ประเทศไทยประสบปญัหาภัยพิบัติที่ไดร้ับผลกระทบ

จากประเทศในภูมิภาคอย่างต่อเนือ่ง 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
ระบบการตรวจจับการเคลื่อนที่และเทคโนโลย ี

แบบเคลื่อนที่ (Mobile Technology) 
แนวคิดการเป็นรัฐบาลและภาครัฐดิจิทัลที่เปดิกว้าง

สำหรับประชาชน 
การอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน (Labor Migration)  

แนวทางการพัฒนาการศึกษาศตวรรษท่ี 21 
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16 คู่มือวิทยากรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

ภาคผนวก ข บัตรคำสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สีเขียว) 
***************************** 

ภารกิจของหน่วยงานชัดเจน ไดร้บัการยอมรับ 
ของหน่วยงานอ่ืน 

มีหน่วยงานระดับภมูิภาค (สถจ.) เป็นกลไก 
ในการรองรับภารกิจ 

ขาดโครงสร้างการมีผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง 
มีเครือข่ายในการทำงานร่วมกับ 

องค์กรที่เป็นตัวแทน อปท. ที่ชัดเจน 
มีฐานข้อมูลทีส่ำคัญที่ใช้ในการพฒันท้องถิ่น 

ระบบฐานข้อมลูขาดการบูรณาการเช่ือมโยงกัน 
ระบบตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

ยังไม่มีการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
มีบุคลากรกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

การกำหนดอตัรากำลังขององค์กรยังไม่สมดลุกับภารกิจ 
การพัฒนาบุคลากร สถ. ขาดความต่อเนื่อง 

การพัฒนาบุคลากร สถ. ยังไม่มีการพัฒนาเฉพาะดา้น 
การส่งเสริม อปท. แบบแยกส่วนในแต่ละกระทรวง/กรม 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิยังขาดประสิทธิภาพ 
ภารกิจของ อปท. มีความหลากหลายในการจดับริการ

สาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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17 คู่มือวิทยากรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

มีโครงสร้างสำนัก/กองรองรับภารกิจท่ีหลากหลาย 
ขาดกลไกการประสานงานระดับอำเภอของ สถ. 

โครงสร้างสำนัก/กองยังไมส่ะท้อนภารกิจ 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
ขององค์กรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับ อปท. น้อย 
การนำผลงานวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจ 

เชิงนโยบายน้อย 
มีสายงานที่หลากหลาย 

บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ทุ่มเท เปน็มืออาชีพ 
ในการดำเนินการตามภารกิจ 

การพัฒนาบุคลากร สถ. ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีกรอบการดำเนินงานท่ีชัดเจนภายใต้กรอบ 

พันธกิจของกระทรวงมหาดไทย 
การบริหารงานท้องถิ่นอ่อนไหวตามนโยบายรัฐบาล 

การจัดการความรู้ใน สถ. ยังขาดความต่อเนื่อง 
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18 คู่มือวิทยากรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

ภาคผนวก ค แบบประเมินกิจกรรม 
*********************** 

ประเด็น คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การวิเคราะห์ความ “ปัง-พัง-ว้าว-น่ากังวล” 
ความสอดคล้องกับภารกิจของ สถ. 5  
ความมีเหตุผลในการนำเสนอ 5  
ความครบถ้วนของประเด็น 5  
ทักษะการนำเสนอในภาพรวม 5  
รวม 20  
การนำเสนอภาพฝันของ สถ. 
ความสอดคล้องกับภารกิจของ สถ. 5  
ความมีเหตุผลในการนำเสนอ 5  
ความครบถ้วนของประเด็น 5  
ทักษะการนำเสนอในภาพรวม 5  
รวม 20  
รวม 2 กิจกรรม 40  

 
 



* See slide notes for page directions 



















 ความได้เปรียบขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ 
ความเชี่ยวชาญ ช่่าชอง ความถนัด ความรู้ความเข้าใจ ทักษะจ่าเป็นบาง
ประเภท หรือการด่าเนินงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ  

 ความเสียเปรียบขององค์กร จุดที่ควร
พัฒนา ความล้มเหลว หรือปัญหาภายในองค์กร 

 หน้าท่ี ความรับผิดชอบ การให้บริการหลักของ สถ. 
ท่ีให้กับลูกค้า (อปท.) รวมตลอดถึงภาคีเครือข่ายของกรม  

 ผลการประเมิน รางวัลท่ีได้รับ 
การได้รับการยอมรับหรือการจัดอันดับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรม 

 สายการบังคับบัญชา การกระจาย
อ่านาจในหน่วยงาน ความยืดหยุ่นของโครงสร้างท้ังระดับกรมและระดับส่านัก/กอง 

อ่านาจหน้าท่ีของแต่ละส่านัก/กอง 

 การสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานของ
กรมเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก่าหนด เช่น ฐานข้อมูล การติดตาม การประเมินผล 

ระบบเอกสาร ระบบรายงานผล การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ระบบ

สารสนเทศ กฎหมายระเบียบ เป็นต้น 

 เป้าหมายสูงสุดท่ีทุกคนยึดถือร่วมกัน วัฒนธรรม
การท่างาน จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 

 บุคลิกลักษณะ และรูปแบบการท่างาน
ของอธิบดี รองอธิบดี  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (รับเข้า-
พัฒนาสมรรถนะ-จัดสวัสดิการ-ประเมินการท่างาน-ให้ความดีความชอบ-สร้าง

แรงจูงใจ-ความยึดมั่นผูกพันองค์การ-จัดงานตรงคน-จัดคนตรงงาน) 

 ความสามารถที่แท้จริงท่ีอยู่ในตัวบุคลากรท่ีส่งผลต่อความส่าเร็จ
ตามเป้าหมายของกรมท่ีท่าให้กรมโดดเด่นกว่าหน่วยงานอื่น 





หมายถึง ระดับความเฉพาะเจาะจงที่ไม่อาจหาได้

โดยทั่วไปในองค์กรหรือบุคคลอื่นที่แสดงถึงอัต

ลักษณ์ของกรม 

หมายถึง ผล
ที่เกิดจากการกระท่านั้น ๆ ทั้งเชิงบวกและลบต่อ

กรม และการด่าเนินงานตามภารกิจหลักของกรม 





หมายถึง ความบ่อยครั้ง
ของปัญหานั้น ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ  

หมายถึง ผล
ที่เกิดจากการกระท่านั้น ๆ ทั้งเชิงบวกและลบต่อ

กรม และการด่าเนินงานตามภารกิจหลักของกรม 



คือ ความเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างนอกกรมของเรา 
โดยที่กรมไม่อาจจะควบคุมได้ “และเพราะการควบคุมไม่ได้นี้ เราจึงต้อง “ปรับตัว” ให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลง โดยปัจจัยภายนอกนี้แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ โอกาส และภาวะคุกคาม 

หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง หรือ
แนวโน้มการพัฒนาของปัจจัย หรือประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลเสียต่อการด่าเนินงานและภารกิจของกรมในอนาคต หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้ม

การพัฒนาของปัจจัย หรือประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดี
ต่อการด่าเนินงานและภารกิจของกรมในอนาคต 





หมายถึง ความเป็นไปได้ที่กรม จะด่าเนินการในการน่า

ประเด็นต่าง ๆ (ในช่องโอกาส) มาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ส่งเสริมหรือการพัฒนาการด่าเนินงานของกรม 

หมายถึง ผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ทั้งทางบวกและลบต่อการ

ด่าเนินงานของกรม 



หมายถึง ความเป็นไปได้ของความบ่อยครั้งของภาวะ

คุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับกรม 

หมายถึง ผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ทั้งทางบวกและลบต่อการ

ด่าเนินงานของกรม 





ภาพฝันของ สถ.  

(เป้าหมาย)  
 

วิธีการไปสู่เป้าหมาย  

(บันได)  
 

ปัจจัยความส าเร็จ  

(สิ่งที่ใช้ในการท าบันได)  





ประเด็น x y Sc. 
มีฐานข้อมูลที่ส่าคัญที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 10 10 100 
มีโครงสร้างส่านัก/กองรองรับภารกิจที่หลากหลาย 10 10 100 
มีกรอบการด่าเนินงานที่ชัดเจนภายใต้กรอบพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย 10 10 100 
การท่างานในระบบ 1 กรม 2 ระบบ 10 10 100 
มีหน่วยงานระดับภูมิภาค (สถจ.) เป็นกลไกในการรองรับภารกิจ 9 10 90 
ภารกิจของ อปท. มีความหลากหลายในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 9 9 81 
มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 9 9 81 
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของ อปท. และท้องถิ่น 9 9 81 
การบูรณาการระบบติดตามและประเมินผลการด่าเนินงาน 10 8 80 
ระบบติดตามและประเมินผลการด่าเนินงาน 9 8 72 
ความน่าเชื่อถือในสการน่าผล LPA ไปใช้ในหน่วยงานอื่น 9 8 72 
มีเครือข่ายในการท่างานร่วมกับองค์กรที่เป็นตัวแทน อปท. ที่ชัดเจน 8 8 64 
การประสานงานกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานในและ อปท. 8 8 64 
การจัดท่าประมวลกฎหมายท้องถิ่น 8 8 64 
การปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 9 7 63 
บุคลากร สถ. มีความรู้หลากหลาย 9 7 63 
สถ. มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น  
เช่น PMQA ด้านการเงินการคลัง 7 7 49 
รู้และเข้าใจวัฒนธรรมการท่างานของท้องถิ่นได้ 8 6 48 
ภารกิจของหน่วยงานชัดเจน ได้รับการยอมรับของหน่วยงานอื่น 8 5 40 
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ประเด็น x y Sc. 
การก่าหนดอัตราก่าลังขององค์กรยังไม่สมดุลกับภารกิจ 10 10 100 
มีโครงสร้างใน สถจ. รองรับภารกิจที่หลากหลาย 10 10 100 
ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของ สถ. 10 9 90 
ความก้าวหน้าของบุคลากร 10 9 90 
การดึงดูดข้าราชการไปหน่วยงานอื่น 10 9 90 
ขาดโครงสร้างการมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง 9 9 81 
บุคลากรมีขวัญก่าลังใจ ทุ่มเท เป็นมืออาชีพในการด่าเนินการตามภารกิจ 9 9 81 
การบริหารงานท้องถ่ินอ่อนไหวตามนโยบายรัฐบาล 9 9 81 
ภาระงานไม่เป็นเอกเทศ ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนการด่าเนินของหน่วยงานอื่น 9 9 81 
ขาดงบประมาณ/คนในการด่าเนินงานที่สะท้อนการส่งเสริมภารกิจของ อปท. 9 9 81 
การพัฒนาบุคลากร สถ. ขาดความต่อเนื่อง 10 8 80 
การพัฒนาบุคลากร สถ. ยังไม่มีการพัฒนาเฉพาะด้าน 10 8 80 
การสื่อสารขององค์กรที่ครอบคลุมท่ัวประเทศ 10 8 80 
ระบบฐานข้อมูลขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกัน 9 8 72 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพ 9 8 72 
ขาดกลไกการประสานงานระดับอ่าเภอของ สถ. 8 9 72 
มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับ อปท. น้อย 9 8 72 
มีสายงานที่หลากหลาย 9 8 72 
การพัฒนาบุคลากร สถ. ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 9 8 72 
ความสามารถในการท่างานแบบ 1 กรม 2 ระบบ (แก้ม รวมพรเสนอ) 9 8 72 
การประเมินความโปร่งใสไม่ผ่านเกณฑ์ (ITA) 8 9 72 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ ขาดการน่าสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 8 9 72 
ขาดนโยบายการบริหารของ สถ. ที่โดดเด่น 8 8 64 
บุคลากรขาดความยึดม่ันผูกพันขององค์กร 8 8 64 
การน่าผลงานวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายน้อย 8 7 56 
การจัดการความรู้ใน สถ. อย่างไม่เป็นระบบ 8 7 56 
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ประเด็น X Y Sc. 
การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 10 10 100 
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีถูกบังคับใช้และให้ความส่าคัญกับท้องถิ่นใน
การด่าเนินการ 9 10 90 
แนวคิดธรรมาภิบาล/การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 10 90 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาศตวรรษท่ี 21 10 9 90 
การออกแบบเมืองเพ่ือคนที่หลากหลาย 9 10 90 
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล (digital transformation) 9 9 81 
กระแสการพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น 9 9 81 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 9 9 81 
ความตื่นตัวด้านการจัดการขยะมูลฝอย 9 9 81 
แนวคิด smart city  9 9 81 
แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 8 10 80 
การมีตัวแทนของ อปท. ที่ชัดเจน 3 สมาคม 9 8 72 
ความร่วมมือระหว่าง อปท. ที่เพ่ิมมากข้ึน (MOU) 8 9 72 
รัฐบาลให้ความส่าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับท้องถิ่น 8 8 64 
การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและการจ้างงานภาคบริการใน
ระดับท้องถิ่น 8 8 64 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 8 8 64 
การพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ 7 8 56 
ระบบการตรวจจับการเคลื่อนที่และเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Technology) 7 6 42 
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ประเด็น x y Sc. 
กระแสการเกิด Fake news 9 9 81 
ปัญหาการปล่อยมลพิษทางน้่า ทางอากาศและขยะอุตสาหกรรมที่เพ่ิงสูงขึ้น 9 10 90 
ภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 9 10 90 
ความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น 9 10 90 
การเติบโตของชุมชนเมือง 9 10 90 
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นขาดเอกภาพ 9 9 81 
โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 9 9 81 
กระแสการให้ความส่าคัญกับการป้องกันสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล 9 9 81 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 9 9 81 
กรมอ่ืน ๆ เข้ามาด่าเนินการกับ อปท. โดยข้าม สถ. 9 9 81 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 8 10 80 
ขยะอันตรายจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมมากข้ึน 8 9 72 
การก่าหนดนโยบายด้านการกระจายอ่านาจขาดประสิทธิภาพและความ
ต่อเนื่อง 8 9 72 
ประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบัติท่ีได้รับผลกระทบจากประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 8 8 64 
ความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างประชาชนกับรัฐลดลง 8 8 64 
มีหน่วยงานที่ท่าหน้าที่เก่ียวกับ อปท. เพ่ิมเติม (กกถ.) 7 9 63 
ประมวลท้องถิ่นไม่ได้รับรอง สถ. ในการก่ากับดูแล อปท. 7 9 63 
การเติบโตของแรงงานนอกระบบ 7 9 63 
การอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน (Labor Migration)  7 8 56 
หน่วยงานอื่นมาใช้งบประมาณของ อปท. ในการขับเคลื่อนภารกิจของตน 7 8 56 


