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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปัญหาและความท้าทายของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและปฏิรูปประเทศ ที่ม ี        
ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง           
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน 
และการพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง   
อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งการให้ความส าคัญ  
กับการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมแก่เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยส าหรับ
ประชาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ประชาชนในท้องถิ่นและสังคมในภาพกว้างทั้งในและระดับ
นานาชาติให้การยอมรับในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นของประเทศไทย 

อีกทั้งปัญหาและความท้าทายของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปต่อบริบท
ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกประการคือ การเสริมสร้างศักยภาพในการพ่ึงตนเองของท้องถิ่น และ      
การเป็นกลไกส าคัญเชิงพ้ืนที่เพ่ือการชี้น าการพัฒนาของพ้ืนที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนน ากลไกของท้องถิ่น
ร่วมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น โดยเน้นการเชื่อมโยงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการบริหารและการจัดบริการสาธารณะตามบริบทภารกิจของท้องถิ่น และ 
สิ่งส าคัญอย่างสูงสุดคือการธ ารงไว้ซึ่ งการเรียนรู้ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีการท างาน            
ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในทุกๆ ภารกิจ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นกลไกระดับพ้ืนที่             
เพ่ือสนับสนุน และพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็ง 

๒) เพ่ือเสริมสร้างความพร้อม และผนึกก าลังทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่น สังคมในภาพกว้าง ทั้งประชาชน 
เอกชน และส่วนราชการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ               
ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงาน การปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

๓) เพ่ือสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายยุทธศาสตร์ และการพัฒนาของการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกับความจ าเป็นในทิศทางนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในด้านการพัฒนาการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูป
ประเทศ 

๔) เพ่ือการจัดระบบการเรียนรู้ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืน เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และการระเบิดจากภายในแก่ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ในการด าเนินชีวิตสร้างวิถีชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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๓. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
๑) ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับท้องถิ่น       

มีความเข้มแข็งมากขึ้น ประชาชนมีความตื่นรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยในองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น และระบอบการบริหารของท้องถิ่นของประเทศได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 
พ.ศ.2560 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตยในระดับ

ท้องถิ่น 
- ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถ

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2560 
- จ านวนปัญหาข้อขัดแย้ง การฟูองร้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นไปตามแนวทาง      

ของประชาธิปไตย 
- ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการประชาธิปไตยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานการส่งเสริม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- จ านวนยุวประชาธิปไตยในท้องถิ่นท่ัวทั้งประเทศ 

๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์    
ได้รับการถ่ายทอดสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาทเด่น            
ในการส่งเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง     
เกิดความยั่งยืน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เพ่ือการ พัฒนาและน าไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น               
อย่างเป็นรูปธรรม ชุมชน ประชาชน มีความตื่นตัว และน าไปใช้ทั่วทั้งท้องถิ่นไทย 

ตัวชี้วัด   
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศ           

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จ านวนชุมชนมาตรฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการส่งเสริม และขับเคลื่อนจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จนมีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานท้องถิ่นพอเพียง 
- ร้อยละของท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการร่วม

ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามแนวทางและมาตรฐาน       
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน ตามโครงการ         
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
๔. กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สร้างและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแก่เยาวชนในสถานศึกษาของท้องถิ่น และ
เยาวชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างหลักประกันประชาธิปไตยของท้องถิ่นในอนาคต  
                  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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๑) ศึกษา ค้นคว้า รูปแบบการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการส่งเสริมตามภารกิจของท้องถิ่น  

๒) สร้างและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน ระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล และการพัฒนา         
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาโรงเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง   
เพ่ือปลูกฝังการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่นักเรียน พร้อมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ       
ร่วมระหว่างสถานศึกษาของท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ จัดท าและพัฒนาหลักสูตรภาคพลเมืองให้กับกลุ่มเยาวชน 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาทุกฉบับ 

- ปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย เช่น  
จัดห้องเรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วม ครูรับฟังเด็กมากขึ้น กระตุ้นให้เด็ก
แสดงความคิดเห็น ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ท างานเป็นทีมในการเรียนการสอนเพ่ิมการใช้ 
Role-play ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตย  

- ริเริ่มด าเนินการ “1 โรงเรียนท้องถิ่น ๑ ครูท้องถิ่นพันธุ์ใหม่สร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน”  
โดยคัดเลือกจากคนรุ่นใหม่และมีทัศนคติที่ดี  และจัดให้มี “1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน
ประชาธิปไตย” 

- น าโมเดลโรงเรียนผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้เป็น “โมเดลผู้น าโรงเรียนท้องถิ่น” จัดให้มี        
การคัดสรร “ครูท้องถิ่นพันธุ์ใหม่ มุ่งสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน” โดยให้รางวัลจูงใจ 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนายุวประชาธิปไตยในท้องถิ่นจากสถานศึกษาของท้องถิ่น  
โดยด าเนินการในระดับหมู่บ้านอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๑๐ คนต่อหมู่บ้าน เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการ                 
ทางประชาธิปไตยของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ให้ เยาวชนของสถานศึ กษาของท้องถิ่นมีส่ วนร่วม                    
ในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เพ่ือปลูกฝังความรัก             
ในประชาธิปไตย และความรักในถิ่นเกิด และความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริม/พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ถือปฏิบัติให้ชัดเจน และก าหนดนโยบาย 
แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งใน          
และนอกระบบการศึกษา พร้อมทั้ง รื้อฟื้น/กระตุ้น/ส่งเสริมการจัดตั้งสภานักเรียน             
ในทุกโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมสถานศึกษาท้องถิ่นก าหนดหลักสูตรเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการ 
ในระบอบประชาธิปไตยให้ชัดเจน โดยก าหนดเป็นวิชาเฉพาะเพ่ือสร้างส านึก
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ   
ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกระบวนการประชาธิปไตย            
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 

- จัดการประกวดเยาวชนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตย ในสถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
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โดยมีเงินรางวัลหรือปัจจัยกระตุ้นเป็นสิ่งจูงใจ พร้อมทั้งก าหนดให้เป็น KPI ในการประเมิน 
LPA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การประกวดจัดอันดับและให้รางวัล 

- พัฒนา “ยุวประชาธิปไตย” ในโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นผู้น า                
ในการเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมในโรงเรียนองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ตั้งสภานักเรียน สภาเยาวชน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในระดับสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือเยาวชนไทยในโรงเรียนท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้จ่าย        
ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย  
โดยเงินกองทุนมีที่มาจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หักจากค่าธรรมเนียม
หรือค่าเล่าเรียนสถานศึกษา 5% เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

๔) ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของภาคีความร่วมมือ ผ่านกลไกการประสาน
เชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ให้เป็นวิทยากรเฉพาะทาง ผู้ เชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตย            
ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คล้ายครู D.A.R.E ของ ป.ป.ส./ต ารวจ)   
พร้อมทั้ง สร้างเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย
และวิทยากรร่วมกับ กกต. สพฐ. กศน. สถาบันพระปกเกล้า ฯลฯ 

- ส่งเสริม/เพ่ิมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนโดยก าหนดให้การท าประชาคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยทุกครั้ง และ
สร้างสภาเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริม 
ให้รวมตัวกันเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ และให้การส่งเสริมให้ผู้แทนสภาเด็ก
และเยาวชนในระดับประเทศเป็นตัวแทนในคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร  
ในประเด็นด้านการศึกษา ด้านสิทธิสวัสดิการของเด็กและเยาวชน 

- สร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยเพ่ือต่อยอดการใช้เครือข่ายเยาวชนในการเผยแพร่
และพัฒนาประชาธิปไตย และสร้าง “เยาวชนอาสาประชาธิปไตย” ให้เยาวชนเป็นผู้น า
ความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย 

- จัดให้มีเวทีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
กระบวนการประชาธิปไตยระหว่างสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุดองค์ความรู้ สื่อการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน และ 
การสร้างสรรค์ การพัฒนากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนการประชาธิปไตยในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- น าแนวทาง/รูปแบบ/วิธีการ Best Practice ของญี่ปุุนและประเทศในยุโรปมาปรับใช้      
เป็นหลักสูตรในโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการมีวินัย พ้ืนฐานประชาธิปไตย 
และการน าหลักประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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- จัดให้มีเครื่องมือประเมินการศึกษาด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพ่ือเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืนๆ ศึกษาเรียนรู้ 
 

๔.๒ พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการทางสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นหลักทางประชาธิปไตยให้กับท้องถิ่น และประชาชน  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นผ่านกระบวนการของสภาท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น
และสนใจในกระบวนการเสนอกฎหมายและร่วมรับฟังในการประชุมสภาท้องถิ่น 

- ก าหนดแนวทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูล        
และรายงานผลให้ประชาชนทราบ และการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่ประชาชน      
ทุกระดับเพ่ือเข้าใจในหลักประชาธิปไตย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ิมบทลงโทษ  
แก่ผู้ซื้อสิทธิขายเสียง พร้อมสร้างความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น    
เพ่ือให้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

- ศึกษาแนวทาง ระเบียบปฏิบัติในการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล 
การให้ประชาชนร่วมเสนอกฎหมายและร่วมรับฟังการประชุมสภาให้ผู้ก ากับดูแลรับทราบ 

- วางแนวทางการประชาสัมพันธ์สิทธิหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการให้ประชาชน 
เข้าร่วมเสนอกฎหมายและร่วมรับฟังการประชุมสภา และพัฒนารูปแบบการจัดเวทีดีเบต
นโยบายเพ่ือให้ผู้สมัครได้ชี้แจงแนวทางนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นและถ่ายทอดสด     
การจัดเวทีดีเบตดังกล่าวเผยแพร่โดยทั่วไป พร้อมทั้งการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ทุกเขตเลือกตั้ง 

- สร้างกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
เป็นผู้ประเมิน 

- ศึกษารูปแบบแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีสิทธิการเลือกตั้งให้สามารถใช้สิทธิข้ามเขตได้ 
- สร้างนวัตกรรมในการประเมินสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนอย่างถูกต้อง 

แม่นย า พร้อมน านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น ในการลงคะแนนเสียงให้มี
ความถูกต้องแม่นย า และนับคะแนนโดยใช้เครื่องประมวลผล 

- การก าหนดกิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาสนับสนุน 
การด าเนินงานของกลุ่มมวลชน จะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่มนั้นๆ 
โดยจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มทั้งโดยการประชุม/
ประชาพิจารณ์ ฯลฯ 
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๒) ปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์กฎหมาย ระเบียบ เพ่ือการยกระดับกระบวนการสภาท้องถิ่น     
ของท้องถิ่นให้มีความทันสมัยเป็นสากลสอดคล้องกับสถานการณ์การเสริมสร้างประชาธิปไตยในประเทศ          
และการพัฒนาประชาธิปไตยที่สามารถเทียบเคียงได้กับประเทศที่มีความโดดเด่นด้านประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 
โดยเฉพาะระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการท างานของข้าราชการการเมืองของท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ก าหนดระเบียบ/แบบแผนในการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งก่อน        
และหลังการประชุมสภา  

- ศึกษา วางแนวทางเพ่ือการก าหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องในกรณีการประชุมสภาไม่เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา และให้มีการก าหนดกระบวนการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและผู้บริหารท้องถิ่นอย่างรัดกุม ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้ง และศึกษา
วิเคราะห์ถึงการด าเนินงานที่ควรมีบทลงโทษกรณีการสอบสวนสมาชิกสภาและผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

- ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพิ่มช่องทางการเข้ามา 
มีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภา เช่น การประชุมสภา            
มติของสภา เป็นต้น และการก าหนดให้ท้องถิ่นต้องมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์       
เชิญชวนผู้น าชุมชน กลุ่มมวลชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ เพ่ือเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งการก าหนดให้ต้องมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาท้องถิ่น (ยกเว้น
กรณีที่กฎหมายก าหนดให้เป็นการประชุมลับ) เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น  
เสียงตามสาย ระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ของท้องถิ่น ฯลฯ และการเผยแพร่ผลการประชุม
สภาให้ประชาชนทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ก าหนดสถานที่สาธารณะในพ้ืนที่
ชุมชนเพื่อปิดประกาศผลการประชุม การออกเสียงตามสายส าหรับมติสภาที่มีผลกระทบ
ส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน หรือผ่านสื่อสารสนเทศด้านต่างๆ 

- ศึกษาแนวทางในการสร้างองค์กรอิสระในระดับชาติเพ่ือตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินการในกิจการของสภาท้องถิ่น 

๓) การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการเมืองของท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถในการด าเนินการ
ตามกระบวนการทางภารกิจท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในรายบุคคล พร้อมปรับปรุงคู่มือปฏิบัติ        
การติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเมืองในรายบุคคลโดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย  และ    
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษาแนวทางการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ควรจัดการอย่างรัดกุมโดยยึดตามขั้นตอน
การด าเนินการของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น และจัดให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้ง  

- จัดท าคู่มือด้านการปฏิบัติงานให้สมาชิกสภาท้องถิ่นควรมีผู้แทนชุมชนเข้าไปตรวจสอบ
กระบวนการจัดการเลือกตั้ง และควรให้มีการประกาศประวัติของผู้สมัครอย่างเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบ และคัดค้านโต้แย้งการลงสมัคร และควรจัดสร้างคู่มือ      
และแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรู้บทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนเอง 

- จัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบสอบสวนการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรก าหนดให้มีแนวทางคุ้มครองผู้มีหน้าที่สอบสวน
และมีการก าหนดค่าตอบแทน ไปจนถึงมีการก าหนดแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย 
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๔) พัฒนารูปแบบ มาตรการ กลไกเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนร่วมในการตรวจสอบ 
ติดตามการท างานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โซเชียลมีเดียที่เป็นระบบที่ประชาชนสะดวก เข้าถึงง่าย เป็นธรรม และทันสมัย ตามแนวทางดังนี้ 

- สนับสนุนส่งเสริมการปลุกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้าใจหลักการประชาธิปไตย โดยก าหนดให้มีสภานักเรียน และก าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการและสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
ในการสร้างจิตส านึกด้านประชาธิปไตยผ่านทางสภานักเรียน  เปิดโอกาสให้ประธาน       
สภานักเรียน ผู้แทนสภานักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นในวาระส าคัญๆ             
เช่น งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ หรือเรื่องที่กระทบ              
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

- เพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนได้โดยตรง 

๕) การก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พร้อมพัฒนาเป็นบุคลากรคุณภาพ และสร้างหอเกียรติยศระดับจังหวัด และระดับประเทศ (Hall of Fame)      
เพ่ือการประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  

๖) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในระดับนานาชาติเพ่ือการเรียนรู้  และยกระดับ 
การปกครองท้องถิ่นไทยสู่สากล และส่งเสริม สนับสนุนองค์กรภาคีในสถาบันอุดมศึกษา ภาคประชาสังคม ร่วมวิจัย
พัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยในการปกครองท้องถิ่นของประเทศ  
ตามแนวทางดังนี้ 

- ควรจัดให้สถาบันอุดมศึกษาท าวิจัยเพ่ือน าแนวทางที่ประสบความส าเร็จของต่างประเทศ 
ในการพัฒนากระบวนการทางสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้กับประเทศไทย 

 
๔.๓ เสริมสร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน บุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมประชาชนในการร่วมพัฒนาการปกครองในท้องถิ่น เพ่ือการร่วมขับเคลื่อน         

การพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และทิศทาง  
การปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝุายข้าราชการ และฝุายการเมืองถึงการปกครองแบบประชาธิปไตย       
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามแนวทางดังนี ้

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วม         
ในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน และส่งเสริมและให้การศึกษา   
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
และให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการเมืองการปกครอง     
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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- อบรมผู้น าชุมชนและขยายผลถึงประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๒) สร้างมาตรการแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคีสมานฉันท์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นท่ีเกิดความแตกแยก จากกระบวนการทางการเมืองของท้องถิ่น พร้อมทั้งหนุนเสริมความสมานฉันท์
เพ่ือการร่วมแก้ปัญหาของประเทศด้วยกลไกและภารกิจของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดงันี้ 

- สร้างธรรมนูญชุมชนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ ่น และการเมือง           
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครบทุกหมู่บ้าน
และชุมชนด้วยกลไกของชุมชน พร้อมสร้างมาตรฐานกลางและธรรมนูญในกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน มีธรรมนูญเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการท าประชาคม ประชาพิจารณ์ 
ส่งเสริมให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

- สร้างจิตส านึกในการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนในสังคม      
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้จักหน้าที่ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมสร้างแนวความคิดในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และรับฟัง     
เสียงข้างมาก ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

- ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ภายใต้นโยบายการสร้าง       
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยพลังคนท้องถิ่น 

- มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมสันติวิธี ยึดหลักความเป็นกลาง
และการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย โดยเน้นการลดความขัดแย้งแตกแยกในเชิงความคิด   
โดยเน้นการเคารพความคิดต่าง ผ่านการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนประชาธิปไตย       
ในระดับท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง มีจิตใจมุ่งมั่น รู้รักสามัคคี 
พร้อมทั้งการเสริมสร้างให้มีความสัมพันธ์เชิงสาธารณะ ความสัมพันธ์ของชุมชน        
บนพื้นฐานของความร่วมมือ และการสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับชุมชนตามวิถี
แห่งการปฏิบัติการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น      
เพ่ือไม่ให้ประชาชนและชุมชนถูกชี้น าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจนไม่สามารถแสดงออก 
ตามความต้องการของตนเองได้ 

๓) ระดมพลังจากทุกภาคส่วนในการหนุนเสริมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ผ่านกลไก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามการท างานของข้าราชการการเมืองของท้องถิ่น 
ในการเป็นกลไกบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ การกระจายโอกาสเรียนรู้ ในรูปแบบโรงเรียนพัฒนาเมือง
พัฒนาชุมชนให้มีอิสระพ่ึงพาตนเอง คิดแบบสร้างสรรค์มาจากความต้องการของท้องถิ่น 
โดยวิธีสนับสนุนเท่านั้น 
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- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อบรมความเข้าใจ ทัศนคติในกลุ่ม และแนวคิดการพัฒนา
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๔.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นก าลังหลักส าคัญ    

ของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ ในการระดมพลังขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนของท้องถิ่น           
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การผสานเชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย 

ในการร่วมในกิจกรรมเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระท าร่วมกันทั่วทั้งประเทศ กระท าจนเป็นภารกิจหลัก 
ที่ส าคัญ ทั้งนี้ค านึงถึงบริบทของภารกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับลักษณะจ าเพาะของการเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  

- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพ่ือการแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดีของบุคลากร             
ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันส าคัญๆ              
ของทุกพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นอัตลักษณ์จนเป็นที่ประจักษ์  
ทั้งประเทศ  

- การผสานเชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมต่างๆ ของกระทรวง 
มหาดไทยในการร่วมกิจกรรมเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่
สถาบันพระมหากษัตริย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าร่วมกันทั่วประเทศ     
จนเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงบริบทของภารกิจที่ต้องเชื่อมโยง         
กับลักษณะจ าเพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  

๒) เสริมสร้างความเป็นชาติไทยแก่เยาวชนในท้องถิ่น พร้อมปลูกฝังความรัก การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์แก่เด็ก เยาวชนในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการสร้าง          
สิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันเพื่อการพัฒนาสู่ความสามัคคีสมานฉันท์ ตามแนวทางดังนี ้

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักในคุณูปการที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อชาติไทย 
โดยเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ 

- แจ้งเบาะแสบุคคล กลุ่มบุคคลที่ละเมิดในท้องถิ่น จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์     
เพ่ือด าเนินมาตรการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด 

- สร้างการรับรู้ถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูล/ศูนย์การเรียนรู้ 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยในทุกส่วนราชการ องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนัก  
ในพระราชกรณียกิจของสถาบัน เช่น การประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์ 
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๓) ใช้กลไกของท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวทาง 
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการของทุกพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเรียนรู้    
กับกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับพ้ืนที่ โครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการของทุกพระบรมวงศานุวงศ์ของทุกพระองค์ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น และให้   
การส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของท้องถิ่นกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของทุกพระองค์       
ตามแนวทางดังนี ้

- รวบรวมข้อมูล พร้อมจัดท าฐานข้อมูลโครงการ โดยจ าแนกตามสถานที่ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของทุกพระองค์  

- จัดท าหนังสือรวบรวมพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชวงษ์จักรี  
ทุกพระองค์ในโอกาสที่ส าคัญ และท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่น หรือแนวคิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น      
รวมทั้งการร่วมสนับสนุนการจัดท าสื่อเพ่ือการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชด ารัส    
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมในภาพกว้างด้วยกลไกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชด ารัสของทุกพระองค์ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมให้เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นในระดับ
ครัวเรือนด้วยกลไกของท้องถิ่น  

- ใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้
การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการของทุกพระบรมวงศา 
นุวงศ์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
และโครงการของทุกพระบรมวงศานุวงศ์ของทุกพระองค์ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น และให้     
การส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของท้องถิ่นกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของทุกพระองค ์

- รวบรวม จัดท าฐานข้อมูลของงาน/โครงการ ตามแนวพระราชด าริของพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ และเผยแพร่ในทุกโอกาสเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
เห็นคุณค่าของการทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการท านุบ ารุงรักษาและต่อยอดโครงการ 
พระราชด าริในพ้ืนที่ 

- ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 

- ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้น าแนวทาง/โครงการพระราชด าริ  
สู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างต้นแบบความส าเร็จของการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้อง    
กับบริบทของพ้ืนที่ เช่น สร้างแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม/แล้ง 
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- ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างอาสาสมัคร “จิตอาสา” ที่มีกิจกรรม
เชื่อมโยงและผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
การกระท าที่จะกระทบต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาด าเนินการ 

๔) สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส านึกและการแสดงออก 
ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๕) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในส่วนกลาง จัดตั้ งส่วนส่งเสริมความมั่นคงท้องถิ่น 
ในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สร้างกลุ่มงานส่งเสริมความม่ันคงท้องถิ่น 

 
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย

การระเบิดจากภายในท้องถิ่น สู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างแนวทางการบริหารจัดการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- จัดท ามาตรฐานแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา         

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น              
แต่ละประเภทและค านึงถึงการอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ หรือพ้ืนที่
ที่มีความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา พร้อมสร้างระบบการประเมิน รับรองมาตรฐาน     
การพัฒนาผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม              
จากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการเปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมบูรณ์ พร้อมแล้ว
ค่อยกระจายบทเรียนสู่ประชาชนในท้องถิ่น  

- พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มีศักยภาพและประสบ
ความส าเร็จ ในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการเสริมสร้างการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นศูนย์เรียนรู ้การพัฒนาเชิงพื้นที่            
ที่ประชาชนใช้เป็นห้องเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาตรฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์นวัตกรรม       
และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง   
และสร้างเวทีเพ่ือให้ท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แสดงผลงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน และต่อยอดการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มั่นคง   
และยั่งยืน พร้อมสื่อสารความส าเร็จให้เป็นที่รับรู้ในภาพกว้างทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ 

- ก าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่นเดียวกับที่กรมพัฒนาชุมชนมีหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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- การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญอันดับต้นกับปัญหาเรื่องปากท้อง      
และการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าโครงการสาธารณะ
ประโยชน์บางประเภทที่ไม่ได้เกิดจากข้อเรียกร้องและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

- สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอเพียง หนึ่งอ าเภอ หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พอเพียง โดยพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเหมาะสม เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาคุมภาพชีวิตของประชาชนได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้มีการน าผลงาน
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างได้ผล และ 
น าแสดงในงานนิทรรศการในวันท้องถิ่นไทยให้ความส าคัญกับการจัดโครงการ “หมู่บ้าน/
ชุมชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และการน าตัวอย่างที่มีความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ทั้งในระดับบุคคล ภาคเอกชน และภาครัฐบาลมาศึกษา 

- สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน เช่น โครงการ 
น้ าเพ่ือชีวิตที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีโครงการตัวอย่างทางด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 

- วางแนวทางปฏิบัติเพ่ือการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นโรงเรียนหรือสถาบันที่สอนหลักสูตรด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ 
เมื่อส าเร็จหลักสูตรจะมีการให้ใบประกาศเพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือไปเป็น
วิทยากรขยายผลการด าเนินการของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปด าเนินการ 

๒) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝุายบริหารและฝุายสภาให้เป็นที่ปรึกษา   
การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมทัศนคติของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ยึดมั่นแนวทางปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
โดยการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับองค์ความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

- พัฒนาวิทยากรมืออาชีพด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนรับทราบ (แก้ปัญหาขาดแคลนวิทยากรมืออาชีพ) 

- ก าหนดภารกิจด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชัดเจนโดยระบุไว้ในกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง         
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินการและอ านาจหน้าที่เอาไว้ด้วย 

- สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม/หลักสูตร   
ขยายผลไปยังนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเรียน การสอน ปลูกฝัง
เยาวชนตั้งแต่เริ่มต้น  

- คัดเลือกผู้บริหาร, องค์กร, บุคลากรท้องถิ่นเพ่ือฝึกฝนอบรมให้เป็นต้นแบบ ในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
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๓) ศึกษา วิจัย พัฒนาสร้างองค์ความรู้รองรับการสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
จัดท าคู่มือและแนวทางในการเชื่อมโยงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทและทุกระดับ ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดท าและเผยแพร่ชุดความรู้ ด้านการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยเหมาะสมกับบริบทภูมิสังคม           
ในท้องถิ่นอย่างเข้าถึงประชาชน 

- ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งมีตัวอย่างความเป็นเลิศในการบูรณาการความร่วมมือ     
จากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรับใช้แนวทางด้านองค์ความรู้ การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาปรับใช้ในองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 

๔) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการสนับสนุนการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการสื่อสาร
ข้อมูล ความรู้ และความส าเร็จตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษารูปแบบการจัดท ากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการสร้าง        
ความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดหน่วยงาน
ปฏิบัติและอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ปฏิบัติ
ได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 

- การจัดท าข้อมูลจ านวนหมู่บ้านชุมชนที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ต่อยอดความส าเร็จในด้านการจัดท าฐานข้อมูล เช่น LSEP ต่อยอดการพัฒนาและน าข้อมูล
ไปใช้โดยต้องท าให้ฐานข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ และน าโครงสร้าง
เชิงข้อมูลเหล่านี้ ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดท าแผนงาน /
งบประมาณในการเสริมสร้างความพอเพียงแก่ท้องถิ่น 

- เชื่อมระบบข้อมูลสารสนเทศกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเฉพาะด้าน   
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนในด้าน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือบุคคล และสร้าง
กระบวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (สมาคมองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล) ในการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งน าฐานข้อมูลเข้ามา
ใช้ในการควบคุมคุณภาพและเพ่ือเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงงานให้ครบครัน       
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง    
โดยอาจใช้ตัวแบบของหน่วยงานเอกชน 
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- ก าหนดหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ขั้นตอน  
การจัดท าประชาคม การก าหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน 

- สร้างความต่อเนื่องการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัด
กิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 

- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

๕) เสริมสร้างบทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบูรณาการความร่วมมือ 
เชิงนโยบายขององค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจท้องถิ่นพอเพียงด้วยกลไกประชารัฐ 
ตามแนวทางดังนี้ 

- สนับสนุนให้จัดตั้งสภาชุมชนเพ่ือสนับสนุน ขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สร้างกระบวนการความร่วมมือกับภาคเอกชนในพ้ืนที่หรือสถาบันองค์กรต่างๆ เข้ามา  
มีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การใช้พลังงาน
ทางเลือก การสร้างตลาดหรือร้านค้าชุมชน  

 
๕. แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 

๕.๑ แผนงานการเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 

- โครงการโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้องเรียนประชาธิปไตยของประชาชน (กศ.)    
- โครงการพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่มาตรฐานประชาธิปไตยระดับสากล (กพส.*) 
- โครงการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (กพส.) 
๕.๒ แผนงานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการมาตรฐานแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา      

ของเศรษฐกิจพอเพียง (กพส.) 
- โครงการส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและพระบรมวงศานุวงศ์ (กพส.) 

 
หมายเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐  

สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 
 
๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศาสตร์ 

เปูาหมายการพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี คือเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง  
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  

และจากโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็นความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึ่งให้ความส าคัญกับระบบทั้ง ๔ องค์ประกอบ 
คือ 

๑) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่     
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

๒) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา           
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

๓) เปลี่ยนจาก Traditional Serviced ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  
๔) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

  
ทั้งนี้เปูาหมายส าคัญ คือ การขับเคลื่อนประเทศเพ่ือก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นดังกล่าวจากทั้ง ๔ องค์ประกอบส าคัญข้างต้น จะเห็นได้ว่า           
ความเชื่อมโยงต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้สามารถรองรับการจัดบริการสาธารณะที่สามารถสนองตอบ     
ต่อความต้องการทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกเชิงพ้ืนที่     
ในการระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และนอกจากนั้นยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทส าคัญ ในการร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา         
การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลาย   
เชิงวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นตามภารกิจที่ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึ้นต่อรายได้ของท้องถิ่น   
และความท้าทายส าคัญส าหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นนี้ก็จะเป็นการสร้างแนวร่วมที่ส าคัญ       
เชิงพ้ืนที่ในการหนุนเสริมการพัฒนาของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่น (Sustainable Development 
Goal: SDGs) สู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการท าให้ท้องถิ่นเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วนั้นเอง 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเตรียมพร้อมระบบการบริการของท้องถิ่นในการรองรับการขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเทศไทย ๔.๐ โดยเฉพาะท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
มีระบบบริการและบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการจัดบริการอย่างมีมาตรฐานสากล 

๒) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีความทันสมัยสู่สังคมดิจิทัล  
และการเชื่อมโยงกับสังคมในภาพกว้างทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

๓) เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมจากบริบท       
และภารกิจของการปกครองท้องถิ่นผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 

๔) เพ่ือยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทและทุกระดับ
ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการเป็นแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ที่มีคุณภาพเพ่ือการใช้ประโยชน์   
ในการพัฒนาพื้นท่ี และการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับประเทศ   

๕) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในมิติภารกิจของการพัฒนาท้องถิ่นให้พัฒนาที่สอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี 

 
๓. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนงาน 
ในภารกิจให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และการพัฒนาของประเทศ ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อการส่ง เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกร่วม                

ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ 
๒) โครงสร้างพื้นฐานการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา การสาธารณสุข              

และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ              
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโต หนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นเติบโต        
อย่างต่อเนื่อง สร้างงาน อาชีพ รายได้ เศรษฐกิจแก่ชุมชนให้เติบโตมากขึ้นตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนางานและบริการรองรับการขับเคลื่อน      

ประเทศไทย ๔.๐ ได้ตามเกณฑ์ท้องถิ่น ๔.๐ 
- ร้อยละของท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) 
๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรดิจิทัลทุกภารกิจ    

การบริหาร การบริการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพรองรับการขับเคลื่อน
ประเทศไทย Smart Thailand 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานองค์กรดิจิทัล 
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๔. กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 
๔.๑ เสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้าง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพื้นที่รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ          
และไทยแลนด์ ๔.๐  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้าง

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพ้ืนที่ตามกรอบการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทย ๒๐ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ ในทุกภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ พ้ืนที่ชายแดน หรือท้องถิ่นที่มี      
ความพร้อมสูงในชุมชนเมือง ตามแนวทางดังนี ้

- ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงานได้         
อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ศึกษา วิเคราะห์
ความทันสมัยของกฎหมาย เปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
สภาพการณ์ในปัจจุบันของประเทศ และความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศไทย         
ในอนาคตตามแผน ๒๐ ปี และไทยแลนด์ ๔.๐ 

- ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการด าเนินการในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าระบบในการวัดผลการประเมิน  
การนิเทศติดตาม การด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี และสร้างเครื่องมือ 
ในการประเมิน และตรวจสอบความโปร่งใสโดยประชาชน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดท ามาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
และจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายในระดับกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี     
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือหาข้อสรุป 
ในเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- น ากระบวนการประชารัฐมาเสริมในกระบวนการของ LSEP และขยายไปยังการบริการ
สาธารณะด้านอ่ืนๆ ด้วย และน ากระบวนการ LSEP มาเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ศึกษาความเหมาะสมในการเพ่ิมอ านาจหน้าที่และปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและไทยแลนด์ 4.0 ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ โดยตราเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยกฎหมายจะต้อง
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในแต่ละพื ้นที ่ ซึ ่งมี          
ความแตกต่างกัน การบังคับใช้กฎหมายจะต้องสอดคล้องกับพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒) พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รองรับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างและพัฒนานวัตกรท้องถิ่นเพ่ือการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศไทย ทั้งที่ เป็นบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสร้างและพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่น 
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- จัดท ามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้อง
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี พร้อมจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

- วางมาตรการแนวทางเพ่ือการพัฒนานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่อาชีพ  
โดยร่วมกับอาชีวศึกษาผ่านความร่วมมือในเชิงนโยบาย และการเห็นชอบโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้นอกจากการรองรับความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ และ      
ความต้องการด้านอาชีพของท้องถิ่น ยังเน้นการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่เยาวชน     
เป็นส าคัญ เพ่ือการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของท้องถิ่น 

- ก าหนดให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้สามารถจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก 
ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการในรูปแบบการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเตรียม  
ความพร้อมเข้าสู่ระบบการปกครองท้องถิ่น เช่น ผู้มีความสนใจอยากเป็นสมาชิก     
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น 

๓) พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นกลไกส าคัญในการสื่อสารยุทธศาสตร์      
การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี สู่การด าเนินงานในระดับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความเข้าใจ     
ในแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของ
นวัตกรรมสมัยใหม่ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้และร่วมพัฒนาศึกษา
และวิจัยนวัตกรรมร่วมกัน เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ส่งเสริมการเชื่อมโยงการใช้นวัตกรรมที่เป็นภารกิจร่วมกันขององค์กรภาคีหน่วยงานต่างๆ 
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านัก/กอง และหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         

ร่วมผลิต คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง 
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน   
และเผยแพร่นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณะ 

- จัดให้มีการมอบรางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นวัตกรของท้องถิ่นที่สามารถคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในท้องถิ่น 

- จัดประกวดให้รางวัลการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่น าไปปรับใช้ในการพัฒนา  
ตามภารกิจ และการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ พร้อมให้ทุนพัฒนา
วิจัยเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รางวัลให้พัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การจัดให้มีเวที หรือช่องทางในการสื่อสาร หรือถ่ายทอดความส าเร็จในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  
เพ่ือการผลักดันเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือการพัฒนา 
การบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



หน้า 19 
 

๕) แสวงหาความเป็นเลิศจากต่างประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ่ือน าองค์ความรู้มาประยุกต์ในในการพัฒนา
ท้องถิ่นของประเทศไทย พร้อมศึกษา วิจัย เพ่ือค้นหามาตรการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับ           
ใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความจ าเป็นในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ พ้ืนที่ชายแดน หรือท้องถิ่นที่มี
ความพร้อมสูงในชุมชนเมือง 

 
๔.๒ รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล และ

องค์กรแห่งนวัตกรรม  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร 

ภาคประชาชน ร่วมผลิต และพัฒนาผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาภารกิจและบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี     
และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ ตามแนวทางดังนี้ 

- แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา เ พ่ือเสริมสร้ าง 
ขีดความสามารถในการวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศรองรับความจ าเป็นในการพัฒนาในอนาคตตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศ 

- ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านองค์กรคุณภาพดิจิทัล และนวัตกรรม 
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          

เป็นแหล่งรวบรวม และอ้างอิงทางความรู้ ด้านการปกครองในระดับท้องถิ่นของประเทศที่ทันสมัย จัดท า
ฐานข้อมูล เพ่ือการรองรับการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐    
ตามแนวทางดังนี ้

- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูล พื ้นฐาน เ พื ่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนในพื ้นที่              
โดยหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์     
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สร้างองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ตามอ านาจหน้าที่น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเผยแพร่และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
ที่ เกิดขึ้นในพื้นที่  พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลทุกเรื่องที่มีอยู่ ให้เป็นระบบเดียวกัน           
และจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการพัฒนาท้องถิ่น 

- สร้างองค์ความรู้และคลังนวัตกรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น น าไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นสร้างระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น 
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- สร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการประชาชนให้ครบถ้วน สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน รวมทั้งสร้างอาชีพเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีคุณภาพท่ีดี 

- ส่งเสริมให้มีศูนย์รวมข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกๆ ด้าน โดยรวมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยผ่านทางระบบ IT 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการบริหารงาน และการบริการ 
โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาแทนที่ระบบการบริการแบบเดิมๆ เพ่ือการพัฒนาสู่สังคม
ดิจิทัลทั่วทั้งประเทศ พร้อมจัดท ามาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคดิจิทัล ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

- ส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ 
ด้าน e-commerce เช่น Google, Lazada เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระจายสินค้าไปจ าหน่าย
ได้ทั่วโลก 

๔) เตรียมพร้อมก าลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นสู่สังคมดิจิทัล  
ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างรูปแบบ มาตรการในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเป็นนักบริการในยุค 
ดิจิทัล เสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบ และการประกันสมรรถนะแก่บุคลากรทั่วทั้งประเทศ เชื่อมโยง
การพัฒนา และการผ่านสมรรถนะกับการพิจารณาความดี ความชอบ และค่าตอบแทน 

- การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งพัฒนาขีดความสามารถแก่ประชาชนในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาอังกฤษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการพัฒนาห้องเรียนในท้องถิ่นให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะสากล
แก่ประชาชน 

- สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน IT ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้าน IT กระบวนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเรียนรู้ 
 

๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากลไกเพื่อการกระจาย
ทรัพยากร และการบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าถึงความต้องการเร่งด่วน ส าคัญ 
ของพื้นที่ ผ่านการบูรณาการทรัพยากรร่วมกับจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบภารกิจร่วมประชารัฐ 
ท้องถิ่นเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรทางด้านแผนของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเป็นนักยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ 
มืออาชีพ ผ่านหลักสูตรการพัฒนาแบบครบวงจร รองรับการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
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กับการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว เพ่ือหนุนเสริมประเทศไทยพัฒนาแล้ว ตามแนวทาง 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

๒) จัดท ามาตรฐานคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
และการปฏิบัติ พร้อมการผลักดันให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้สร้างระบบการติดตาม            
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล  พร้อมทั้ง    
ให้การยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ พร้อมการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เรียนรู้การพัฒนาด้วยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น 

๓) จัดท าโครงการเชิงกลยุทธ์ต้นแบบการพัฒนาของท้องถิ่น เป็นโครงการกลางที่ท้องถิ่น
สามารถปรับใช้และผลักดันสู่แผนการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด กรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานเชิงนโยบาย 

๔) เสริมสร้างบทบาทของท้องถิ่นอ าเภอในการเป็นผู้บูรณาการ และประสานยุทธศาสตร์      
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอ ให้มีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง และการบูรณาการกับส่วนราชการอ่ืนๆ ในอ าเภอและการเชื่อมโยงกับจังหวัด ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง  
โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานแผนกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ 
ทุกหน่วยงาน และออกกฎหมายบังคับและบทลงโทษ เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือบังคับให้ผู้บริหารต้องด าเนินการ พร้อมสร้างมาตรการการประสานแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการน ากิจกรรมโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามล าดับความส าคัญของกิจกรรมโครงการ และหาก 
ในปีนั้นยังไม่ได้ด าเนินการให้น ามาด าเนินการในปีถัดไป 

- ให้มีการบูรณาการแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด   
และจังหวัดข้างเคียง เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท ฯลฯ 

- ส่งเสริมการเชื่อมโยงร่วมกันประสานการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี พ้ืนที่เชื่อมโยงติดต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระดับพื้นที่ไปในแนวทางเดียวกันในลักษณะ
ของ Cluster Area เป็นแผนแม่บทการพัฒนาร่วมแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) สร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการ การปรับระเบียบเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติ  

๖) การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเพ่ือการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้วยกลไกประชารัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดวาระการพัฒนาของท้องถิ่นปีละ 1 เรื่องที่ต้องท างาน
แบบประชารัฐ 
 

๔.๔ ระดมพลังจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ประชาชนในการร่วมกับท้องถิ่น            
เพื่อการสร้างความอุดมสมบูรณ์ รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง           
แหล่งพลังงานในท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเอง และการใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืน และสมดุล  
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ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างและพัฒนาโครงการที่โดดเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการแสดง              

ซึ่งการมีส่วนร่วมในการรักษา พัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนา        
เป็นโครงการเอกลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือสร้างการรับรู้จากท้องถิ่น สังคม และสาธารณะ    
ในการพัฒนางานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ปรับเปลี่ยน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (Identity and Branding Project) ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน ให้มีการด าเนินงาน      
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีการปลูกปุา การก าจัดผักตบชวา การท าฝายชะลอน้ า 
หรืออ่ืนๆ ตามบริบทพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ 

- การส ารวจแหล่งน้ า LSEP พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน
ในท้องถิ่น 

- การส ารวจข้อมูลในพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของประชาชน เช่น แหล่งน้ าการเกษตร 
การจัดการน้ าในชุมชน ความต้องการน้ า เป็นต้น เพ่ือจะได้ทราบความพอเพียง           
เรื่องทรัพยากรน้ าในชุมชน โดยจะได้น าไปเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าต่อไป 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกปุาในพ้ืนที่ของตนเอง โดยยึดหลักปลูกพืช 3 อย่าง  
โดยประโยชน์ 4 อย่าง และส่งเสริมให้ประชาชนมีการขุดสระกักเก็บน้ าในพ้ืนที่            
เพ่ือการเกษตรของตนเอง เพ่ือให้มีน้ าใช้เพียงพอโดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง 

- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการวางแผนการบริหารจัดการน้ า เช่น การปลูกพืชทนแล้ง 
เป็นต้น และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาปุาไม้ ต้นน้ าล าธาร      
โดยต่อยอดการพัฒนามุ่งเน้นที่การสร้างพ้ืนที่ปุาต้นน้ าในทุกที่ในประเทศ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ของตัวเองเพ่ือพัฒนาขึ้นมาเป็นพ้ืนที่ปุาแบบผสมผสานเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ปุา 

- ให้มีองค์กรระดับท้องถิ่นในการดูแลคุ้มครองการรักษาดูแลธรรมชาติในท้องถิ่น            
โดยการจัดตั้งกองทุนระดับท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 

- น าเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการแจ้งเหตุ เตือนภัย และปูองกันภัยที่มี         
ผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กรณีเกิดไฟปุา สึนามิ น้ าปุาไหลหลาก 

- มีการประกวดชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าระดับประเทศ 
- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกฎหมายรองรับอ านาจหน้าที่
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปูองกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นได้ 

๒) การส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการพัฒนาระบบการประหยัดพลังงานในอาคารส านักงาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ เช่น การเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือขยะ พร้อมทั้งการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการพลังงาน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างมาตรการประหยัดพลังงานในส านักงานโดยการก าหนดเวลาเปิดปิดไฟฟูา            
และเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ 
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- ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอาคารประหยัดพลังงาน เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ  
ประหยัดไฟ LED ส่งเสริมการใช้วัสดุกันความร้อน หรือวัสดุโปร่งแสงในอาคารส านักงาน            
เพ่ือประหยัดไฟฟูาแสงสว่าง 

- ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟูาแบบชีวมวลโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น การส่งเสริมการผลิตไฟฟูา 
พลังน้ า เช่น กังหันวิดน้ า การส่งเสริมการผลิตไฟฟูาแสงอาทิตย์มาใช้ในอาคารส านักงาน 
การเกษตร และครัวเรือน 

- ออกแบบการก่อสร้างอาคารส านักงาน เช่น ที่ท าการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์แบบประหยัดพลังงาน เช่น การใช้วัสดุโปร่งแสง หลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์ Solar roof 

- สร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานและให้อาคารนั้นเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ควบคู่กันไป และสร้างชุมชนประหยัดพลังงานและส่งเสริมอาชีพผู้ก่อสร้างบ้านประหยัด
พลังงาน พร้อมทั้งก าหนดให้ 1 อปท. 1 ต้นแบบ การจัดการพลังงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน และการวางมาตรการในการจัดการปัญหาขยะในท้องถิ่น โดยการมุ่งเน้น 
การแก้ปัญหาการคัดแยกขยะ การจัดการขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ ให้ก าหนดเป็นวาระการพัฒนา       
ของท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศ ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะในท้องถิ่น โดยน าหลัก 3Rs มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะ 

- ออกมาตรการบังคับให้มีชุมชนต้นแบบด้านการลดและคัดแยกขยะอย่างน้อย 1 ชุมชน  
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ก าหนดตัวชี้วัดเรื่องขยะให้เป็นตัวชี้วัด        
ของหน่วยงาน และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/ชุมชนที่มีการจัดการขยะดีเด่น 

- มีการประกวดท้องถิ่น/ชุมชนที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะดีเด่นระดับจังหวัด 
ภาค ประเทศ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าขยะไปผลิตเป็นพลังงานในท้องถิ่น เช่น ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยหมัก 
หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

- ศึกษาแนวทางในการสร้างมาตรการบังคับให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและมีการก าหนด
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่างกันตามประเภทของขยะ และการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะ
ให้เป็นศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากขยะ เช่น การเพาะปลูกพืชจากปุ๋ยขยะแบบกระป๋อง 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยจัดการก าจัดขยะเอง ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณเป็นค่าจัดการขยะเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการจัดเก็บ  
คัดแยก เพ่ิมมูลค่า โดยการแปรสภาพเป็นปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ   

๔) การจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

- รวบรวมข้อมูล Best practice ของการจัดการขยะชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็น  
แหล่งศึกษาเรียนรู้หรือการศึกษาดูงานออนไลน์ ทั้งข้อมูลภาพและเสียง 

- รวบรวมข้อมูล Best practice ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าของท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้หรือการศึกษาดูงานออนไลน์ ทั้งข้อมูลภาพและเสียง 
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- รวบรวมข้อมูล Best practice ต้นแบบการประหยัดพลังงานในอาคารส านักงานหรือ 
ในชุมชนต่างๆ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และการศึกษาดูงาน 

- จัดท าคู่มือหรือให้ความรู้แนวทางด าเนินการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
- น าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่มาใช้ เช่น การฝังชิปต้นไม้ในพ้ืนที่อนุรักษ์  

เพ่ือการติดตามการปูองกันการตัดไม้ท าลายปุา 
- ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างปราชญ์ท้องถิ่น เรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถด ารงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง 
โดยใช้เทคโนโลยีสื่อ online เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว 

๕) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดของท้องถิ่นให้ เป็นแหล่งบ่มเพาะนักจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีของประเทศ 

 
๔.๕ ร่วมเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางการเงิน-การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้วยการระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก  
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างมาตรการ แนวทางในการหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของ

ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นฐานรายได้  
แก่ประชาชน ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ มีศักยภาพในการพัฒนา        
เป็นสินค้าที่สร้างงาน อาชีพ รายได้ให้กับท้องถิ่น โดยการผสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจัง ใช้บริบทการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการหนุนเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  

- สร้างเกณฑ์มาตรฐานความเป็นเลิศทางการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และสร้างคลังสมองของท้องถิ่นด้านการเงินการคลังเข้ามา     
เป็นผู้ตรวจสอบ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องไปศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสถาบันทางการเงิน
ระหว่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
แล้วน ามาปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 

๒) ร่วมเป็นกลไกในการประสานการพัฒนา เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนับสนุน
กิจกรรมของสถาบันการเงิน กองทุนสวัสดิการของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล         
และเป็นส่วนเสริมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น ชุมชน สร้างงาน อาชีพ  แก่ประชาชน              
และคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้าง Happy Village (หมู่บ้ านสร้างความสุข) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
เป็นผู้จัดท า และให้ประชาชนที่มีศักยภาพทางการเงินเข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมาท างาน        
ในลักษณะ Part Time แทนพนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓) ร่วมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดน 
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การท่องเที่ยวนานาชาติ และพ้ืนที่เปูาหมายการรองรับการพัฒนาตามนโยบาย       
การสร้างและพัฒนาเมืองในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่แนวชายแดน ร่วมพัฒนา หรือสร้างกิจกรรม ช่องทาง สถานที่  
ในท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเป็นแหล่งกลางทางการค้าของพ้ืนที่ ในการสร้างรายได้        
ให้แก่ประชาชน และเป็นแหล่งรายได้ทางภาษีแก่ท้องถิ่นต่อไป 

- พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ 
ในการออกแบบ และพัฒนาการบริหาร การบริการ รองรับพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การท่องเที่ยวนานาชาติ และพ้ืนที่เปูาหมายการรองรับการพัฒนา          
ตามนโยบายการสร้างและพัฒนาเมืองในระดับพื้นท่ีตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

- การพัฒนาขีดความสามารถของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจ           
ให้มีความสามารถในการน าองค์กรยุคการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ 
เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๐ ผ่านหลักสูตรการพัฒนาที่มีคุณภาพ 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้ามาตรการ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระเบียบ           
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการแข่งขันในพ้ืนที่                 
ในความรับผิดชอบตามวาระการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 

- การพัฒนาหน่วยงานในส่วนกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีขีด
ความสามารถในการให้ค าปรึกษาเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ชายแดน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การท่องเที่ยวนานาชาติ และพ้ืนที่เปูาหมายการรองรับ
การพัฒนาตามนโยบายการสร้างและพัฒนาเมืองในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือยกระดับภารกิจ  
การบริการ การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สังคมดิจิทัล  เพ่ือหนุนการเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ ตามแนวทางดังนี้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ ในการจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นพิมพ์เขียวการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ พร้อมน าระบบ GIS มาใช้ในการจัดการโครงการ
และการติดตามการพัฒนา เพ่ือวางแผนงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้ง     
การเสริมสร้างพันธสัญญาในเชิงนโยบาย เพ่ือการเชื่อมโยงโครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การผลักดันให้ได้รับการบรรจุในแผนจังหวัด 

- ร่วมสร้างแนวทาง มาตรการ เพื่อก ากับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาล โดยให้ความส าคัญกับการมีบทบาทร่วมของประชาชน      
และองค์กรภาคีในการร่วมตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ร่วมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบริการสาธารณะ      
ที่มีความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมระดับ
ท้องถิ่นสู่สังคมดิจิทัล ให้มี Public WIFI โดยการบริหารจัดการและการบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทั่วประเทศ 
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- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นรองรับระบบการบริการประชาชนของท้องถิ่ น          
ที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง ทันท่วงที ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างตลาด IT เพ่ือรองรับสินค้าจากชุมชน 
แล้วน ามาจ าหน่ายผ่านช่องทางตลาด IT และสร้างระบบเครือข่ายการตลาดน าระบบ
สารสนเทศมาปรับใช้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการค้า และส่งเสริม 
ให้มีระบบซื้อขายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ โดยการสร้างแอพพลิเคชั่นส าหรับจ าหน่ายสินค้า 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) มาตรการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการด าเนินงาน การเงิน การคลัง การงบประมาณ  
การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบการเงินการบัญชี การประกอบกิจการพาณิชย์          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษีและใช้ประโยชน์ให้ครบทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 5 ปี พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุง
ค่ารายปี/ราคามาตรฐานกลางของภาษีโรงเรือน และที่ดิน (เพ่ือใช้เป็นฐานค านวณ) ให้มี
ความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งควรปรับปรุงทบทวนทุกๆ 4 ปี 

- ประสานกับ ปค. ในการปรับปรุงราคาที่ดิน (ภาษีบ ารุงท้องที่) ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

- เตรียมการออกกฎกระทรวง/ระเบียบแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...  

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบ และเสนอข้อคิดเห็น 
ก่อนที่จะด าเนินการอย่างน้อย 30 วัน รวมทั้งแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณ          
ที่จะด าเนินการ และต้องติดประกาศในพื้นที่ที่จะด าเนินการ 

- เชื่อมโยงระบบ LTAX, e-LAAS, e-Plan ให้เป็นระบบเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยง         
กับระบบ GFMIS 

- ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยท าอยู่แล้ว 
และน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบมาให้ความรู้ เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย 

- การยื่นแบบช าระภาษีทางอินเตอร์เน็ต โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพัฒนาระบบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  

 
๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล ให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ     
ของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความร่วมมือกัน

ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐมากขึ้น โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติกลาง
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ตามแนวทางดังนี ้
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- ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นด้วยกัน                
และกับหน่วยงานรัฐภายนอก และภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน โดยมีการก าหนดกฎ 
กติกา และสิ่งจูงใจให้ชัดเจน รวมทั้งมีการก ากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 

- จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้
รับทราบและเข้าใจถึงสิ่งที่ท้องถิ่นก าลังจะด าเนินการ และด าเนินการอยู่ พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนา 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของท้องถิ่นให้เป็นชุมชนดิจิทัล การติดตั้งจุดบริการ WIFI สาธารณะ โดยเฉพาะในท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือพ้ืนที่ชายแดน 

๒) พัฒนาระบบการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการแข่งขัน  
ตามแนวทางดังนี ้

- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวางระบบ
สารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหาร         
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศเกี่ยวกับการบริหาร การบริการ และเปิดเผย  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ รวมทั้ง
รณรงค์เผยแพร่การพัฒนาคุณภาพการบริการ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง 

- ปรับรูปแบบการให้บริการของท้องถิ่นจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชน 
ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิถี         
การด าเนินชีวิตและความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคลโดยการใช้งานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ที่อ านวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการ       
ผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการ
อัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐที่เหมาะสมระหว่าง
ประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้บริการตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ      
และติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ (Total Service Excellent) 

- น าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
และน ารูปแบบ วิธีการประเมิน Good Governance ของ คกถ./สถาบันพระปกเกล้า 
คณะกรรมการประเมินมีความรู้ ความเป็นกลางหลากหลาย รวมทั้งรูปแบบการประเมิน
หลายระดับ มาปรับใช้กับการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งสร้างช่องทางให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม       
ในการเสนอความคิดเห็นความต้องการในการประเมิน LPA แบบ 360 องศา 

๓) ยกระดับและต่อยอดมาตรฐานในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองรับการพัฒนาสู่สากล ตามแนวทางดังนี้ 

- ปรับปรุงมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  
เพ่ิมมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุม       
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับปรุงมาตรฐานเดิม 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน  
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- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบริการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะออนไลน์ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน 

- ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นด้านบริการสาธารณะที่รองรับ
การแข่งขันที่เป็น Best practice ขององค์กรต้นแบบด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม  
การพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า IT มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สร้าง 
application เพ่ือเป็นช่องทางการบริการ 

- สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ประมวลผลข้อมูลกลางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ได้ทั่วประเทศ เช่น ขยายระบบคลังข้อมูลข่าวสารประมวลผลกลางเพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้ประชาชน 
ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เป็นต้น 

๔) ปรับปรุงกฎหมายที่ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความชัดเจนในประเด็นเรื่องบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดบริการสาธารณะว่ามีอ านาจที่จะสามารถด าเนินการได้ในเรื่องใดบ้าง และประเด็นดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาด าเนินภารกิจบางอย่างที่เป็นการบริการสาธารณะ
แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การก าจัดขยะ เป็นต้น 

- พัฒนาและน านวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ          
ทั้งแง่ในการประหยัดเวลา ทรัพยากร เพ่ือสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหา     
ความเดือดร้อนของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ลดปัญหาจากการถูกหน่วยตรวจสอบ (สตง./ป.ป.ช. ฯลฯ) ทักท้วงเรื่องภารกิจไม่ใช่
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่บางทีประชาชนในพ้ืนที่ได้ประโยชน์  
โดยจะต้องมีการท าความตกลงร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ เพ่ือก าหนดรายละเอียด ลักษณะ
กิจกรรม การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
๕. แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 

๕.๑ แผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยด้วยกลไกของท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ         
และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาสู่มาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๐ (กพส.*)     
- โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยศักยภาพและภารกิจท้องถิ่น (กพส.) 
- โครงการพัฒนาการบริการของท้องถิ่นยุคดิจิทัล (Service Excellent) (ศส.) 
- โครงการจัดท าคลังข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นรองรับ Thailand ๔.๐ (ศส.) 

๕.๒ แผนงานการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก 
ดังนี้ 

- โครงการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม (Green Department)  
(กพส.*/สบ.พถ.) 
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- โครงการท้องถิ่นไทยรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (กพส.*/สบ.พถ.)  
- โครงการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กพส.*/สบ.พถ.) 

๕.๓ แผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์ท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการจัดท าชุดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่แผนการพัฒนาจังหวัดและประเทศ 

(กพส.*/กยผ.) 
- โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กพส.*/กยผ.) 

๕.๔ แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และ
หน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาระบบการจัดการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยระบบ GIS (ศส.) 

- โครงการพัฒนาระบบ Public WIFI ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศส.) 
 
หมายเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความอ่อนแอของระบบการบริหารการจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศที่ เป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน         
ความอ่อนแอของการบริหารของภาครัฐ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ       
ในบริบทภารกิจท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การให้บริการประชาชนและการจัดบริการสาธารณะ    
ยังไม่ได้มาตรฐานสากล การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการและการให้บริการ
ของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพ และความโปร่งใส กระบวนการปฏิบัติของท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชน        
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การใช้งบประมาณไม่เพียงพอ รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบที่ยังเป็นปัญหา
ส าคัญของท้องถิ่น ในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐของท้องถิ่น
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ   
ในทุกด้านให้ประสบความส าเร็จบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ในช่วงแผนการปฏิรูปประเทศ และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุ
ตามกรอบเปูาหมายอนาคตของการพัฒนาประเทศ  
 ภาพลักษณ์ของการคอรัปชั่นขององค์กรในระดับสากลที่มีต่อประเทศไทยจากการประเมินขององค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งได้เปิดเผยดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า จากประเทศทั้งหมดทั่วโลก ๑๖๘ ประเทศ ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใส
อยู่ที่ ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ท าให้ประเทศไทยติดอันดับที่ ๗๖ ในขณะที่วัดจากประเทศ
อาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่  ๓ ในกลุ่มรองสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยประเทศสิงคโปร์ 
มีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๕๘ คะแนน มาเลเซียมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๕๐ คะแนน ไทยมีคะแนน    
ความโปร่งใสอยู่ที่ ๓๘ คะแนน อินโดนีเซียมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่  ๓๖ คะแนน ฟิลิปปินส์มีคะแนน    
ความโปร่งใสอยู่ที่ ๓๕ คะแนน เวียดนามมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๓๑ คะแนน ลาวมีคะแนนความโปร่งใส
อยู่ที่ ๒๖ คะแนน เมียนมาร์มีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๒๒ คะแนน และกัมพูชามีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ 
๒๑ คะแนน  
 และจากรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และแนวโน้มของสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรม 
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข    
ของสังคมไทย โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร้างความตระหนัก และค้นหาเหตุปัจจัยที่จะน าไปสู่การฟ้ืนฟูสังคมไทย    
โดยการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทยที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ซึ่งจะ
น าไปสู่การสะท้อนสภาพปัจจุบันของสังคมตามหลักวิชาการ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านคุณธรรม       
ที่ประเทศไทยต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ผลกระทบของปัญหา และทุนทางสังคมของสังคมไทย ทั้งในสภาวะปัจจุบัน 
และแนวโน้มในอนาคต รวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ 
ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในมิติต่างๆ จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปีปัจจุบัน โดยผลการศึกษา พบว่า ประเด็นปัญหาคุณธรรมของสังคมไทย คือ 

(๑) การขาดความซื่อสัตย์ สุจริต คอร์รัปชั่น 
(๒) ภาคธุรกิจยังขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
(๓) ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้น าศาสนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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(๔) สถาบันการศึกษา มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
(๕) ความเท่าเทียมกันทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน 
(๖) สังคมไทยมีค่านิยมทางวัตถุสูง 
(๗) ความแตกแยกทางความคิดในขั้นที่รุนแรง  
และยังได้สรุปการวิเคราะห์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมว่าประเทศไทย ในอนาคตอาจมีแนวโน้ม    

ที่แย่ลง ถ้าทุกภาคส่วนไม่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และอย่างต่อเนื่อง   
ด้วยความส าคัญข้างต้นการพัฒนาในด้านต่างๆ และระบบการบริหารจัดการภาครัฐในระดับท้องถิ่น  

ต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งใน             
ด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร การบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้       
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งการวางมาตรการรองรับการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนา        
ตามแนวทางธรรมาภิบาลในระดับสากล 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับมีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้มาตรฐานสากล และพัฒนาบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

๒) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายตามบริบทภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ให้มีความเข้มแข็ง และเสริมสร้างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร     
ของท้องถิ่น 
 
๓. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

๑)  ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล จนประชาชน  
ในพ้ืนทีใ่ห้การยอมรับเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพ และการมีธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท้องถิ่นธรรมาภิบาล  
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 
- ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน สังคม ในท้องถิ่นท่ีมีต่อการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
- ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี  ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ และท าให้คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของท้องถิ่นให้อยู่สูงกว่า 
รอ้ยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัด 
- ร้อยละการลดลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อทักท้ วง ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบ

ภายนอก ในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบชี้ว่ามีความผิด 

- ร้อยละการลดลงของข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีประเด็นการทักท้วง ท้วงติงจากปัญหาการเงิน  
การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ให้สอดคล้อง     
กับทิศทางการปฏิรูปประเทศและรัฐธรรมนูญจนมีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลัง 

ให้พ่ึงพาตัวเองได้มากขึ้น 
- จ านวนมาตรการ นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม 
ต้านการทุจริตจากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมพลังจากภาคีทุกภาคส่วนผ่านกลไกของการปกครองท้องถิ่น 

เพ่ือมุ่งสร้างจิตส านึกและทัศนคติเชิงบวกแก่ครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่าย 
ทางสังคมในท้องถิ่น ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริ ต       
และการรู้เท่าทันการทุจริตของท้องถิ่นและสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ  
ผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษาแนวทางมาตรการในการจัดการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระท าความผิด 
หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ใช้มาตรการบังคับให้ลาออก หรือคู่สัญญา/
ผู้ประกอบการ ที่ถูกขึ้นบัญชีด ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้ผู้บริหารมีความผิดด้วย 

๒) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นและผู้ด ารงต าแหน่ง       
ทางการเมืองของท้องถิ่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการ       
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่นในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอน            
การลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง ตามแนวทาง
ดังนี้ 

- ใช้มาตรการทาง IT ในการครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเลขประจ าตัว
ประชาชนไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

- เสริมสร้างขีดความสามารถแก่เครือข่ายเฝูาระวังการกระท าความผิด เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปูองกันการกระท าความผิดในทุกระดับ 
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- ใช้บัญชีด าในการพิจารณาบุคคลในการเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และคัดเลือกบุคคลากร
เข้าท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่ของท้องถิ่นที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่ง      
ทางการเมืองผ่านกลไกการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน               
ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ที่จะเข้าสู่การเมืองมีมาตรการทางสังคม      
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น นักการเมืองญี่ปุุนกระท าความผิดแล้วรับผิดชอบด้วย
การลาออกจากต าแหน่งเอง 

๔) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมภาคธุรกิจที่เป็นคู่สัญญาของท้องถิ่นเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
ผ่านกลไกบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสร้างความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคม
และผู้บริโภคให้แก่องค์กร ตลอดจนก าหนดแนวทางการท าข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง         
ของภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสนับสนุนการก ากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางดังนี้ 

- ประสานงานการแจ้งรายชื่อผู้กระท าความผิดถูกแจ้งเวียนไปยังสื่อต่างๆ ประสานข้อมูล
กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพ่ือด าเนินการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 

- สร้างมาตรการเชิงรุกที่ท าให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงการกระท าทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น การตั้ง Website 

- จัดท าข้อมูลบัญชีด าผู้กระท าความผิดเผยแพร่ไปยังสื่อทั้งในและต่างประเทศ 
- การประเมินเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน และประเมินคุณธรรมและจริยธรรม

ของพนักงานต้องผ่านการประเมินจึงจะเลื่อนระดับได้ 
๕) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ต่อการต้านทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและภาคประชาสังคมเป็นภาคีร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งพัฒนากลไก
ตรวจสอบธรรมภิบาลในทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย
รวมถึงคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชนเพ่ือหนุนเสริมการสร้างท้องถิ่น
โปร่งใส 

๖) บูรณาการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเชื่อมเครือข่ายภาคีหน่วยงาน
เช่น ประชาชน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานจังหวัด ส านักงานปกครองจังหวัด กระทรวงยุติธรรม  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามแนวทางดังนี้ 

- ก าหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีความชัดเจน
ระหว่างข้าราชการและพนักงานจ้างเพ่ือลดการทุจริตขององค์กร 

- สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้แจ้งเบาะแสในการปูองกัน     
การทุจริต เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น เพ่ือร่วมกรอง 
ในพ้ืนที่และเพ่ิมช่องทางในการแจ้งเบาะแสโดยผ่านสื่อออนไลน์และสารสนเทศอ่ืนๆ 

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการร่วมกับหน่วยงานราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแก้ไขปัญหา เช่น 
เทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

- ส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับรองให้ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอนของกระบวนการเพ่ือให้องค์กรโปร่งใส เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการ  
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- พัฒนาระบบ QCC (Quick Clinic & Check) ร่วมกับภาคเอกชนให้รายงานจังหวัด   
โดยมีหน่วยงานเฉพาะกิจลงตรวจสอบ 

- ทบทวนและพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของผู้บริหาร พนักงาน 
ต้องมีการก าหนดคุณสมบัติในเรื่องไม่เคยมีพฤติกรรมทุจริต ประพฤติมิชอบ/การบังคับ 
ใช้ประมวลกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมต้องถูกน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ถ้าไม่ปฏิบัติตาม 
ต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในส่วนของพนักงาน ต้องไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้กระท าผิดในทุกหน่วยงาน 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมาตรการและการใช้กฎของสังคมในการลงโทษผู้กระท าผิด 
เช่น ไม่ให้ได้รับสิทธิในสวัสดิการต่างๆ ในสังคม/คู่สัญญาภาครัฐ ที่กระท าความผิด      
จะถูกตัดสิทธิการเข้าเป็นคู่สัญญากับภาครัฐอีก และมีหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์  

- สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังในการทุจริต โดยน าเด็กและ
เยาวชนมาเรียนรู้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗) วางมาตรการรองรับการบริหารการเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
เพ่ือลดปัญหาการให้เงินอุดหนุนกับหน่วยงานอื่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจ อ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามที่มีกฎหมาย
ก าหนด โดยระมัดระวังมิให้มีการอุดหนุนเงินให้แก่หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแนวทางในการตรวจสอบให้เงินอุดหนุน       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- วางมาตรการการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่
และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่      
และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   
ของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ 

- ก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และอ านาจระหว่าง
ท้องถิ่นด้วยกันให้ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการตีความและหากมีปัญหาควรก าหนดให้
มีหน่วยงานกลางที่มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาและให้เป็นที่สุด 

๘)  การสร้างแนวทางมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
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- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้จ่าย  
เงินสะสมตามระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยให้ชัดเจน และ
ค านึงถึงวินัยทางการเงินการคลัง 

- วางแนวทางความเหมาะสมในการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือยกเลิก
สั่งการในการใช้จ่ายเงินสะสมที่ก าหนดให้ใช้ได้ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นและมีหนังสือ
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
และระเบียบก าหนดเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้           
ในการบริการชุมชนและสังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน         
ตามอ านาจหน้าที่และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรท าคู่มือหรือท าหนังสือ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบเป็นระยะๆ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรประสานการท างานร่วมกับหน่วยตรวจสอบ       
อย่างใกล้ชิดและหาเวทีร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายของเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม  และก่อให้เกิดประโยชน์         
ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

- การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์  
ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่  และบริบท        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ 

- ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าเงินสะสมไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทก าหนดหน้าที่อันเป็นภารกิจที่เป็นการซับซ้อน ระหว่าง
รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 

๙) การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางดังนี้ 
- ส่งเสริม สนับสนุน และสรุปแนวทางเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือได้          

ใช้ประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการ   
ของกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันว่ามีค่าตอบแทนประเภทใด รายการใดมีระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการรองรับให้เป็นรายจ่ายที่สามารถเบิกได้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๕๙ และควรจัดท าร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...... พร้อมทั้งจัดท า
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ..... เพื่อเป็นแนวทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หน่วยตรวจสอบสามารถน าระเบ ียบดังกล ่าว เป็นแนวทางในการตรวจสอบ                
ในการให้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
กรณีกระทรวงมหาดไทยก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องใดไว้แล้ว 
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ขณะที่ยังไม่ได้มีการออกระเบียบค่าตอบแทนในเรื่องนั้นการตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของราชการและประโยชน์โดยรวมของประชาชน ทั้งนี้กรมส่งเ สริม          
การปกครองท้องถิ่นควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยให้ด าเนินการออกระเบียบรองรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

 
๔.๒ ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้วยการป้องกันการทุจริตในการปกครองท้องถิ่น 

ที่มีมาตรฐานสากล หนุนเสริมภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 
ซื่อตรง โปร่งใส ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การน ากฎหมาย ระเบียบ มาใช้ในการจัดการธรรมาภิบาลท้องถ่ิน ตามแนวทางดังนี้ 

- ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น          
ให้เป็นระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการท าสัญญาอ่ืนๆ ที่ ภาคเอกชนท าสัญญา       
กับท้องถิ่น และให้มีกฎหมายห้ามมิให้น างบประมาณแผ่นดินไปใช้ประชาสัมพันธ์ตนเอง
ในเชิงหาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองของผู้น าท้องถิ่นที่สามารถใช้อ านาจรัฐได้ และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลสาธารณะ รวมทั้งลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐของท้องถิ่น   
โดยให้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ และแนวทางการตัดสิน   
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้
ระบบงานทั้งระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
ให้มีการจัดท าสัญญาคุณธรรมและเพ่ิมบทลงโทษภาคเอกชน 

๒) สร้างมาตรการ กลไก นวัตกรรมเชิงปูองกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ในระดับสากล ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครอง
พยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบกลไกการทุจริตและวิธีการเฝูาระวังการทุจริต รวมถึงแนวทาง  
การสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการปูองกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

- ปรับกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย        
กับภาคีอ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาลด้วยแนวทางประชารัฐ พร้อมการเสริมสร้างท้องถิ่น
ซื่อตรง โปร่งใส ด้วยระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยกลไกการร่วม
รับผิดชอบของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ส่งเสริมการพัฒนาและติดตามให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วม  
ในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างท้องถิ่นธรรมาภิบาลสูง 
และคุณธรรมเด่น 
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- สร้างมาตรการแนวทางเพ่ือการสร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณของท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยวิชาการในพ้ืนที่ 
และสร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่       
โดยเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบ ทั้งข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน
รายละเอียดโครงการและราคากลาง 

- สร้างมาตรการ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากร     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม 
และเกิดความคุ้มค่า 

- การตรวจสอบ LPA และ ITA เพ่ือให้หน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้  
- การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ 

ตามแนวทางทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
- การให้ความรู้และพัฒนาจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
- จ้างหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิจัยข้อมูลระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่แท้จริงน าไปวางระบบการพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 
- ก าหนดมาตรการราคาบังคับด้านโครงสร้างของบุคลากร โดยเฉพาะการจ้างพนักงานจ้าง

ให้มีการจ้างเฉพาะที่จ าเป็น และไม่ให้มีหลีกเลี่ยงประเภทการจ้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

๓) พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร    
ของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่และบทบาทความเป็นนักบริหาร 
นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส  
ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหาแหล่งรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่ 

- ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตาม การตรวจสอบการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า 

- สร้างระเบียบแนวทางปฏิบัติเพ่ือก าหนดให้ฝุายสภาท้องถิ่นติดตามการด าเนินโครงการ
ทุกเดือน 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายให้ฝุายสภาฯ ติดตามการด าเนินงาน  
ต่อหน่วยงานก ากับ 

- ส่งเสริม สนับสนุน แนวทางการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ก าหนดเป็นสัดส่วนงบประมาณที่สามารถลดหรือประหยัดได้ แล้วน าไป
ก าหนดเป็นเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดให้มีองค์กรกลาง         
ในการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น  

๔) เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงาน           
ตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง 
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๕) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในการเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่นให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการเฝูาระวัง ปูองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกัน     
อย่างมีกลยุทธ์กับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือหนุนเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาทุจริต   
ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ในทุกรูปแบบ โดยผ่านระบบสารสนเทศของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ตามแนวทางดังนี ้ 

- จัดประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีการแข่งขันในระดับจังหวัด/ประเทศ 
และมอบรางวัลโดยกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความส าเร็จในระดับประเทศ      
ด้านการบริหารจัดการในพ้ืนที่ (Best Practice) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติได้ 

- น าแนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความส าเร็จมาก าหนดเป็น
มาตรฐานการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกจังหวัด เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดีเด่น มาก าหนดเป็นมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ  

- ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ ในรูปแบบประชารัฐ (รัฐ เอกชน ประชาชน) เหมือนกับ 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  

- ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาทุจริตของต่างประเทศมาใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เช่น สิงคโปร์ เป็นต้น 

- ให้มีกฎหมายเพ่ือก าหนดบทลงโทษกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุจริตการจัดซื้อ 
จัดจ้างแก่ผู้สั่งการ/นายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้อง 

๗) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจ

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์การจัดท าแผนชุมชน
เพ่ือการน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕5๙ ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง และจัดท าร่างระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...... และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน
เพ่ือมิให้เกิดความซับซ้อนในการบันทึกข้อมูล 

- ส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบสามารถน าระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
การด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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๔.๓ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศด้วยมาตรฐานการให้ค าปรึกษาระดับสากล และการประเมินผ่านการมีส่วนร่ วม
จากองค์กรภาคีทุกภาคส่วน  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นนักให้ค าปรึกษาการปกครอง

ท้องถิ่นมืออาชีพ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาเป็นเครือข่าย
ให้ค าปรึกษาการพัฒนา ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดหลักสูตรระยะยาวให้กับข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เพ่ือสามารถให้ค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 

- เพ่ิมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นมืออาชีพด้านการให้ค าปรึกษาให้เพียงพอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย ตามแนวทางดังนี ้

- การให้ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด/อ าเภอ ผ่านระบบ
สารสนเทศ (Call Center) เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- จัดท าศูนย์ข้อมูลมาตรฐานในระดับภาคเพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น มาตรฐาน    
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดตั้งนิติบุคคลโดยให้เอกชน (ภาคีเครือข่าย) เข้าร่วมลงทุนในการบริหารองค์กร ให้มี
ความทันสมัย เพ่ือให้ค าปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเหมือนบริษัทที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์ 

- สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด /ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษา    
ผ่านระบบ online ระบบ internet และ social media 

๓) ปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการการจัดท ามาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง  
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย และการเทียบเคียงกับสากล 

๔) พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน โดยการสร้างผู้ตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญสูง (Lead 
Assessor) เพ่ือสร้างการยอมรับในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้        
การประเมินเป็นกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถแก่ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงาน 
สู่มาตรฐานการบริหารจัดการ และการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลระดับชาติ
และสากล ตามแนวทางดังนี้ 

- เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าองค์กรด้วย
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแผนงานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแบบครบวงจร 

- พัฒนาการจัดท านโยบายสาธารณะของท้องถิ่นและปฏิรูปการจัดท าแผนการพัฒนา
ระดับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับ
จังหวัด และประเทศเพ่ือการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
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- พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้     
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการคิดค้น
นวัตกรรมการบริการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสรรค์สร้างขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชุมชนเมือง เป็นต้น 

- ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ การปฏิรูป
การพัฒนาประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 

๕) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตาม การตรวจสอบการเงิน      
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า  พร้อมทั้ง          
การศึกษาวิจัย เพ่ือค้นหาแนวทางการอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบริบท           
ที่แตกต่างกันไปแต่ละพ้ืนที่ 

๖) ปรับกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ 
อย่างมีธรรมาภิบาลด้วยแนวทางประชารัฐ พร้อมการเสริมสร้างท้องถิ่นซื่อตรง โปร่งใส ด้วยระบบการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยกลไกการร่วมรับผิดชอบของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สร้างท้องถิ่นจิตอาสาจากภาคประชาชนเพ่ือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น โดยพัฒนา
จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคัดสรรที่มีคุณภาพจากพ้ืนที่ 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๗) ส่งเสริมการพัฒนาและติดตามให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน
ในการร่วมสร้างท้องถิ่นธรรมาภิบาลสูง และคุณธรรมเด่น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และอาศัย
ความทันสมัยของโลกดิจิทัล 

๘) สร้างมาตรการแนวทางเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณของท้องถิ่น 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยวิชาการพ้ืนที่ ก าหนดแนวปฏิบัติ       
ที่เป็นมาตรฐานในการจัดท า จัดสรร และบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๙) สร้างมาตรการ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากร         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า 
ตามแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑๐) สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่ โดยเปิดให้
สาธารณชนตรวจสอบทั้งข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายละเอียดโครงการและราคากลาง    
โดยอาศัยกลไกของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดอย่างชัดเจน 

๑๑) พัฒนาการประเมิน LPA โดยมีท้องถิ่นอ าเภอและบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญสูง  
เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานสากลให้ท้องถิ่นอ าเภอใช้ข้อมูล LPA, ITA ฯลฯ ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้ LPA, ITA มาเป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น โดยให้ 
กรรมการกลาง หรือกรรมการจังหวัดก าหนดเป็นมาตรฐาน 
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๔.๔ สร้างสรรค์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพื่อความคล่องตัว และการพึ่งตนเองในด้านรายได้
ของท้องถิ่น และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ที่เหมาะสม  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่   

และการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดท าแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๔.๐ ที่หนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ ตามแนวทางดังนี ้

- พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์         
และใช้ระบบ IT ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ค านวณ และช าระภาษีให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์, ATM, Counter Service, 
Application 

- พัฒนาแนวทางการช าระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสามารถใช้ขยะรีไซเคิล 
เช่น การปลูกต้นไม้ การใช้คาร์บอนเครดิต เพ่ือทดแทนการช าระภาษี 

- ศึกษาแนวทางรูปแบบในการให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีรายได้            
จากการจัดเก็บเอง และหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บและแบ่งให้ 

- ใช้กระบวนการประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดเก็บ              
และตรวจสอบการจัดเก็บภาษี 

- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ให้ครบทุกแห่ง 

- สร้างระบบจูงใจในการช าระภาษี หรือค่าธรรมเนียมโดยเป็นอ านาจขององค์กร      
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ เช่น การช าระผ่าน Counter service 

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความแตกต่างตามบริบทของศักยภาพทางการเงินการคลังของท้องถิ่น  

๓) พัฒนารูปแบบแนวทางและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างรายได้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัวและพ่ึงพาตนเอง         
ทางการคลังในระยะยาว ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้ประชาชนสามารถช าระภาษีให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแบบออนไลน์ (ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งช าระผ่านระบบ
ธนาคาร) 

- ขยายฐานภาษีหรือค่าธรรมเนียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม  
(การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ) ภาษีจากการปล่อยมลพิษ จัดเก็บภาษีความหวาน        
ของเครื่องดื่ม 

๔) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและแนวทางการเพ่ิมรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อันเกิดจากการประกอบกิจการ
พาณิชย์ วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือการหารายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภทอ่ืนๆ ในอนาคต 

- วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
มาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ทั้งที่ เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแนวทางในการวิเคราะห์โครงการ หลักเกณฑ์  
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การตัดสินใจด าเนินโครงการการลงทุนหรือ โครงการกู้ เงิน และการวิ เคราะห์             
ขีดความสามารถในการก่อหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนา    
ระบบฐานข้อมูลรายจ่ายและหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง  และ       
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างชัดเจน 

- การเสริมสร้างความสามารถทางการเงินและการบัญชีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ที่ก าหนดองค์ความรู้ใหม่ๆ และระบบการบริหารจัดการการเงินการบัญชีตามแนวทาง      
ธรรมาภิบาลของการส่งเสริมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี     
และการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมพัฒนาระบบ   
การกรอง ติดตาม นิเทศ การใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาผ่านระบบ Online 

- คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการลดต้นทุนการด าเนินการ การบริหารงาน และการบริการ     
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

- ใช้ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดหารายได้โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลกลาง
และใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นร่วมกับฐานข้อมูลของเอกชนในการบริการ
ประชาชน เช่น Prompt pay 

๕) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้พ่ึงตนเองได้ด้วยการพัฒนาระบบการจัดสรร
รายได้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติตามที่
กฎหมายให้อ านาจ อีกทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เพ่ือหารายได้เพ่ิม เช่น ยกเลิกข้อห้ามในการแข่งขันกับเอกชน  

๖) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินภาษี 
ให้ครบทุกแห่ง ตามแนวทางดังนี้ 

- ทบทวนกฎหมายระเบียบให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารายได้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ขยายฐานภาษี) 

๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ   
การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุง/มีข้อเสนอต่อหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง         
เพ่ือเพ่ิมฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมปรับปรุง พัฒนาแนวปฏิบัติ ตามแนวทางดังนี้ 

- แก้ปัญหาความทับซ้อนของโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
VAT ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบ่งจากรัฐและค่าภาคหลวงแร่ 

- แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ทั้งหมด  

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ    
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีมาตรการในการประชาสัมพันธ์
และสร้างความร่วมมือในการช าระภาษีของประชาชนผู้เสียภาษี พร้อมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ค้างช าระให้ถูกต้องครบถ้วน 
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- การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัด    
อบรมการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดท าภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการจัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ   
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบการจัดเก็บ    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป  
ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานตรวจสอบภาษีในระดับ
จังหวัดและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องและให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านั กงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเศรษฐกิจ    
การคลัง เป็นต้น โดยการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ใหม่ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 

๔.๕ ปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ปรับระบบงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนุนเสริมการปรับบทบาท ภารกิจ  

เสริมความคล่องตัวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาแนวทาง กลไก ระเบียบขึ้นมาใหม่เพ่ือการก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่     

ของราชการบริหารท้องถิ ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน โ ดยให้หน่วยงานส่วนกลาง             
และส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการด าเนิน
นโยบายวางแผน และการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การก ากับการด าเนินงาน และเพ่ือ     
หนุนเสริมการพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหา     
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามขีดความสามารถและความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและประชาชนในพ้ืนที ่
เข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในระดับ
ชุมชน รวมทั้งจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้มากที่สุด 

- ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการ   
ของภาคเอกชนในพ้ืนที่ของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทาง      
การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยการใช้กลไกภาครัฐตามบริบทภารกิจกรมส่งเสริม     
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การปกครองท้องถิ่นที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง    
ความต้องการของผู้บริโภค การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณแก่ผู้ประกอบการ     
รวมทั้งการก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคและเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนกลไกความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม         
ในลักษณะแบบประชารัฐให้เป็นจุดเชื่อมต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ตามโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

- เสริมสร้างสมรรถนะการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ และก าหนดให้คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา 
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน 

๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการยกระดับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีความทันสมัย เป็นองค์กรดิจิทัล เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการส านักงาน จัดในมิติ (Office Automation)     
เพ่ือลดต้นทุนด้านเอกสาร โดยใช้ Digital Signature และระบบสื่อสารภายในออนไลน์ 

๓) ปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง             
กับสภาพปัญหาความต้องการและยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน และปรับปรุง
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นชุมชนบริการเชิงบูรณาการทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ในเชิง One-Stop Service ตามแนวทางดังนี้ 

- ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ 

- ศึกษาแนวทางเพ่ือการก าหนดให้มีองค์กรกลางที่มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ ด าเนิน
ขบวนการในการสรรหาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับโดยเฉพาะ
ต าแหน่งเฉพาะที่ต้องการความเชี่ยวชาญ  

- ศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีโครงสร้างงาน “วิเทศสัมพันธ์” ส าหรับ              
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเทศ 

๔) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย 
และเป็นไปตามความต้องการและยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ ตามแนวทางดังนี้ 

- ให้มีระเบียบกฎหมายรองรับการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ปรับปรุงกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตามศักยภาพให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

๕) พัฒนาระบบบริหารการจัดการบุคลากรท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางดังนี้ 
- ก าหนดให้มีการสร้างนักบริหารการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรุ่นใหม่เพ่ือสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ 
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- ก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และการปฏิบัติราชการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนด               
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประเมินประสิทธิภาพองค์กร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท า MOU กับส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็น
หน่วยงานพ่ีเลี้ยงในการสร้างนักบริหารการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรุ่นใหม่ 

- ศึกษาแนวทางเพ่ือการสร้างหลักเกณฑ์ก าหนดให้นักบริหารการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรุ่นใหม่
ได้รับความก้าวหน้าและสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

- ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล           
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้ชัดเจน โดยก าหนดให้ไม่มีผู้เกี่ยวข้องในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
และหาคนกลางมาเป็นคณะกรรมการแทนเพ่ือความโปร่งใสและปราศจากการครอบง า 

- ให้มีหน่วยงานที่ดูแลงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง  
โดยปราศจากการครอบง าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องขององค์กร และให้มีอ านาจเด็ดขาด         
ในการก าหนดโครงสร้างให้เหมาะสม 

๖) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และศึกษาแนวทางในการบันทึก
บัญชีและแนวทางการแก้ปัญหาการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่ระบบคลังความรู้ http://km.laas.go.th รวมถึงการน า
ข้อมูลบันทึกในระบบให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- จัดอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้รองรับการเข้ามา 
ใช้งานที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ดังนี้ 

 Call center e-LAAS เบอร์ 0-2๒๐๖-๖๓๐๐ 
 กลุ่ม Line e-LAAS ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 Facebook ชื่อ ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS 
 เบอร์โทรศัพท ์๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๗-๑๖๑๒ 

- จัดท าคู่มือการตรวจติดตามการด าเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้จังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยตรวจสอบใช้เป็นแนวทาง      
ในการติดตามเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(e-LAAS) 

- หน่วยตรวจสอบควรจะมีส่วนร่วมในการติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
บัญชีในระบบบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)          
ให้ครบทุกระบบเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งานในระบบ      
อย่างสม่ าเสมอ 

http://km.laas.go.th/
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๗) พัฒนาระบบการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นเพ่ือจะได้ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนด และมิให้เกิดความซ้ าซ้อนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษา
ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องและวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยตนเองพร้อมทั้งควรรวบรวมระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ 
สั่งการ โดยจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและวางแนวทางเพ่ือการจัดหา
ครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์         
ในทรัพย์สิน 

- แก้ไขระเบียบ และบูรณาการระบบการเงินการคลังอ่ืนๆ และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบันทึกข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้มี
ความเชื่อมโยงกัน 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ เข้าถึงบทบาทหน้าที่     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- วางแนวทางการ พัฒนาระบบพัสดุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นร่ วมกับ           
หน่วยตรวจสอบที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยตรวจสอบมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ      
สั่งการกระทรวงมหาดไทยเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันฉะนั้นในการตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอาจจะ
ต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือการประกอบการพิจารณา      
ในการตรวจสอบ 

 
๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดบริการประชาชน และไม่เป็นภาระขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในระยะยาว  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขให้มี         

ความชัดเจน มอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่น และพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคม รวมทั้งก าหนด
มาตรการ กลไกการตรวจสอบ ติดตามการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นรูปธรรม ตามแนวทางดังนี้ 

- แสวงหาความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการยกระดับคุณภาพการจัดบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวิชาการ การพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการ และการร่วมคิดค้นนวัตกรรมบริการร่วมกัน 
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- การพัฒนาระบบสนับสนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งด้านการบริหาร
บุคลากร ระบบการบริหารงานการเงิน การคลัง และการพัฒนากระบวนงานหลัก     
ตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 

- ศึกษาแนวทางมาตรการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ 
เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการจัดการบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนและการด าเนินการกิจกรรมสาธารณะ
ผ่านการน าเสนอเชิงนโยบายแก่รัฐบาล (Policy Advocacy) อย่างต่อเนื่อง 

- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจจากการถ่ายโอนภารกิจ 

๒) เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการก าหนดนโยบายการบริหาร
บุคลากร และบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบการก ากับดูแลโดยภาคประชาชน     
และชุมชน เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการที่ถ่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) เพ่ิมความมีประสิทธิภาพในการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจการสาธารณสุขและ
ภารกิจตามแนวทางการกระจายอ านาจของประเทศให้มีความชัดเจนสอดคล้องตามศักยภาพของท้องถิ่น  
ตามหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการประเมินศักยภาพและผลลัพธ์การจัดการภารกิจดังกล่าว พร้อมจัด 
หมวดหมู่  และพัฒนาเป็นแผนการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ในการจัดบริการสาธารณสุข ตามแนวทางดังนี ้

- การจัดโครงสร้างองค์กรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ครบทุกหน่วย มีการจัดอัตราก าลังคนให้รองรับภารกิจในการถ่ายโอนด้านสาธารณสุข 
กับกระทรวงสาธารณสุขใน ๑๐ ปี ข้างหน้า ตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข กายภาพบ าบัด อาชีวอนามัย  และ      
ความปลอดภัย แพทย์แผนไทย และอ่ืนๆ 

- พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขรองรับนโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster) โดยลงทุนจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ เครื่องมืออุปกรณ์ การจัดหาก าลังคน รวมทั้ง
อาจจัดในรูปแบบการสร้างความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของโรงพยาบาล โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งจะสามารถจัดระบบบริการทั้งการปูองกัน ส่งเสริม
สุขภาพ รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสุขภาพตามภารกิจการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข 

- การพัฒนาศักยภาพก าลังคน เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการบริการ ตามแนวทางดังนี้ 
 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมรองรับระบบบริการ

และการเปลี่ยนแปลง 
 การจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้กับแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขอ่ืนๆ รองรับ

โครงสร้าง ภารกิจ PCC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พัฒนา Advance Care Giver ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรองรับ

บริการสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
 การสร้างความร่วมมือพัฒนาคนด้านสุขภาพกับบริบทของสถาบันการศึกษาบนฐาน

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรัฐกับรัฐ 
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 การสร้างและพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญสูงในการจัดการสาธารณสุขที่มีความจ าเพาะ
ของพ้ืนที่ เช่น เขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่ทางทะเล และพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาทั้งบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ ให้มีศักยภาพสูงและเชื่อม
ระบบบริการกับโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 

 สร้างเสริมมาตรฐานภารกิจงานถ่ายโอนให้มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานเดิมที่มี     
การถ่ายโอน เช่น โรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอน โรงพยาบาลสาธารณสุขต าบล เป็นต้น 

๔) ผลักดันเชิงนโยบายในการสร้างมาตรการเพ่ือการจัดการส่วนราชการที่ไม่สามารถถ่ายโอน
ภารกิจ งบประมาณ หรือบุคลากร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ภายในก าหนดตามแผนการกระจาย
อ านาจ ตามแนวทางดังนี ้

- ให้มีการทบทวนภารกิจงานของส่วนราชการที่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจนั้น 

- ให้มีการก าหนดภารกิจงานถ่ายโอนให้มีความกระชับ มีการก าหนดระยะเวลา 
ที่แน่นอน เช่น ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี 

- ผลักดันให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณถ่ายโอนให้เหมาะสมกับภารกิจที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน และควรเป็นงบประมาณที่ยืดหยุ่นสามารถ           
เป็นงบประมาณทั้งในเชิงสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซม 

- ก าหนดให้มี DATA HUB งานถ่ายโอนทั้งหมดทุกจังหวัดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการ
และจัดท างบประมาณ 

- ก าหนดให้มีกฎหมายให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดึงภารกิจหน้าที่
ของส่วนราชการที่มีหน้าที่บริการประชาชนแต่ละเลยทอดทิ้งภารกิจงานท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

- ศึกษาแนวทางในการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรวมกันตั้งแต่  
๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไป เพ่ือขอรับภารกิจงานถ่ายโอนที่เกินศักยภาพ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง ๑ แห่ง เช่น การบริหารจัดการน้ าทั้งลุ่มน้ า 
โครงการพระราชด าริขนาดใหญ่ เป็นต้น 

- ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภารกิจถ่ายโอนเกี่ยวกับสาธารณสุขและการศึกษา     
ให้มีความชัดเจน และภารกิจถ่ายโอนอื่นๆ 

- ต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่ถ่ายโอนและผู้น าภารกิจถ่ายโอนมาปฏิบัติ มีความเข้าใจ
ตรงกัน 

- สร้างมาตรฐานกลางทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ       
ทุกภารกิจ มุ่งเน้นการถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดที่เป็นของการศึกษาและสาธารณสุข    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ 

๕) ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้อง มิให้            
เกิดความซ้ าซ้อน และตั้งงบประมาณด าเนินการตามภารกิจเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน         
ตามแนวทางดังนี ้
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- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ เข้าใจถึงบทบาท
อ านาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น  และระเบียบกฎหมายที ่ใช้               
ในการปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริมแนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องค านึงถึงอ านาจ
หน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่ 
และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ 

- วางมาตรการเพ่ือการผลักดันให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนทั้งอ านาจหน้าที่ งบประมาณ 
บุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ให้ครบถ้วน และให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควรเป็น 
พ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้หากมีการถ่ายโอนภารกิจแล้ว ควรมีการออกกฎระเบียบรองรับเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่ก าหนด หน่วยงานที่ถ่ายโอน
ภารกิจแล้วไม่ควรเข้าด าเนินการจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 

- ผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่ได้มีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ 

- ควรก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์รวมช่างเทคนิควิชาการ เช่น  
งานโยธา งานส ารวจ ฯลฯ เพ่ือไปสนับสนุน ให้ค าแนะน าเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

๕. แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 
๕.๑ แผนงานการพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และหน่วย

ด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาผู้น าธรรมาภิบาลเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (กพส./สบ.พถ.)   
- โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น (กพส.) 

๕.๒ แผนงานการพัฒนาศักยภาพการพ่ึงตนเองของท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการเสริมสร้างรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน (สน.คท.) 
- โครงการปฏิรูปการจัดการระบบงบประมาณของท้องถิ่น (สน.คท.)   

๕.๓ แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับการกระจายอ านาจ และถ่ายโอนภารกิจ ประกอบด้วย 
โครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรับการถ่ายโอนภารกิจ (กพส.*) 
หมายเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศาสตร์ 

จากปัญหาความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาของประเทศท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าและข้อจ ากัด          
ในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชนบท และประเด็นดังกล่าวนี้เชื่อมโยง      
โดยตรงกับภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งมีหน้าที่และอ านาจดูแล            
และจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา    
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และนอกจากนั้นในบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ต้องสอดคล้องกับรายได้    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ส าคัญคือความท้าทายในการจัดบริการสาธารณสุขในรูปแบบ                
การร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให้เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ  
ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประเด็นที่ท้าทายต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นคือการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพ่ือการหนุนเสริมการเป็นประเทศ        
ที่พัฒนาแล้วและยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐  

 การพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาท าให้ประชาชน ชุมชน ก้าวหน้าไปหลายด้านทั้งการเสริมสร้างความมั่นคง 
ในอาชีพ รายได้ หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการท าให้จ านวนคนยากจนลดลง และพัฒนา       
การบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขให้ขยายในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงมากข้ึน แต่อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหา   
ความเหลื่อมล้ าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ยังเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างไกล และการยกระดับคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ        
ให้มีมาตรฐาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และความจ าเป็นการพัฒนา  
ของประเทศ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือยกระดับการพัฒนาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน   
การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  

๓) เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้มีคุณภาพ ทันสมัย สามารถเทียบเคียงได้     
กับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสากล 

๔) เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สู งอายุ               
และการแก้ปัญหาทางสังคมตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 
๓. เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในท้องถิ่นลดลง 

 
 



หน้า 51 
 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาท้องถิ่นตามเปูาหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว              

มีความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๒) บริการสาธารณะของท้องถิ่นมีความทันสมัย มาตรฐานสากล สามารถรองรับการขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการต่อประชาชน 

ผ่านระบบดิจิทัล 
๓) การศึกษา การสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ และมาตรฐาน   

ตัวชี้วัด 
- สัดส่วนนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้น 

ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น (การทดสอบมาตรฐานการศึกษาชาติ) 
- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดของท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในระดับดีเยี่ยม 
- ร้อยละของศูนย์เด ็กเล ็กของท้องถิ ่นที ่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานในกระทรวงสาธารณสุข                 

และของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 
๔. กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นก าลังหลักในการเสริมสร้าง       
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการพึ่งตนเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างโรงเรียนอ่ืนๆ 

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านอาชีพ การมีทักษะสากลของนักเรียน การมีสุขภาพดี แข็งแรง 
และความสมบูรณ์ในการเป็นผู้น าการพัฒนาตามแนวทางประชาธิปไตย ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดท ามาตรฐานนักเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู  และบุคลากร           
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในท้องถิ่น 
พร้อมทั้งสื่อสารมาตรฐานสู่การปฏิบัติโดยจัดให้มีสถานศึกษาน าร่องเพ่ือสร้างต้นแบบ      
ให้กระจายทั่วทั้งประเทศ 

- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร และหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการผลิตและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสมบูรณ์ 
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- ส่งเสริม สนับสนุน รูปแบบการพัฒนานักเรียนในสังกัดของท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์  
“ผู้น าการพัฒนา นักประชาธิปไตย จิตอาสา ทักษะสากล” 

- ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์โดยให้ทุกคน 
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

- พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาทุนมนุษย์ของท้องถิ่น 

- เปิดโอกาส/ให้อิสระแก่โรงเรียนท้องถิ่นในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่  
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่น ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหาหลักสูตร 
การจัดการศึกษาถูกก าหนดจากส่วนกลาง 

- แก้ปัญหาโรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้เกิดปัญหา 
เด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองมีก าลังทรัพย์ส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนต่างพ้ืนที่ ส่งผลให้
บางโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนน้อย >> ได้รับงบประมาณจัดสรรน้อย >> ก าลัง         
ในการพัฒนาน้อย โดยการใช้รูปแบบการบูรณาการทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ 
ร่วมกันของสถานศึกษาในสังกัดของท้องถิ่นในรูปแบบของ Cluster Area 

- ต่อยอดหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง ของกรุงเทพมหานคร ขยายผลให้โรงเรียน
ท้องถิ่นน าไปบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- การจับคู่โรงเรียนพ่ีเลี้ยงเพ่ือร่วมพัฒนา (partnership school) ระหว่างโรงเรียน          
ที่มีมาตรฐานสูงกับโรงเรียนท้องถิ่นเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้/ทักษะ โดยมี          
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยกลางเชื่อมต่อ 

- วางมาตรการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการ
กิจกรรมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการก าหนดค่าใช้จ่ายเท่าที่
จ าเป็นและประหยัดโดยค านึงถึงคุณค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 

- จัดท าข้อมูลของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาและการบริหารจัดการ 

- บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนและหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน เพ่ือมิให้
เกิดความซ้ าซ้อน ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานและก าหนดระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการด้านเด็กและเยาวชน 
ให้เกิดความชัดเจนเพื่อมิให้เกิดข้อทักท้วง 

- ส่งเสริมการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่ 
โดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ     
และควรก าหนดหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
ท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจนว่าใครท าอะไรแค่ไหน และงานใดบ้างที่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเข้าไปด าเนินการเสริมกันได้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน    
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท้องถิ่นผ่านกระบวนการ 
พัฒนาในรูปแบบของวิทยาลัยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ มีหลักสูตรการพัฒนา 
ที่ออกแบบขึ้นมาส าหรับโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นตามประเภทของโรงเรียน และบริบทของพ้ืนที่ที่มี           
ความแตกต่างกัน ตามแนวทางดังนี้ 

- ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้คล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจของท้องถิ่น 

- ก าหนดเงื่อนไขในการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นการสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพของบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดฝึกอบรมพัฒนาให้เทียบชั้นกับหลักสูตรวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร (วปอ.ท้องถิ่น) 
และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า 

๓) ศึกษา ค้นคว้า เพ่ือการค้นหาแนวทางเพ่ือการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ  
ของโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นตามบริบทของโรงเรียน ผ่านความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

๔) สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาการเด็ก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด หรือท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางการเงินในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ และพัฒนาการเด็ก        
ในระดับมาตรฐานสากลในทุกจังหวัด และเทียบเคียงหลักสูตรจิตศึกษา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้ผู้เรียนมีความสุข      
เติมเต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง สอดคล้องกับวิถีชีวิต กลมกลืนกับวิทยากรสมัยใหม่มาใช้ในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง 

๕) เตรียมความพร้อมในระบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพ่ือการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษา   
และอุดมศึกษา โดยการน าร่องในท้องถิ่นที่มีศักยภาพเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่มีความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง 
ทั้งนี้ อาชีวศึกษาของท้องถิ่นจะเน้นการจัดการศึกษา ตามแนวทางดังนี้ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง 
ในท้องถิ่นนั้นๆ 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการตาม
หลักสูตรสังคมของท้องถิ่นและความต้องการด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นในระดับ 
อุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการรองรับความต้องการของท้องถิ่น 
ในด้านเทคโนโลยีและการรองรับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆ และความต้องการ          
ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่หรือภูมิภาคนั้นๆ 

๖) ใช้มาตรการทางกฎหมายด้านการจัดการศึกษาและกฎหมายจัดตั้งที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ให้ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ ตามแนวทางดังนี้ 

- ออกกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ 
๗) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา และท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามประกาศและหนังสือสั่งการให้เกิด
ความชัดเจนและการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรม 
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- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกระเบียบโดยก าหนดให้ทุนการศึกษาเป็นรายจ่าย  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้และก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและให้ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้กรณีที่กระทรวงมหาดไทย   
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย
ทุนการศึกษาไว้แล้ว ขณะที่ยังไม่ได้มีการออกระเบียบในเรื่องดังกล่าว การตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย            
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

 
๔.๒ สร้างกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างสวัสดิการ

สังคม เสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมระดับพื้นที่  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ระดมพลังของประชาชน และองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในท้องถิ่นผ่านการประสาน         

เชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาโครงการประชารัฐ ตามแนวทางดังนี้ 
- ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งการสร้างที่อยู่อาศัย การสร้างงาน 

สร้างอาชีพให้แก่คนจน การแก้ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น 
- ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างกระแสจิตอาสาผ่านหน่วยงาน 

ในสังกัดของท้องถิ่นทั้งประเทศ เพ่ือร่วมเติมเต็มแก่สังคมที่ขาดแคลน พร้อมขยายไปยัง
ครอบครัวของนักเรียน ประชาชนเปูาหมาย และในชุมชน โดยการมีส่วนร่วม         
ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพในการสร้างสรรค์การจัดระบบสวัสดิการ
สังคมให้ครอบคลุมตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนเสียชีวิตแบบมีส่วนร่วม 

- ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยจัดให้มี ๑ อบจ. ๑ วิมานผู้สูงอายุ 

๒) ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  
ในท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต            
และจัดสวัสดิการทางสังคม เพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองทางความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริม    
การจัดสร้างห้องสมุดประชาชนมาตรฐานและทันสมัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ร่วมส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผ่านความร่วมมือกับองค์กรภาคีของท้องถิ่น และการประสานเชิงนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔) ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ  และสังคม        
แห่งการเก้ือกูลอย่างเท่าเทียมของท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษา รูปแบบ แนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ 

- พัฒนาส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอารยะสถาปัตย์ และสิ่งอ านวย    
ความสะดวกที่เหมาะสมในการเข้ามาใช้บริการของผู้สูงอายุ คนพิการ และส่งเสริม        
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะตามภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พร้อมรับ
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สังคมผู้สูงอายุ การสร้างและปรับปรุงบ้านที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุ 
ในท้องถิ่น  

- การสร้างและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เพ่ือการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและมีภาวะพ่ึงพิงผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในเชิงนโยบาย 
และพ้ืนที่ 

- สร้างสรรค์รูปแบบเพ่ือสนับสนุนการจัดสวัสดิการในสังคมผู้สูงอายุที่ค านึงถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ  
ในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือรองรับผู้ที่มีก าลังซื้อ  

- ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือก าหนดให้เป็นวาระส าคัญของท้องถิ่นในการร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ไม่ให้มีประชาชน 
ที่ยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) อยู่ในพ้ืนที่ 

- การสร้างฐานข้อมูลของผู้รับบริการสวัสดิการให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ   
และสร้างระบบฐานข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงลึก เช่น ข้อมูลรายได้ ที่อยู่อาศัย 
ผู้ดูแล เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสวัสดิการอย่างเป็นระบบของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน 

- ปรับปรุงระเบียบกฎหมายด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการทุกเรื่อง 

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ Health Care (๑ อปท. ๑ ศูนย์ Health Care)  
- ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ การด ารงชีพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพให้เป็น 

หลักสากลเพ่ือร่วมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม และปัญหาผู้สูงอายุมีเพ่ิมมากขึ้น  
ยังไม่มีมาตรการรองรับในอนาคต 

- ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดท าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชี พ 
ให้เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสวัสดิการจากภาครัฐตามกฎหมายสากลและให้ผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการภาครัฐครบวงจรทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

- รวบรวมจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้สู งอายุและปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันและประสาน         
กรมการปกครอง กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต/ย้ายภูมิล าเนา ทั้งนี้ระเบียบก าหนดให้ในเดือน
ตุลาคมของทุกปีต้องมีการแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ดังนั้นบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ    
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ 
สั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบสามารถน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์       
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการตรวจสอบ   
การใช้จ่ ายเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้อย่ างเป็นมาตรฐานเดียวกัน               
และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือย้ายภูมิล าเนาให้แจ้ง      
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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- ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานการด าเนินการของสถานสงเคราะห์และศูนย์บริการทางสังคมที่มีอยู่เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ระเบียบกฎหมายและหนังสือ   
สั่ งการปฏิบัติ งาน และพัฒนาจัดท าหรือปรั บปรุงคู่มือมาตรฐานการด าเนินการ            
สถานสงเคราะห์และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันทันสมัยให้สอดคล้อง    
กับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมหน่วยตรวจสอบสามารถน าคู่มือมาตรฐานการด าเนินการของสถานสงเคราะห์         
ที่มีอยู่เพ่ือประกอบการตรวจสอบในการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจ     
ควรถ่ายโอนทั้งอ านาจหน้าที่  งบประมาณบุคลากร และทรัพยากรอ่ืนให้ครบถ้วน          
และวางมาตรการให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควรเป็นพ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้  
ในการด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๔.๓ พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมด าเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ 

ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางความร่วมมือของรัฐ เอกชน ตามกฎหมาย และแนวทาง         

การส่งเสริมการพัฒนาร่วมรัฐเอกชน Public private partnership : PPP ในภารกิจขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเจตนารมณ์ของภารกิจอย่างสูงสุด ตามแนวทางดังนี้ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นร่วมมือด าเนินการในการจัดการขยะกับภาคเอกชน           
โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการขยะ
และออกระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมมือด้านการจัดการขยะกับภาคเอกชน             
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ออกกฎหมายให้ภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ในท้องถิ่นต้องมีระบบบริหารจัดการขยะ  
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการขยะ เช่น  ATM ขยะ 

- ควรจะมีระเบียบเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและการมีบทบาทของประชาชน อาสาสมัคร    
ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพแข่งขันกันเข้ามามีส่วนร่วมส าคัญในการร่วม
พัฒนาคุณภาพของบริการสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) เช่น บริษัทผู้ผลิตน้ าดื่มเป็นเจ้าภาพในการดูแลและการพัฒนาคุณภาพของระบบ
ประปาหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๒) เสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือการน าแนวทางประชารัฐ 
มาใช้ในการร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริการประชาชน 
หรือการมีส่วนร่วมสร้างเสริมในกระบวนการสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการที่จ าเป็นตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 
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๓) สร้างระบบการท างานจิตอาสาจากเครือข่ายองค์กรภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการสร้างกระแส  
จิตอาสาแก่ประชาชน ภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวทางดังนี ้

- สนับสนุนให้มีการจัดสร้างชุดข้อมูลการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ครบถ้วน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสร้าง  
ชุดข้อมูลการบริการสาธารณะที่ครบวงจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
มีจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะ 

- ส่งเสริมให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นโรงเรียน 
ที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางที่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยนักเรียน 
จะมีทักษะและช านาญการในสาขา เช่น การโภชนาการ การออกก าลังกาย กายภาพบ าบัด 
นันทนาการ จิตวิทยา เป็นต้น โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบจิตอาสา 

๔) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนเพ่ือการยกระดับการบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับสังคมดิจิทัล และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ        
การพัฒนาการบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การพัฒนา          
ผู้ให้บริการในการดูแลผู้สูงอายุโดยการร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น 
 

๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
รองรับความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบการบริการของท้องถิ่นเชิงรุกรองรับความจ าเป็นในการร่วม พัฒนาระบบบริการ

ประชาชนในอนาคตในพ้ืนที่ภายใต้กรอบการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ ตามแนวทางดังนี้ 
- จัดท าระบบซอฟแวร์เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในการช าระภาษี หรือการให้บริการ

ในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถใช้บริการได้ในทุกๆ ที่ผ่านระบบ 
การบริการในระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ 
ที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

- สร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดบริการของท้องถิ่นเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ที่สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกโดยไม่มีข้อจ ากัดของร่างกายเป็นอุปสรรค พร้อมทั้ง 
การส่งเสริมให้มีการจัดบริการเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
เป็นธรรม 

- ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการช าระภาษีเพ่ืออ านวยความสะดวกผู้เสียภาษี รวมทั้ง
การขยายฐานภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีหรือเพ่ิมช่องทางการช าระภาษี 
โดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคาร 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้เทียบเท่ากรมสรรพากร 
- สร้างระบบจูงใจในการช าระภาษีโดยความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่ช าระภาษีอย่างยั่งยืน เช่น  

น าขยะมาเป็นส่วนลด 
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๒) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภาครัฐ เอกชน ที่เข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่น         
และการให้บริการสาธารณะตามภารกิจของท้องถิ่น ในรูปแบบของการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                
และ Application ที่สามารถให้ท้องถิ่นทั้งประเทศได้ใช้บริการประชาชนผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่        
ตามแนวทางดงันี้ 

- สร้างแอพลิเคชั่นอ านวยความสะดวกในการช าระภาษีเชื่อมโยงข้อมูลผู้เสียภาษีระหว่าง 
กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมธุรกิจการค้า กรมสรรพากร 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลได้ง่าย 

๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางดังนี้ 

- การศึกษา ความเหมาะสมในการส่งเสริมให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วย
บริการประชาชนส่วนหน้า หรือสาขาย่อยเพ่ือการบริการประชาชน โดยเฉพาะท้องถิ่น           
ที่ต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

- เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กับภาคเอกชนปลูกฝังค่านิยมเรื่องจิตสาธารณะ (public mind) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าสื่อการเรียน 
การสอน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะ 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง
ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตั้งงบประมาณตามความเหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา   
ความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- ก าหนดแนวทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะต้องใช้ข้อมูล      
สภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ  

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแก้ไขกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง       
ให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ 
สู่ท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความเป็นจริง และพิจารณาก าหนดแนวทาง     
ในการด าเนินการกรณีที่มีปัญหาในเชิงพ้ืนที่ เช่น การด าเนินงานในเขตอุทยาน พ้ืนที่ปุาสงวน 
หรือกรณีถนนของหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นนิติบุคคลที่ยั งไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปด าเนินการได้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงและทันต่อเหตุการณ์ 

- กรณีที่การอนุมัติ อนุญาต ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอให้พ้ืนที่หรือด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ควรเร่งรัดให้มีการอนุมัติ อนุญาต ให้รวดเร็วทันต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน  
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- จัดสรรเงินอุดหนุนให้เพียงพอกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความเข้าใจกับประชาชนถึงอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนในการดูแลไฟฟูาสาธารณะสร้างความเข้าใจ 
ในกรณีไฟฟูาที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท เมื่อเกิด        
ความเสียหายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบแจ้งประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง       
โดยเร่งด่วน และให้เร่งส ารวจฐานข้อมูลด้านไฟฟูาสาธารณะเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- การคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานควรค านึงความรู้ ประสบการณ์ตรงกับภารกิจงาน               
ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- แนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือประกอบพิจารณา     
ในการตรวจสอบ 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัย        
อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ หรือพ้ืนที่ปุาสงวน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟูา 
และทบทวนภารกิจการขยายเขตไฟฟูาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก หากแต่ทรัพย์สินและรายได้จากการจัดเก็บค่าไฟฟูาเป็นของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการ 

- ควรก าหนดให้รายได้ค่าจ าหน่ายไฟฟูาส่วนหนึ่งเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่น 

 
๔.๕ รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ

ความส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างมาตรการ กลไก โดยการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในเชิงนโยบายของกรมส่งเสริม  

การปกครองท้องถิ่นเพ่ือการมีส่วนร่วมในการยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย  
รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอ     
และคาดเดาได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาความยากจนของประชาชน        
ในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติแก่ประชาชน
ท้องถิ่น 

- สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับท้องถิ่น ประเทศบนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) และค านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-
sensitive) เพ่ือจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบัติการขจัดความยากจนในพื้นที่    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๒) สนับสนุนการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมเสริมสร้าง การยุติ        
ความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน          
เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการยุติความหิวโหย และสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจน 
และอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในสถานเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- ร่วมสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการสาธารณสุขในการยุติภาวะ             
ทุพโภชนาการทุกรูปแบบ และแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น       
หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ รวมถึงบรรลุเปูาหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า  ๕ ปี ผ่านกลไกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมความร่วมมือในเชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการหนุนเสริม
การพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการร่วมมือกับหน่วยงานการเกษตรในพ้ืนที่
ร่วมเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มสตรี 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มคนพิการ เกษตรกรยากจน ให้เพิ่มขึ้นเป็น  ๒ เท่า โดยรวมถึง        
การเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรในท้องถิ่น และปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการ
ทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการเพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัย
และเท่าเทียม    

- เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีในระดับกระทรวง กรม ในการร่วมสร้างหลักประกัน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่ งยืน และด าเนินการ            
ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษา
ระบบนิเวศของท้องถิ่น เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดิน
และคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่ งยืนด้านอาหาร           
และทรัพยากรธรรมชาติ    

๓) ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อการร่วมด าเนินงานร่วมกันตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- การร่วมสร้างหลักประกันของท้องถิ่นว่าประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย เพ่ือการร่วมลดอัตราการตายของมารดา  ยุติการตาย         
ที่ปูองกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี และยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 
วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่ออ่ืนๆ ในพ้ืนที่ และการลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรค
ไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการปูองกันและการรักษาโรค และสนับสนุน
สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีปัญหาสูง    

- การระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสริมการปูองกัน
และรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และการใช้แอลกอฮอล์
ในทางอันตราย และลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ลดลงครึ่งหนึ่งในทุกพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการสร้างหลักประกัน
ว่ามีการเข้าถึงการบริการข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 
รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงาน
ระดับชาติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ในท้องถิ่นที่มีปัญหารุนแรงเพ่ือร่วมลดปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรภาคี           
ในการลดจ านวนการตายและการปุวยจากสารเคมีอันตราย  และจากการปนเปื้อน       
และมลพิษทางอากาศ น้ า และดินให้ลดลงโดยเฉพาะในท้องถิ่นในพ้ืนที่อุตสาหกรรม     
หรือพ้ืนที่วิกฤตของประเทศ  

๔)   บูรณาการความร่วมมือจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างหลักประกันว่าประชาชน
ในท้องถิ่นทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ตามแนวทางดังนี้ 

- แสวงหาความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานด้านการศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการสร้างต้นแบบของสถานศึกษาของท้องถิ่น 
ที่ประสบความส าเร็จในการร่วมสร้างหลักประกันว่ าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน 
ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา    
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน      
ที่มีประสิทธิผลตามเปูาหมายการศึกษาของประเทศ   

- สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนของท้องถิ่นเข้าถึงการพัฒนา  การดูแล   
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพในศูนย์เด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาด้วยมาตรฐานการจัดการระดับสากล 

- สนับสนุนความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น  รวมถึงทักษะ         
ทางเทคนิคและอาชีพ ส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ด ีและการเป็นผู้ประกอบการรองรับ
การเติบโตและการเข้าถึงของพ้ืนที่และรองรับการพัฒนาประเทศ   

- ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง 
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กในท้องถิ่นบางพ้ืนที่จะเข้าถึงการศึกษาและการฝึก
อาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ในระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้
หลักปฏิบัติสากล 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ในการร่วมสร้างหลักประกันว่านักเรียนของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถอ่านออกเขียนได้ ค านวณได้ และสร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน   
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข    
และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย      
ทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยการสนับสนุน   
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สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศ
สภาวะและให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย  ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผล ส าหรับนักเรียนทุกคนของสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

- เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง        
การด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระดับประเทศ และระหว่างประเทศในการฝึกอบรม   
ครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   

๕) สร้างกลไกร่วมเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เพ่ือร่วมปฏิบัติการยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่  และขจัดความรุนแรง 
ทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท าทางเพศ 
และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นตามภารกิจและบทบาทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๖) พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีน้ าและสุขอนามัย  ส าหรับทุกคน และมี   
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

- ยกระดับคุณภาพน้ าในท้องถิ่นโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ และลดการปล่อยสารเคมี
และวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน ากลับมา
ใช้ใหม่ พร้อมพัฒนาระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนของท้องถิ่น และสร้างหลักประกันว่าประชาชน
ในท้องถิ่นจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และลด     
จ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า   

- ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนระหว่างพื้นที่ของท้องถิ่นตามความเหมาะสม    

- ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันปกปูองและฟ้ืน ฟู
ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า รวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า    
และทะเลสาบในพ้ืนที่ของท้องถิ่น  

- ส ารวจและจัดท าแหล่งน้ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรณีคลองที่อยู่       
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน พร้อมตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา  
การจัดการน้ า 

- การคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานควรค านึงความรู้ ประสบการณ์ตรงกับภารกิจงานที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง 

- ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน      
กับหน่วยงานอ่ืน และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้        
ความช านาญในการปฏิบัติงาน 

- วางมาตรการในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่     
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยอาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่      
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และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน     
ของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ และประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ให้ด าเนินการและหากไม่มีงบประมาณด าเนินการควรมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- ก าหนดหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และระหว่างท้องถิ่น 
ด้วยกันเองให้ชัดเจนว่าใครท าอะไรแค่ไหน และงานใดบ้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถเข้าไปด าเนินการเสริมกันได้ เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน        
และวางแนวทางเพ่ือก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นศูนย์รวมช่างเทคนิควิชาการ 
เช่น งานโยธา งานส ารวจ ฯลฯ เพื่อไปสนับสนุน หรือให้ค าแนะน า เป็นพี่เลี้ยง              
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

- ในด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเน้นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีแผนงาน
โครงการและเตรียมการในการอนุญาตกรณีพ้ืนที่ที่ต้องขออนุญาตเมื่อได้รับงบประมาณ
สามารถด าเนินงานได้ทันที และควรคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานควรค านึง ความรู้ 
ประสบการณ์ตรงกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ตามความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน 

- ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่ และประโยชน์   
ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่ และบริบทขององค์กร   
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน              
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ 

๗) เตรียมพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างหลักประกันว่าประชาชนทุกคน        
ในท้องถิ่นจะเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างแนวทางในการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน
ในประเทศในการอ านวยความสะดวกในการให้สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ เอกชน
เข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยี พลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี พลังงานที่สะอาด ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

- เสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายเพ่ือการสนับสนุน ส่งเสริมการขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน
และพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่ เป็นสมัยใหม่และยั่งยืน            
ให้โดยถ้วนหน้าในท้องถิ่นที่ห่างไกลการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เกาะหรือพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านการคมนาคม   

๘) สนับสนุนกลไกการพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมส่งเสริมการเติบโต    
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ     
และการมีงานที่สมควร ส าหรับทุกคนในท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมการร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร     
ในท้องถิ่นมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการท าให้หลากหลาย
ตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนของท้องถิ่นที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้นตามแนวทาง  
การพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ ตามบริบทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมนโยบายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือการขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่นที่มุ่งการพัฒนา 
ที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ       
ความสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย
ขนาดเล็ก และขนาดกลางในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน    
ของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือการหนุนเสริมการพัฒนาตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

- พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นในการบริโภคและการผลิต    
และพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเสื่อมโทรม   

- สร้างกลไกประชารัฐเพ่ือการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุการจ้างงาน
เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน 
และผู้มีภาวะทุพพลภาพ คนสูงอายุ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส าหรับงานที่มีคุณค่า 
เท่าเทียมกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างคนพิการ คนสูงอายุเข้ามาท างานมากข้ึน   

- ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น   

๙) สร้างมาตรการ กลไก เพ่ือการร่วมท าให้ท้องถิ่นมีความปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 
ตามแนวทางดังนี ้

- ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างหลักประกันแก่ประชาชนคนจน คนด้อยโอกาส
ว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคา 
ที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน  
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

- ส่งเสริมการพัฒนาการจัดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มีการเข้าถึง
ระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับทุกคน 
พัฒนาความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการขยายการขนส่ง
สาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ ในสถานการณ์ที่ เปราะบาง  ผู้หญิง  
เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุตามบริบทภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   

- สร้างมาตรการ กลไก แนวทางเพ่ือการยกระดับการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและการบริหาร 
จัดการการตั้งถิ่นฐานของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนในระดับพ้ืนที่  
ในท้องถิ่นและการพัฒนาตามทิศทางการเติบโตของประเทศ    

- เสริมสร้างความร่วมมือจากส่วนราชการในการให้ความพยายามที่จะปกปูองและคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของประเทศ และของโลกที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุมและเข้าถึงได้
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย    
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๑๐) ร่วมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างหลักประกันให้ประชาชนในท้องถิ่น  
มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบรรลุ 
การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิต
ของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกัน และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้น 
ออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญเพ่ือที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด   

- ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมมือกับ 
ส่วนราชการ เอกชน เพ่ือการลดการผลิตของเสียโดยการปูองกัน  การลด การแปรรูป 
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ และการน ามาใช้ซ้ า   

- ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ล าดับความส าคัญของท้องถิ่น     
และทิศทางการพัฒนาของประเทศ พร้อมสร้างหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นทุกแห่ง 
มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้อง        
กับธรรมชาติ    

๑๑) เสริมสร้างความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน       
เพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน ตามแนวทางดังนี้ 

- เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ    
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ที่มีปัญหา และมีความเสี่ยงสูง  

- บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์        
และการวางแผนระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ระดับชาติตามกลไกของมหาดไทย 

- พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และ        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า และส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาน้อยที่สุด  และให้
ความส าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดน 

- ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการจัดการภัยพิบัติ  
๑๒) ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมปกปูอง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบ

นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพและหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน      
และฟ้ืนสภาพกลับมาใหม ่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างมาตรการ กลไก มาตรฐาน ระเบียบตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เพ่ือการสร้างหลักประกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ   
ว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบ นิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดิน รวมทั้ง
บริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นที่มีปุาไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ภูเขา    
และเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
ให้ข้อตกลงไว้ และเชื่อมโยงกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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- ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายปุา ฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกปุาและฟื้นฟูปุา       
ทั่วทุกพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างมาตรการ โครงการเพ่ือให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นร่วมต่อสู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม 
ความแห้งแล้ง และอุทกภัย    

- ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการร่วมสร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่นเ พ่ือจะเพ่ิมพูน 
ขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน และการปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่
ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการร่วมสร้างกระแส 
ในท้องถิ่นให้ประชาชนร่วมปกปูองและปูองกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ในท้องถิ่น         
ที่ถูกคุกคาม และการร่วมกับส่วนราชการในการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่า
และการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทาน      
ต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ปุาที่ผิดกฎหมายในท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในมิติดังกล่าวนี้  

- ส่งเสริมการบูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่     
การวางแผน กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจน  และบัญชีรายการ
งบประมาณทั้งระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- สร้างแนวทางการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมตามโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการ ระดม         
และเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพและระบบนิเวศในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

       
๕. แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 

๕.๑ แผนงานการพัฒนาการบริการของท้องถิ่นออนไลน์ ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก 
ดังนี้ 

- โครงการ อปท. Smart Service (ศส.*/กพส./สน.คท./ก.พ.ร.สถ.) 
- โครงการพัฒนาการบริการของท้องถิ่นเพ่ือผู้สูงอายุ และคนพิการ (กพส.) 
- โครงการพัฒนาการบริการของท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และชายแดน และพื้นที่           

การท่องเที่ยวนานาชาติ (กพส.) 
๕.๒ แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการ และ

หน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้สูงกว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) (กพส.) 
- โครงการลดความเหลื่อมล้ าแก่ประชาชนในท้องถิ่น (กพส.) 
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เพ่ือการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ (กพส.) 
- โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยมาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Sustainable Development Goals: SDGs)  
 
หมายเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 

๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพรองรับ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร      
ปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการพัฒนา 
พร้อมทั้งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในทุกระดับอย่างทั่วถึง          
และที่ส าคัญคือการพัฒนาสมรรถนะสากลแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเติบโตของท้องถิ่นและการแข่งขันของประเทศ 

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand ๔.๐” แนวโน้มที่ก าลังจะเกิดขึ้นจากการที่การบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
ต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลกด้วยการเตรียมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ ที่ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค ๔.๐ 
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝัน (Expect the Unexpected) ไว้ล่วงหน้า และเตรียมหาหนทาง
รับมือที่เหมาะสมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ๑๐ แนวโน้มส าคัญ     
ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ได้แก่  

- ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) อีกไม่นานประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว แน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้ย่อมส่งผลกระทบต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสูญเสียบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากร Gen BB ที่ถึงเวลา
เกษียณอายุ และส่งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสีย
องค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆ ที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องเริ่มเคลื่อนไหวแล้วในตอนนี้
คือ การหาหนทางให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรรุ่นเก่าไปสู่บุ คลากรรุ่นใหม่ รวมทั้ง     
อาจต้องทบทวนนิยามของค าว่า “เกษียณอายุ” เสียใหม่ ซึ่งอาจยืดเวลาออกไปได้ตามความเหมาะสม  
ไม่จ าเป็นต้องผูกกับตัวเลข “๖๐ ปี” เท่านั้น หรืออาจจะวางแนวทางในการน าผู้สูงอายุที่เกษียณอายุ
ราชการที่ยังมีศักยภาพมาร่วมท างานรูปแบบของที่ปรึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่นมาร่วมท างานในโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น                 
เพ่ือการขับเคลื่อนสังคมสูงอายุตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

- Millennials in the Workplace จากเดิมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตั้งค าถามว่า “จะท างานอย่างไรกับคน Gen Y ที่เข้ามาในองค์กร” แต่ในไม่ช้าค าถามนี้ 
จะหมดไปเนื่องจากคน Gen Y หรือ Millennials จะกลายเป็นกลุ่มคนในส่วนใหญ่ในกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรรีบตอบตัวเองให้ได้            
ก็คือ “จะปรับองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่” ไม่ใช่คาดหวังให้คนรุ่นใหม่เป็นฝุายปรับตัว
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เข้าหาองค์กรเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้จะต้องมีความเข้าใจในตัวบุคลากรและมีความยืดหยุ่น      
สูงขึ้นด้วย เพราะการใช้วิธีการดูแล/ฝึกอบรมแบบ One Size fits all อาจไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่       
อีกต่อไป แต่ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนด้วย (Tailor-Made) 

- รูปแบบของเศรษฐกิจก าลังจะเปลี่ยนไปเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค ๔.๐ รูปแบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจาก
อุตสาหกรรมที่ เน้นการผลิตปริมาณมากและใช้แรงงานราคาถูกไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม              
ที่ พ่ึงพาความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ฉะนั้นกรมส่งเสริม        
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพคน            
ในความรับผิดชอบให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นและหาแนวทางสร้างคนให้เป็น “นักคิด” ที่สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น 

- โลกาภิวัฒน์ (Globalization) จะเข้มข้นมากขึ้นการเชื่อมโยงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเข้มข้น
ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็วและคาดไม่ถึง (Rapid and Unpredictable change) ได้มากขึ้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในส่วนหนึ่งส่วนใดของโลก เช่น การออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ การเกิดขึ้น            
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการด าเนินธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตมาก  
อาจสร้างผลกระทบต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมายได้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลก
และพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง 

- การเกิดที่ท างานแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital Workplace ค าว่า “Internet of Things” จะสร้าง       
การเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกอย่างมาก ข้อมูลแทบทุกอย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงอยู่ ในโลก   
อินเตอร์เน็ต แม้แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมพร้อม     
ที่ปรับตัวสู่ Thailand Digital Economy ภายในปี ๒๐๒๐ ดังนั้นในอนาคตกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีแผนแล้วว่าจะขับเคลื่อนคนให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัล
อย่างไร จะมีวิธีบริหารการท างานผ่านระบบออนไลน์อย่างไร และจะบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนต์   
ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร 

- ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะอยู่ใน Mobile Technology ตัวอย่างส าคัญที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ เช่น นโยบาย 
National e-Payment หรือพร้อมเพย์ (Prompt pay) ของรัฐบาลต่อไปนับจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การท าธุรกรรมหรือการท างานอ่ืนๆ จะสามารถด าเนินการผ่าน Mobile Technology เช่น สมาร์ทโฟน 
หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงต้องเปลี่ยนวิธีการท างานของตัวเอง ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ การฝึกอบรมบุคลากร        
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอีกไม่นานทั้งหมดอาจต้อง
กระท าผ่าน Mobile Technology เช่นเดียวกัน 

- วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกัน (A Culture of Connectivity) จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัฒนธรรม               
การเชื่อมโยงกันของคนในอนาคตจะเป็นการติดต่อที่ท าได้ตลอด ทุกที่ทุกเวลา เป็นปรากฏการณ์            
ที่เรียกว่า The Hyper connected และเปลี่ยนจากแนวคิด Work-Life Balance ไปสู่ค าว่า         
“Weisure Time” (เป็นค าศัพท์ที่เกิดจากการน าตัวอักษร W ในค าว่า Work มารวมเข้ากับค าว่า 
Leisure ที่แปลว่า เวลาว่าง) ที่ขอบเขตระหว่างโลกส่วนตัวและโลกของงานไม่มีเส้นแบ่งชัดเจน         
อีกต่อไป คนท างานอาจใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวในเวลาท างานและติดต่อเรื่องงานผ่านโปรแกรมแชท      
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เมื่อกลับบ้าน ค าว่า Work-Life Balance อาจหายไป ฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเตรียมที่จะปรับวิธีในการดูแลโลกทั้งสองด้านของพนักงาน           
ที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม 

- สังคมของการมีส่วนร่วมในอนาคตสังคมจะต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่การพัฒนา 
การบริหาร การบริการ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่น หรือการบริการสาธารณะใดๆ  
ก็ตาม หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถระดม             
การมีส่วนร่วมในการออกแบบ แลกเปลี่ยนไอเดีย ก็สามารถท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องพร้อมที่จะสร้าง     
การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้บุคลากร รวมถึงประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เครือข่ายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วม   
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา 

- การเรียนรู้ผ่าน Social จะกลายเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากโลกยุคใหม่จะเปลี่ยนจาก The “e” decade 
(ยุค e เช่น e-Learning, e-Book, E-commerce ฯลฯ) ไปสู่ The “s” decade หรือยุคของ Social     
ไม่ว่าจะเป็น Social networking, Social media หรือ Social Learning สิ่งส าคัญในการสร้าง       
การเรียนรู้ของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่  
คือ การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง หน้าที่หน่วยงานที่บริหาร      
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
จึงต้องเปลี่ยนจาก Trainer หรือ Instructor ไปสู่ Facilitator หรือเป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก     
หาช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- องค์กรในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นในอนาคต องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจะไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจโดยสนใจผลก าไรเพียงอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มต้องปรับตัวไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โลกยุคใหม่ก าลังขับเคลื่อนจาก CSR 
(Corporate Social Responsibility) ไปเป็น CSV (Creating Shared Value) ที่ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยม  
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง        
ในการท าภารกิจตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทุนนิยมในโลกอนาคตจะต้องปรับตัวไปสู่  “ทุนนิยมที่มี
จิตส านึก” ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม      
อย่างมากในการน าพาบุคลากรและองค์กรไปสู่จุดนั้นให้ได้ 

และทั ้ง  ๑๐ แนวโน้มดังกล ่าวนี ้ค ือป ัจจ ัยเร ่งความเปลี ่ยนแปลงของระบบทรัพยากรบุคคล                    
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ 
รัฐธรรมนูญใหม่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 

๒) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ให้มีทักษะสากลที่สมบูรณ์ท้ังภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของท้องถิ่นให้เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร 
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๔) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ            
ของประชาชน สังคมและภาพกว้างทั้งในและระดับนานาชาติ    

 
๓. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

๑) บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังคม และภาคีทุกภาคส่วน  

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะสากล 
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างและจัดอัตราก าลังในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ตามรัฐธรรมนูญใหม่และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 
๒) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง สามารถจัดบริการให้แก่ประชาชนได้         

อย่างมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะบุคลากรคุณภาพ         

ที่มผีลิตภาพสูง 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารงานบุคคล ๔.๐ 
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) วัฒนธรรมองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง บุคลากรมีความสุข และ

ภาคภูมิใจต่อองค์กร  
ตัวชี้วัด 
- ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ดัชนีความสุข และความภาคภูมิใจที่มีในองค์กร 

 
๔. กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาล              
ในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลก้าวสู่ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรบุคคลยุค ๔.๐  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาโครงสร้าง และอัตราก าลังบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชัดเจน 

ให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญใหม่ 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี โดยการจัดท าแผนจัดสรรก าลังและแผนพัฒนาขีดความสามารถ             
และสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๐ ปี 
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๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการทางจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
แก่ผู ้บริหาร โดยก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติที ่ให้ผู ้บริหารต้องมีจริยธรรมในการบริหารงาน             
ทรัพยากรบุคคลภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก         
คุณธรรม และความเท่าเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล มี ๖ ประการ คือ 

- ความรับผิดชอบ คือ ผู้บริหารต้องตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ การมีจิตส านึก เน้นให้เกิด       
ความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ตลอดจนใส่ใจในปัญหาของสังคม
และประเทศ มีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบผลจากการกระท า 

- หลักคุณธรรม โดยเน้นให้ผู้บริหารต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน และมีระเบียบวินัย   

- หลักการมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมตัดสินใจ 
ในการพัฒนาหรือด าเนินการในงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- หลักความคุ้มค่า เน้นให้ผู้บริหารต้องมีการจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดให้มีการใช้อย่างประหยัด 
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

- หลักความโปร่งใส มุ่งเน้นให้ผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ให้               
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหรือเข้าถึงได้สะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้องในการบริหารและการด าเนินงาน   

- หลักนิติธรรม เน้นที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และต้อง 
มีการออกกฎระเบียบในการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทันสมัย เป็นธรรม 
และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๓) จัดท าแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ของกฎหมายให้ชัดเจน ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างระบบการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการร่วมคิด
รูปแบบการประเมิน ก าหนดมาตรฐาน หรือตัวกลางในการประเมิน การร่วมกันประเมิน 
วิเคราะห์ผลและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป และการจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน    
ตามหลักธรรมาภิบาล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 

- ส่งเสริมทุกส านักกองให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะของบุคคล และบทบาทหน้าที่ขององค์กร และการคัดเลือก
บุคลากร องค์กรดีเด่นให้มีทุกระดับทุกประเภท 

- ก าหนดเป็นมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งสายอ านวยการและสายบริหาร ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรธรรมาภิบาลของ สบ.พถ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น 
- แก้ปัญหาการสอบแข่งขัน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมการสอบแข่งขัน         

ไม่มีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยให้แต่ละต าแหน่งควรจะมีการสอบทุกปีและลดปัญหา     
การย้ายบุคคลสู่ต าแหน่งไม่ตรงตามสายงาน ท้องถิ่นอ าเภอไม่ผ่านการอบรมก่อน จ านวน
ท้องถิ่นอ าเภอแต่ละอ าเภอไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน ควรจะฝึกอบรมท้องถิ่นอ าเภอ        
ก่อนการแต่งตั้งท้องถิ่นอ าเภอควรจะค านึงถึงความสามารถและปริมาณงาน โดยการสอบ   
แข่งขันให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นทุกปี และพิจารณาความอาวุโสของผู้สอบด้วย/มีการพัฒนา
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ศักยภาพของท้องถิ่นอ าเภอ และข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น 2 เท่า 
และการรับฟังความจ าเป็นอย่างเหมาะสมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
๔.๒ สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร และผู้น า รองรับการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สู่สากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่แข่งขันได้  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ตามแนวทางดังนี้ 
- การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในทุกต าแหน่งเพ่ือรองรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งใน 
ระยะสั้น และระยะยาว 

- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยก าหนดให้
เป็นนโยบายส าคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการให้บุคลากรในทุกหน่วยงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างาน 
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

- การพัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ และวัฒนธรรมสากลเพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทัน            
การเปลี่ยนแปลง พร้อมก าหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ของการพิจารณาความดี ความชอบ
ค่าตอบแทน 

๒) ปฏิรูประบบการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ตามแนวทางดังนี้ 

- การพัฒนาระบบ e-Learning เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละระดับ พร้อมทั้ง
จัดให้มีการเรียนรู้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล หน่วยงาน และการเรียนรู้เป็นกลุ่มบุคคล 

- การจัดท าระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยการจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็น
เร่งด่วน เน้นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภารกิจ
เชิงนโยบายที่เร่งด่วนเป็นล าดับแรก 

- การเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เป็น Young Executive Staff : YES ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
แบบครบวงจร และระบบการคัดเลือกบุคลากรที่เข้มข้น พร้อมจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
อย่างชัดเจน เน้นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง
บริหารจัดการให้บุคลากรกลุ่มนี้เป็นนวัตกรประจ ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นให้
ท างานเชิงกลยุทธ์ หรือการรับผิดชอบในรูปแบบการพัฒนาเป็นทีมเฉพาะกิจตามนโยบาย 
ของผู้บริหาร และสร้างนักบริหารการปกครองท้องถิ่น ๔.๐ รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศและท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกษียณอายุราชการ
ที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภารกิจการด าเนินงานของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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๓) การพัฒนาระบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านของช่วงอายุบุคลากรระดับ Gen Y โดยเน้นการออกแบบ
และพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะแต่ละคน (Tailor-Made) พร้อมเสริมสร้างบุคลากรกลุ่มดังกล่าว           
สู่การเป็นนักคิดสรรค์สร้างนวัตกรรม 

๔) การสร้างสรรค์กระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบ online ในทุกส านัก/กองเพื่อการรองรับ    
การเติบโตทางศักยภาพของบุคลากรยุคดิจิทัล พร้อมให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ            
และสมรรถนะด้านดิจิทัล และการปฏิบัติงานผ่าน Mobile Technology มากขึ้น 

๕) เสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาเป็น Facilitator และ Mentor รองรับ
การฝึกอบรมและการสอนงานในระดับบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร         
ให้มีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและพ่ีเลี้ยงทางความรู้เพ่ือการปฏิบัติการทางความรู้ในองค์กร 
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

๖) สร้างระบบบริหารขีดความสามารถและสมรรถนะอย่างสมบูรณ์แบบครบวงจรมาใช้               
ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการยกระดับศักยภาพและเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น             
พร้อมการศึกษาค้นคว้า พัฒนารูปแบบการบริหารขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เป็นการสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการบริหารขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรที่สามารถจัดการได้   
จนถึงระดับบุคคล พร้อมเชื่อมโยงระบบการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวกับการพิจารณาความดีความชอบ                
และค่าตอบแทนแก่บุคลากร 

 
๔.๓ ปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ  

มีความสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ให้มีการประเมินความต้องการในด้านอัตราก าลัง และขีดความสามารถของบุคลากร           

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๐ ปี พร้อมการจัดท าแผนการอัตราก าลังใหม่ 
เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- การวิเคราะห์กฎหมาย และค่างานในระดับอ าเภอ 
- เพ่ิมจ านวนบุคลากรให้มีอัตราก าลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ก าหนดโครงสร้างระดับจังหวัดให้ครอบคลุมภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และให้ได้รับความรู้หลากหลาย ครอบคลุม ในทุกภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่เชิงรุกและกว้างอย่างต่อเนื่อง 

- ให้ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือให้ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเป็นราชการส่วนภูมิภาคทุกอ าเภอ       
โดยอาจจะใช้การจัดตั้งเป็นกลุ่ม Clusters พร้อมทั้งวางแนวทางในการพัฒนาในอนาคต
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเพ่ิมข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือพนักงาน
จ้างเป็นผู้ช่วยท้องถิ่นอ าเภอ ๑-๒ คนตามจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒) ปรับระบบการบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัลสิ่งจูงใจ การเลื่อนต าแหน่ง  
ที่อิงกับผลการด าเนินงาน ทักษะที่ เพ่ิมขึ้นตามสมรรถนะที่ก าหนด ความสามารถในการปรับตัวตามกรอบ 
ทิศทางการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาตนเองตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงท้าทายของปัจจัยภายนอกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

๓) การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการท างานของทุกส านัก กอง โดยการน าแนวทางการพัฒนา   
สู่องค์กรแห่งความสุข Happiness work place ๘ ประการมาใช้ในทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พร้อมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ การศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กรที่ประสบความส าเร็จ            
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๔) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ โดยการใช้
มาตรการจูงใจที่ เหมาะสมกับการสรรหา รักษา และการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด พร้อมให้ความส าคัญ               
กับการวางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญสมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน 
และสอดคล้องกับกลไกของการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ปี 

๕) ก าหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้   
และมีความเป็นกลาง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 

๖) การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงานท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ ตามแนวทาง
ดังนี้ 

- การริเริ่มสร้างสรรค์ชุดโครงการกลางเพ่ือให้ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอ าเภอผลักดัน     
สู่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและอ าเภอเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศเชิงพื้นท่ีตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นอ าเภอเพ่ือรองรับการผสานการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้หนุนเสริมการขับเคลื่อนประเทศจากท้องถิ่น 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ 

- การส่งเสริม สนับสนุนท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอในการจัดสร้างระบบข้อมูล
สารสนเทศของท้องถิ่นในทุกพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลเชิงนโยบายแก่การบริหารของส่วนราชการในพ้ืนที่และสนับสนุน             
การด าเนินงานเชิงนโยบายของส่วนกลาง 

- การเสริมสร้างความสุข ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจแก่ท้องถิ่นอ าเภอ
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างความสั มพันธ์          
ของท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการจัดท าแผนที่
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรของท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอ าเภอ      
ในรายบุคคล พร้อมการจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอย่างเหมาะสม 

- ผลักดันให้มีโครงสร้างต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภออย่างชัดเจนมีกฎหมายรองรับ เพ่ือเสริมสร้าง
แนวปฏิบัติในการท างานอย่างชัดเจน เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
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- เพ่ิมประสิทธิภาพแก่ท้องถิ่นอ าเภอ ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ ในการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้เป็นผู ้ที ่ม ีศักยภาพสูง สามารถเชื ่อมโยงนโยบาย          
และน าความต้องการเชิงพ้ืนที่จากท้องถิ่น สู่นโยบายระดับท้องถิ่นจังหวัด 

 
๔.๔ สร้างระบบการเรียนรู้ การจัดการตนเองของบุคลากรทุกระดับตามค่านิยมร่วม และความจ าเป็น

ในการขับเคลื่อนการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่างเท่าทัน  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทุกระดับให้ได้ความรู้ ความสามารถ 

ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง         
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการและการส่งเสริม             
การปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการ        
ในมิติต่างๆ ให้มีการสร้างนักจัดการยุคดิจิทัลในทุกๆ หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒) การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมของบุคลากรสู่พฤติกรรมตามค่านิยมกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” พร้อมทั้งจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร        
ในทุกระดับให้เติบโตเชิงพฤติกรรมและมีความสามารถที่สอดคล้องกับค่านิยม 

๓) บริหารจัดการปัจจัยที่ขับเคลื่อนความผูกพันแก่บุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการพัฒนาองค์กร การสร้างเสริมความรักคว ามผูกพัน        
กิจกรรมทางการกีฬา กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ชมรม เป็นต้น 

๔) สร้างระบบการถ่ายโอนความรู้จากรุ่นสู่รุ่นโดยการก าหนดให้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ
จัดท าชุดความรู้ที่สั่งสมจากการท างาน เพ่ือน ามาถ่ายทอดให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผ่านรูปแบบของระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

๕) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับจัดท าแฟูมความรู้ประจ าปี เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ และผลสัมฤทธิ์
จากการท างานตลอดทั้งปี และจัดให้มีการคัดเลือกผลงานเด่นเพ่ือการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และน าผลงาน 
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 

๖) จัดให้มีหอเกียรติยศเพ่ือรองรับบุคลากรที่มีขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๗) น าระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทั่วทั้งองค์กร (Knowledge Management) เพ่ือการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
ศึกษาเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาจากองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมจัดท าแนวทางการพัฒนาและคู่มือการจัดการ
ความรู้ในองค์กรและส านัก/กอง 

 
๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีธรรมาภิบาล และ

พร้อมเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่ท้องถิ่นยุคใหม่  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการด าเนินงานการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักคุณธรรม และความจ าเป็นในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริม          
การปกครองท้องถิ ่นมาใช้ในการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น            
ตามแนวทางดังนี ้
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- การจัดท าแบบประเมินการบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
สามารถตรวจสอบได้ก าหนดช่องทางให้สามารถสืบค้นโดยท าเป็นคู่มือมาตรฐานกลาง 
หรือ Infographic ในระบบ IT การน ามาตรฐานหลักเกณฑ์และกฎที่เกี่ยวข้องลงใน website 

- การจัดท าหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการสอบแข่งขันให้ทันสมัย

ยิ่งขึ้น โดยใช้ IT เข้ามาเกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
- วางมาตรการรองรับการก าหนดเงินอุดหนุนทั่วไปต้องมีความชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลง

เชิงนโยบายบ่อยจนกระทบต่อการคาดคะเนการก าหนดต าแหน่ง เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป 
ที่เป็นเงินเดือนของข้าราชการครูต้องก าหนดเงินอุดหนุนทั่วไปที่มีเงื่อนไขโดยไม่ต้องน าไป
ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- สร้างมาตรการรองรับปัญหาการบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นธรรมโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ    
และให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะพร้อมทั้งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถโดยใช้ข้อเขียน -
ภาคปฏิบัติให้ชัดเจนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ทันสมัยโดยต้องมีการตรวจสอบ
ต าแหน่งว่าง และมีศูนย์ข้อมูลต าแหน่งว่าง เพ่ือปูองกันการปิดกั้นและวางแนวทาง       
การก ากับดูแลต้องเข้มงวดและจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาความบกพร่องเกิดจากการไม่
ก ากับดูแลอย่างจริงจัง 

- วางแนวทางเพ่ือการจัดการปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอโดยกรณีขาดแคลนอัตราก าลัง  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาเกลี่ยงานหรือการท างานล่วงเวลา  โดยให้
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลรับผิดชอบงานพลางไปก่อนและเร่งด าเนินการสรรหาต าแหน่ง 
ที่ว่างโดยเร็วและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
ให้ครอบคลุมลักษณะงานที่ขาดแคลนและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ พร้อมทั้ง
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน โดยแสดงขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน            
ในขณะเดียวกันควรพิจารณาในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงาน เพ่ือลดการใช้
อัตราก าลังที่ไม่จ าเป็น เช่น การใช้โปรแกรมการลาด้วยสารสนเทศก็ไม่จ าเป็นต้องจ้าง
บุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมวันลา ลงทะเบียนการลา เป็นต้น 

๒) พัฒนาระบบการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ท้องถิ่นในแต่ละประเภท ได้น าไปใช้ใน     
การพัฒนาระบบงาน ตามแนวทางดังนี้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นร่วมจัดท าคู ่มือ           
การก าหนดต าแหน่งและวางแนวทางเพื่อรองรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ           
การก าหนดต าแหน่ง ความรัดกุม รอบคอบ ค านึงถึงองค์กรมากกว่าตัวบุคคล 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยตรวจสอบ
ร่วมกันจัดท าแบบตรวจสอบการค านวณการค่าใช้ร้อยละ ๔๐ ที่ชัดเจน เพราะในแบบ
งบประมาณหรือระบบบัญชี ไม่มีการแยกหรือก าหนดรายการนี้เป็นการเฉพาะ ท าให้ยาก
ต่อการตรวจสอบ 
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๓) การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการเป็นนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) การเตรียมพร้อมบุคลากรของท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ     
ด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลัง ตามแนวทางดังนี้ 

- การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือการผลิต และพัฒนา
บุคลากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ 

- การน าระบบการสรรหาร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง
มาใช้ในการให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
และพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) การใช้มาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านการบริหารบุคคล 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการก าหนดให้ท้องถิ่นจังหวัดมีอ านาจในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเสนอคณะกรรมการเห็นชอบ โดยไม่ต้องขอความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

- วางแนวทางเพ่ือการปรับโครงสร้างการบริหารงานบุคคลให้ท้องถิ่นอ าเภอมีอ านาจตรวจสอบ
ความถูกต้องตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ก่อนเสนอจังหวัดเพ่ือให้คณะกรรมการจังหวัด
เห็นชอบ ทั้งนี้ควรพัฒนาให้ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและให้โปร่งใสอย่างแท้จริง            
โดยพัฒนาระบบการประเมินผลให้ครอบคลุม 

- วางแนวทางเพ่ือรองรับการปรับปรุงกฎหมายให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรขององค์กร    
ปกครองส่วนท้องถิ่น สายผู้บริหาร โอนย้ายทุกสี่ปี เพ่ือไม่ให้ยึดติดกับพ้ืนที่และพัฒนา
บุคลากรให้เรียนรู้กระบวนการท างานที่แตกต่างกันจากพ้ืนที่จริงโดยไม่มีข้อยกเว้น 

- ศึกษาแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการหรือกฎหมายบริหารงานบุคคล 
โดยควรแบ่งอ านาจความรับผิดชอบออกเป็น 2 ระดับ คือ  
 คณะกรรมการจังหวัด ดูแลการบริหารงานบุคคลทั่วจังหวัดในเรื่องส าคัญ 
 คณะกรรมการอ าเภอ ดูแลเฉพาะเขตพ้ืนที่อ าเภอและรายงานคณะกรรมการจังหวัด 

- วางแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดต าแหน่งจะต้องวิเคราะห์
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนความมีจริงของข้อมูล และการก ากับ
ให้แต่ละต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลัก Knowledge Management และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการด าเนินการอย่างจริงจังและเข้มงวดเพ่ือรับทราบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ต้อง
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและให้ยึดถือผลการปฏิบัติราชการ
เป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยอาจจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันสมัยและครอบคลุมภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการฝึกอบรมเป็นแบบเชิงปฏิบัติการและรูปแบบ        
การจัดอบรมต้องเป็นแบบประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ e-Learning 
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๔.๖ พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับการตรวจสอบ
อย่างโปร่งใส  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการด าเนินงานการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักคุณธรรม และความจ าเป็นในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แก่บุคลากรนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสร้างระบบการจัดการที่มีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี 

๓) พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องรองรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและการเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่นรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และ 
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนในพ้ืนที่และสังคมในภาพกว้างที่มีต่อคุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของท้องถิ่น 

๔) สร้างสรรค์มาตรการและกลวิธีเชิงรุกเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย แนวทาง เพ่ือการบริหารและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มี
การจัดท าเป็นแผนงานหลักตามเกณฑ์มาตรฐานแผนการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น 
ที่ก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น และการปฏิรูปสมรรถนะการศึกษา  
สู่สากล 

๕) พัฒนาขีดความสามารถในการอภิบาลเด็กเล็กของครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้และการเสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

 
๔.๗ เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีอายุ ๕๕-๖๐ ปี เพ่ือการเตรียมความพร้อม       

สู่สังคมผู้สูงอายุจัดให้มีสวัสดิการการตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการเสริมสร้างสุขภาพด้วยโปรแกรม             
การเตรียมสุขภาพก่อนเกษียณให้การดูแลสุขภาพเป็นกรณีพิเศษท่ีเข้าถึงรายบุคคล 

๒) ปลูกฝังค่านิยมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแก่บุคลากร     
อย่างต่อเนื่อง พร้อมหนุนเสริมการรวมกลุ่มบุคลากรเป็นชมรมและให้การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือร่วม             
ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม (Creative Share Value) ตามแนวทางดังนี้ 

๓) สร้างองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์ ๘ Happy ตามแนวทางดังนี้ 
- การจัดสวัสดิการและพัฒนากิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร บริหาร

สุขภาพบุคลากรในรายบุคคล (Happy Body)  
- ส่งเสริมพฤติกรรมและสร้างกระแสการเป็นสังคมแห่งความมีน้ าใจ (Happy Heart)           

แก่บุคลากรให้ทุกส านัก/กองร่วมสร้างพฤติกรรมและหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคลากร 
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- เสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือการผ่อนคลาย การจัดให้มีกีฬาในองค์กร การมีมุมออกก าลังกาย  
การจัดสร้างห้องออกก าลังกายที่มีความทันสมัยเพ่ือให้บุคลากรได้พักผ่อน (Happy Relax) 

- พัฒนาห้องสมุดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความทันสมัยเป็นห้องสมุดในอนาคต
เพ่ือรองรับการแสวงหาความรู้และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร (Happy Brain) 

- ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนา และการรวมกลุ่มบุคลากร           
เพ่ือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ (Happy Soul) 

- ให้ความรู้ในการจัดการตนเองของบุคลากรให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสมเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการจัดการการเงินตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Happy Money) 

- ส่งเสริม สนับสนุนการท าหน้าที่เป็นสมาชิกครอบครัวที่ดีแก่บุคลากร เสริมความรู้ในแนวทาง
ในการครองตนที่ดีเพ่ือการสร้างสุขในครอบครัว ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์ครอบครัว
ของบุคลากร (Happy Family) 

- การสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นสังคมคุณภาพ เน้นการเป็นการสังคมแห่งคุณธรรม จิตอาสา    
และเคารพซึ่งกันและกัน มีการสร้างระเบียบการทางสังคมที่เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยงกับ
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ (Happy Society) 

 
๔.๘ เสริมสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดแบ่งตามต าแหน่ง 

และลักษณะประเภทของแต่ละบุคลากร พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพ่ือให้บุคลากร 
ได้เข้าถึงการอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องตามแผนการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี  

๒) จัดระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือรองรับความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลัก   
การใช้บุคลากรเป็นศูนย์กลางในการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้จะยึดความจ าเป็นของยุทธศาสตร์และภารกิจ           
การสนองตอบต่อนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส าคัญ  

๓) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้บุคลากร 
ในทุกระดับ ในทุกพ้ืนที่ ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพ่ือลดความไม่เท่าเทียมและไม่ทั่วถึง           
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

๔) ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการประเมินการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดระเบียบความส าคัญและเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
ในแต่ละส านัก/กอง 

๕) ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และความจ าเป็นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามแผน 20 ปีของประเทศ   
และไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้เน้นการเสริมสร้างการขับเคลื่อนงานตามภารกิจส าคัญและเร่งด่วนของผู้บริหาร          
ของกลุ่มเป็นล าดับส าคัญ  

๖) ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความพร้อม และมีขีดความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยงเพ่ือการเรียนรู้  
ได้ร่วมสร้างระบบการสอนงานในทุกๆ ส านัก/กอง เพ่ือให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถถ่ายทอดความรู้        
ในงานให้กับบุคลากรใหม่ หรือผู้ที่ต้องการการพัฒนา ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเน้นการสร้าง      
ระบบบุคลากรกลางเพ่ือการท าหน้าที่เป็นผู้สอนงานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยจะไม่ยึดถือ        
ว่าเป็นบุคลากรของส านักหรือกองใด แต่เป็นบุคลากรกลางที่ใช้ร่วมกัน  
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๗) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ต้องการความรู้เฉพาะด้าน เฉพาะทางเป็นการพิเศษในรูปแบบ  
ของการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภายนอก ทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ
ทางด้านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ิมการผลิตและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางขององค์กรรองรับความจ าเป็น 
ในอนาคต โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๘) ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคและต้องปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย               
ต่อการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น พ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่การค้าชายแดน พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ให้บุคลากร
ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นการเร่งด่วน  

๙) เสริมสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน ค านึงถึงการปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางในการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้มีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องพร้อมก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน  
ที่บุคลากรในทุกระดับจะต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อ 2 ปี หรือต าแหน่งงานอ่ืนที่จะมี        
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะงานนั้นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารที่ก าหนดร่วมกันกับสถาบั น             
และหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ 

๑๐) กระจายความท่ัวถึงและความเสมอภาคของบุคลากรระดับบริหารในการได้มีโอกาสได้ศึกษา
เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้จากความเป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้จะมีการก าหนดเงื่อนไข      
และกระบวนการในการประเมินผลที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์    
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเป็นส าคัญ 

๑๑) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลในทุกต าแหน่งงานที่จะต้องมีการได้รับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเรียนรู้จากการฝึกอบรมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เปูาหมายที่การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจและสมรรถนะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 

๑๒) การให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันของเพศและความแตกต่างของสรีระร่างกาย            
แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเข้าถึงการฝึกอบรม       
อย่างทั่วถึง เน้นการยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมให้เป็นการด าเนินงานที่ค านึงถึง           
ความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลทั้งส่วนที่เป็นเพศสภาพแตกต่าง วัย เพศ และข้อจ ากัดทางร่างกายของบุคลากร 

๑๓) ส่งเสริมให้สตรีได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นบุคลากรประจ าและข้าราชการการเมือง ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาวะผู้น า
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

๑๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรที่มีข้อจ ากัดทางด้านการเคลื่อนไหวหรือข้าราชการ
การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีปัญหาทางด้านร่างกายหรือผู้สูงอายุหรือคนพิการให้บุคคลดังกล่าว
เข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ให้เป็นข้อจ ากัดในการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ           
เพ่ือการท างานตามที่รับผิดชอบและให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันทางเพศตามหลักปฏิบัติสากล         
ในการพัฒนาบุคลากร 

๑๕) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย  
- การประชุมผู้บริหาร 
- รวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 
- วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
- ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย 
- จัดท าแผนพัฒนา 
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- ด าเนินการตามแผนพัฒนา 
๑๖) การให้ความส าคัญและความเท่าเทียมของเพศในการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

- ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรม โดยให้ความเสมอภาคของเพศชายและหญิง
อย่างเท่าเทียมกัน 

- การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
 

๕. แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 
๕.๑ แผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย

โครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการธรรมาภิบาลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กจ.) 
- โครงการบริหารจัดการสมรรถนะบุคลากรแบบครบวงจรรายบุคคล (กจ.) 
- โครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการของท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ (สบ.พถ./กจ.) 
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย HR-Digital (กจ.) 

๕.๒ แผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ 
และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 

- โครงการธรรมาภิบาลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น (สน.บถ./สบ.พถ./กศ.) 
- โครงการบริหารจัดการสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่น (สน.บถ./สบ.พถ./กศ.) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ๔.๐ (สน.บถ./สบ.พถ./กศ.) 

๕.๓ แผนงานองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการ สถ. องค์กรแห่งความสุข (กจ./ก.พ.ร.สถ.)  
- โครงการท้องถิ่นองค์กรแห่งความสุข (สน.บถ.) 

 
หมายเหตุ * หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูง  

เป็นองค์กรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 
 

๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศาสตร์ 
องค์กรที่ประสบความส าเร็จต้องมีความสามารถในการสนองตอบต่อความจ าเป็นในการพัฒนาของภารกิจ 

และการพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ใช้ความคล่องตัว และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์       
อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น   
ในการพัฒนาประเทศ และการรับมือกับความท้าทายในการส่งเสริมการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับสากล 

การต่อยอดการเติบโตและการพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะที่สูง ที่สามารถ
เทียบเคียงสมรรถนะการขับเคลื่อนองค์กรกับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
จะเป็นการหนุนเสริมให้การขบัเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นของประเทศมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน พร้อมทั้งต้องเสริมสร้างความพร้อม   
อย่างสมบูรณ์ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็นผู้ เชี่ ยวชาญ         
ทางการให้ค าปรึกษาการปกครองท้องถิ่นในระดับอาชีพทั้งนี้ต้องให้ความส าคัญกับการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม   
และการปฏิรูปภาพลักษณ์และการสื่อสารในองค์กรให้เป็นที่รับรู้ในผลงานและการเสริมสร้างการยอมรับ           
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมทั้งในและต่างประเทศ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว ทันสมัย 
และมีความเป็นสากลทางการบริหารจัดการที่สามารถเทียบเคียงได้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ  

๒) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือการยกระดับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและก้าวสู่สากล 

๓) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความทันสมัย
รองรับสังคมดิจิทัล 

๔) เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ให้มีความโดดเด่นในความเป็นมืออาชีพ 
ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเป็นองค์กรคุณธรรม 
 
๓. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงใช้เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรแห่งความเรียนรู้ 
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๒) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับบริการให้ค าปรึกษา
แนะน า การประสาน และสนับสนุนอย่างมีมาตรฐานและทันความต้องการ 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการบริการให้ค าปรึกษาแนะน า  

การประสาน และสนับสนุนอย่างมีมาตรฐานมืออาชีพและทันความต้องการ 
- จ านวนนักให้ค าปรึกษาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับมืออาชีพ 

๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์
รองรับภารกิจ และยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริการให้ค าปรึกษาแนะน า การประสาน และการสนับสนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จ านวนฐานข้อมูลการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศที่พัฒนาบนระบบออนไลน์ที่ใช้

ประโยชน์ร่วมกันขององค์กรภาค ี
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดิจิทัล

ทันสมัย 
- จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ รองรับการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนข้อทักท้วง/ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

 
๔. กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กรของผู้น า เพื่อการขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาขีดความสามารถในการน าองค์กรของผู้บริหารระดับสูงให้มีบทบาทน าองค์กร  

ตามแนวทางดังนี้ 
- ก าหนดบทบาทส าคัญแก่ผู้บริหาร ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ ค่านิยมสู่การปฏิบัติของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร 
- ก าหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริม การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และ 

การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
๒) น าผู้น าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมศึกษา เรียนรู้ความส าเร็จการน าองค์กร      

จากองค์กรทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาผู้น าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้และศักยภาพในการพัฒนา

งานของกรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  
เป็นต้น ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ ผ่านการอบรม
สัมมนา หรือการศึกษาต่อรายบุคคล 
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- พัฒนาผู้น าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อม 
ที่จะเป็นที่ปรึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

- สร้างหลักสูตรท้องถิ่นอ าเภอ และหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือเตรียมก าลังคนก่อนที่จะขึ้น
ด ารงต าแหน่งให้มีความรู้ที่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เปิดอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดบริการ เพ่ือให้ผู้น า 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจในการท างานและพร้อมพัฒนาศักยภาพตนเอง 

- สร้างระบบการจัดการเพ่ือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ นวัตกรรมและประสบการณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 

- โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นเพ่ือพัฒนาเป็นผู้น าโดยผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติมากกว่า 1 หมวดขึ้นไป พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัลผู้น าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- ก าหนดระบบการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ที่สามารถขึ้นมาทดแทนเพ่ือความส าเร็จอย่างยั่งยืน  
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพ่ือการสื่อสารที่รวดเร็ว ท าให้องค์กรมีความคล่องตัว       
มีการก าหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการมอบอ านาจของผู้น าให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ และสร้างงานที่มี
ความหมายต่อตัวบุคคลด้วยการปลูกจิตส านึกให้บุคลากรรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ 

- การคัดเลือกผู้น าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์           
ในการคัดเลือกท่ีสามารถให้ข้าราชการระดับล่างมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้น า   
ของตนเอง เช่น ต าแหน่งอธิบดี รองอธิบดี และท้องถิ่นจังหวัด 

๓) เสริมสร้างศักยภาพในการชี้น าและท าให้องค์กรมีความยั่งยืนด้วยวิธีการที่ผู้น าสื่อสารกับ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระตุ้นให้มีผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางดังนี้ 

- ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุในภารกิจ 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน การเป็นผู้น าในการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
การเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในหน่วยงานส านัก/กอง ให้มีความเข้มแข็งตามค่านิยมร่วมของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- การมีบทบาทร่วมของผู้บริหารในแต่ละระดับเพ่ือการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และ 
การพัฒนาผู้น าในอนาคตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔) การผลักดันให้ผู้น าในระดับต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมสร้างระบบการก ากับ
ดูแลองค์กรและแนวทางปรับปรุงระบบการน าองค์กร เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างถูกต้อง        
ตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และท าให้บรรลุด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
และสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ ตามแนวทางที่เหมาะสมกับภารกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๕) การส่งเสริมให้ผู้น าในทุกระดับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมแสดงออกซ่ึงการน า  
และการมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งการยกย่องชมเชยและการให้
รางวัลตอบแทนแก่บุคลากรในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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๖) การส่งเสริมให้ผู้น าในทุกระดับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีการเสริมสร้างทักษะ
ความเป็นผู้น าของตนเอง โดยการร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร การพัฒนาผู้น าในอนาคต การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในโอกาสและกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ยกย่องชมเชย
บุคลากร รวมถึงการเป็นพ่ีเลี้ยง หรือมีส่วนร่วมในหลักสูตรการพัฒนาผู้น าองค์กร 

๗) การก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่ผู้น าในทุกระดับสามารถใช้ในการติดตามประเมินผล  
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ          
เพ่ือการเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นเลิศด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ตามภารกิจ    
ของส านัก/กองที่รับผิดชอบ 
 

๔.๒ พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรแบบครบวงจร เพื่อหนุนน าการพัฒนาตาม  
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ปรับระบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นใหม่ ตามแนวทางดังนี้ 
- ปรับระบบกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ทั้งในระดับ ๔ ปี และแผนประจ าปีที่ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม  
ความคล่องตัว ความยืดหยุ่นการปฏิบัติงาน และการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาตามภารกิจ
ในทุกภารกิจและในทุกส านัก/กอง 

- สร้างรูปแบบ แนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  
ทุกๆ ๕ ปี เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้สามารถรับมือกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การใช้
ประโยชน์จากโอกาส การรับมือกับความเสี่ยง การปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาส
จะเกิดขึ้นด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ         
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาวิกฤติในองค์กร 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติ โดยการใช้   
แนวทางการถ่ายทอดแผนงาน และตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน และระดับบุคคล พร้อมทั้งการจัดท า
ระบบการให้ค ารับรองการปฏิบัติงานและน ามาใช้ทั่วทั้งองค์กร 

- พัฒนาระบบการตรวจติดตามโครงการจัดท าระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ           
เพ่ือการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในระบบ e-plan 

- การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณรองรับนโยบายส าคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
Flagship Strategy and Flagship Project 

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยการรับฟัง    
ความคิดเห็น หรือการตั้งคณะท างานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการแปลงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้ 
แนวทางการถ่ายทอดตัวชี ้ว ัดสู ่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยใช้กลไก                 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการประเมินองค์ความรู้
ของบุคลากรในทุกระดับ 
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- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20 ปี เพ่ือให้รองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือรองรับทิศทางการท างานขององค์กร โดยก าหนดให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการสัมมนาทุกคน 

๒) ก าหนดให้เป็นกลยุทธ์หลัก และหน้าที่ของทุกหน่วยงานในทุกปีเพ่ือด าเนินการปรับปรุง 
ผลการด าเนินการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการร่วมพัฒนาความสามารถในการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายใน        
และนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี ้

- ให้ทุกส านัก/กอง จัดท าจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้อง          
กับแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๔ ปี 

๓) สร้างมาตรการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางดังนี้ 
- ให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ 
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจังหวัด และอ าเภอมีการก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง ของสภาพของพ้ืนที่ในแต่ละท้องที่โดยต้องน าสภาพปัญหา
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอและข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง      
ภาคีเครือข่ายโดยน าข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองความถูกต้องแล้วน าเสนอข้อมูลดังกล่าว        
ให้ส่วนกลางพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ต่อไป 

- ศึกษาแนวทางในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 คน 
 

๔.๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ พัฒนาระบบการบริการลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย       
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างรูปแบบกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจอย่างเหมาะสม ตามแนวทางดังนี้ 
- สื่อสารผลงานเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชน และส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ในเวทีทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้าถึงสังคมในภาพกว้าง 

- ก าหนดมาตรฐานกลางในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดท า 
Best practices การบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ผลงานของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกโอกาสและส่งเสริม     
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การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานกลาง
ที่ก าหนด 

- สร้างระบบการประชาสัมพันธ์กลางเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอผลงาน
ด้านต่างๆ เช่นการบริการประชาชน ที่ประชาชนพึงพอใจในทุกสื่อทั้งระบบการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวง มหาดไทย เครือข่าย
สื่อมวลชน และช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดงาน Event เผยแพร่   
ในทุกเวที 

- จัดท าโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ี องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นน้อง” และส่งเสริม Best Practices ที่ดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่สากล และเผยแพร่ให้สาธารณชน 

๒) พัฒนาระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ โดยการใช้สื่อ 
ช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และโซเชียลมีเดีย ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือน าข้อมูลความต้องการไปปรับใช้ในการบริการ ซึ่งอาจจะใช้สื่อสังคมออนไลน์
และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

- ก าหนดให้มีเวทีสัญจรเพ่ือการรับฟังความต้องการ และความจ าเป็นในการพัฒนาระบบ
การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง พร้อมสื่อสารผลการด าเนินงาน       
ไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ และกระตุ้นการร่วมคิด ร่วมท าจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ในการพัฒนาภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า Best Practice ในทุกด้าน โดยเผยแพร่ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สู่สังคมและสากลในภาพกว้าง สร้างคลังนวัตกรรมผลงาน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกด้าน และเผยแพร่สู่สากล จัดท าในระดับประเทศ  

- ปรับปรุงกฎหมายโดยให้ข้าราชการ/บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยตรง 
เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอในงานของท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต (Web 
Conference) ให้มีการเชื่อมต่อไปยังระดับอ าเภอและเ พ่ิมประสิทธิภาพระบบ          
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถน าเข้าผลงาน           
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

- สร้างช่องรายการทีวีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชวนรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านช่องรายการทีวี ทั้งภายประเทศ และทั่วโลก 
ในอนาคต 
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๔.๔ พัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ภายในองค์กรให้มี
มาตรฐาน และทันสมัย  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิต พัฒนา และการจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดท า

บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะที่สอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

๒) สร้างระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือรองรับการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และการสนับสนุนจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ในรูปแบบคลังข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติ            
ที่มีมาตรฐานทันสมัย และมีคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูล        
ที่มีประสิทธิภาพสูง ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางระดับอ าเภอ        
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่             
และทั้งประเทศ หรือระหว่างหน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
และจัดให้มีสถานที่กลางส าหรับเป็นคลังข้อมูลทั่วไปด้านท้องถิ่นในระดับจังหวัด อ าเภอ 
พร้อมระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง        
จัดฝึกอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบในด้านการน าเข้าข้อมูลและบริการข้อมูลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารหรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่จะใช้บังคับในอนาคต 

๓) คิดค้นมาตรการ รูปแบบ เพ่ือการวัด ประเมินผลการด าเนินงานในทุกภารกิจของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนการวัดประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท  
ที่มีความทันสมัย เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาที่ยั่งยืน และรองรับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาการประเมิน LPA โดยจะต้องมีการประเมินเป็นตัวชี้วัดที่เป็นสากลเทียบเคียงได้
กับการประเมินที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จริง 

๔) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริม            
การปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- การวางแผนในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการรองรับความต้องการของผู้บริหารในการตัดสินใจ 

- การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ และภารกิจการพัฒนาองค์กรอนาคต 

- การสร้างระบบความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ในข้อมูลที่ส าคัญของ          
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดการภัยไซเบอร์ที่คุกคามต่อกรมส่งเสริม        
การปกครองท้องถิ่น การปกปูองข้อมูลส าคัญของลูกค้า 

- การสร้างวิธีการเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ ่นให้มีความพร้อมใช้งาน มีคุณภาพ และรวดเร็วที ่จะบริการ             
แก่ผู้ใช้บริการข้อมูล 
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- การวางแผนเพ่ือการรับมือกับวิกฤติฉุกเฉินจากปัญหาข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ระบบการจัดการได้มาตรฐานสากล 

- สร้างสรรค์ชุดซอฟต์แวร์เพ่ือการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ   
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารของผู้บริหาร ให้ครอบคลุมทุกความต้องการ         
และความจ าเป็นของข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทุกภารกิจ 
และการน าข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสังเคราะห์ เป็นสารสนเทศ          
เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

- เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลให้ เป็นสารสนเทศแก่บุคลากร            
ในทุกส านัก/กอง สร้างนักจัดการสารสนเทศในทุกกระบวนการภารกิจของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่สามารถแปลงข้อมูลน าเข้าหรือข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ          
ที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้งาน ผู้บริหาร โดยเฉพาะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดการ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของทุกส านัก/กองในรูปแบบ Office 
Automation System : OAS โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เช่น งานเลขานุการ งานธุรการ งานบัญชีการเงิน การจัดเอกสารต่างๆ เน้นการน าข้อมูล
มาประมวลผลและสร้างสารสนเทศเพื่อกระจายไปยังผู้บริหาร (อธิบดี รองอธิบดี  
ผู้อ านวยการส านัก/กอง) เพ่ือน าไปใช้งานอีกทีหนึ่ง 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) 
รองรับความต้องการของระดับผู้อ านวยการกลุ่มงาน หัวหน้างาน เพ่ือการจัดการรายงาน
ข้อมูลประจ าวัน (Transaction Records) และข้อมูลหลักในการปฏิบัติงาน (Historical 
Records) ให้ผู้บริหารกลุ่มนี้สามารถตัดสินใจวางแผนงานรองรับผู้บริหารระดับสูง 

- สร้างสรรค์และพัฒนาชุดสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารของอธิบดี รองอธิบดี         
และผู้อ านวยการส านัก/กอง (Executive Information System : EIS) โดยสร้างระบบสารสนเทศ 
ที่มีขอบเขตกว้างๆ และน าเสนอภาพรวมโดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศในอนาคต  

- การพัฒนามาตรฐานข้อมูล และบูรณาการข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น (Local – ERP) 
- ระบบชุดซอฟแวร์รองรับการช าระค่าบริการ เช่น ค่าขยะ ค่าน้ าเสีย ภาษี ฯลฯ สามารถช าระ

ได้ที่ร้านสะดวกซื้อเทียบเคียงกับการช าระค่าบริการของการไฟฟูา และการประปา     
ส่วนภูมิภาค (รัฐวิสาหกิจ) หรือของเอกชน หรือการคัดส าเนาทะเบียนบ้าน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้แท็บเล็ต 
หรือสมาร์ทโฟนส าหรับท้องถิ่นอ าเภอ 

- พัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
และท่ัวถึงทุกระดับ 

- สร้างฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบประวัติของตนเองในระบบได้ 
พร้อมทั้งจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีมาตรฐานในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ที่ทุกหน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลและประมวลผลออกมาในรูปแบบเดียวกัน 
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๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุกภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น 
แนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรธรรมาภิบาลระดับประเทศ และนานาชาติ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) น าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้ในทุกๆ กระบวนการ       

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท าให้ทุกส านัก/กองจัดท าการจัดการความเสี่ยงในทุกปีงบประมาณ  
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการในภารกิจการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานมากข้ึน เน้นการสร้างนักตรวจสอบและควบคุมภายในให้มีในทุกส านัก/กอง เพ่ือท าหน้าที่ 
ในการจัดการธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ตามแนวทางดังนี้ 

- การวางระบบควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย 
- เสริมศักยภาพกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี           

การเพ่ิมรอบการตรวจในส่วนภูมิภาค 
- การจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมเพ่ือใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ในเรื่องธรรมาภิบาล 
๓) พัฒนาระบบการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเป็นกลไก   

ที่มีประสิทธิภาพในการติดตามความคุ้มค่า และโปร่งใสของการบริหารงบประมาณและความสามารถในการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ตามแนวทางดังนี้ 

- การจัดให้มีการประกวดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรรมาภิบาล และ 
มีการมอบรางวัลเป็นขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติ 

- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักธรรรมาภิบาลให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานและวางแนวทาง         
ให้องค์กรภายนอก ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามาประเมินการบริการจัดการ        
ตามหลักธรรมาภิบาลภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) มาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการในการท างานหรือด าเนินงานในทุกภารกิจที่เป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 

- สร้างกลไกเครื่องมือในการตรวจสอบทุกกระบวนงานเพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพ 
การท างานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาเป็นเกณฑ์บังคับใช้ 

๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในองค์กร สร้างช่องทางการสื่อสารที่มีความทันสมัยเพ่ือเปิดกว้างการร่วมตรวจสอบและการสร้าง  
ความโปร่งใสในองค์กร ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดท าฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เคยได้รับการจัดสรร หรือ มีงบประมาณน้อยเป็นล าดับแรก 
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๔.๖ ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นให้มีความรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ตามแนวทางดังนี้ 
- ปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นให้มีความรวดเร็วทันสมัย สร้าง Chat Room, Webboard, Video 
Conference ที่มีความพร้อมสูง 

- พัฒนาระบบ WIFI ให้รวดเร็วและครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การพัฒนาการใช้บริการอินเตอร์เน็ตในองค์กรทั้ง E-mail, File Transfer 
Protocol : FTP 

- เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และระบบ Monitoring ระบบท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และการรองรับ Database Server ทั้งระบบ 

- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ด าเนินการปฏิบัติงานในระบบได้เพ่ิมขึ้น เช่น ระบบ       
การค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้สื่อดิจิทัล ในการอ้างอิง       
ตามกฎหมายได ้

- จัดท าเรื่องสัญญาณทีวีของ DLA เพ่ือเชื่อมโยงเผยแพร่ผลงานสู่สากล 
๒) การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเว็บไซต์นานาชาติที่มีการสื่อสาร

ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยและปรับปรุงการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคลากรในทุกภาคส่วน ผ่านระบบดิจิทัล 

๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของกรมโดยการจัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่มีความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ โดยค านึงถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์   
อย่างคุ้มค่าสูงสุด ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาระบบดิจิทัลให้เป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔) พัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสั่งการ ติดตามงาน 
และการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางการบริหาร พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร      
ทุกคนทุกระดับผ่านกระบวนการการบริหารสมรรถนะ (Competency Management) ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับผู้บริหารให้สามารถใช้เทค โนโลยี        
ในการสื่อสาร สั่งการ และติดตามงานผ่านระบบดิจิทัล 

- การพัฒนาขีดความสามารถการท างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสั่งการ  
การสื่อสาร โดยพัฒนาระบบ software ให้กับทุกกลุ่มงานในส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 

๕) จัดหาสื่อดิจิทัลบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรและการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร และสร้างช่องทางเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประเทศ และภาคธุรกิจในกระบวนท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๖) การพัฒนาแพลตฟอร์มการบริการพ้ืนฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือรองรับ    
การพัฒนาต่อยอดแอพลิเคชั่นหรือบริการใหม่ พร้อมทั้งการสร้างและบริหารจัดการสื่อโซเชียลมิเดีย              
ที่เป็นทางการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือการสื่อสารภายในและสื่อสารกับองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น (Social Media Official) ตามแนวทางดังนี ้

- การจัดท าคู่มือในการบริการจัดการระบบดิจิทัล 
- มีการจัดท าข้อก าหนดในการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ 

 
๔.๗ เสริมสร้างบทบาทระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยงประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) แสวงหาแนวทางและรวบรวมความเป็นเลิศของแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจากอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือน ามาปรับใช้ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 
๒) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนกับท้องถิ่น        

ของประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาตามสามเสาหลัก   
ของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ให้อยู่ในบริบทภารกิจส าคัญและให้ความระวังเป็นพิเศษด้านความมั่นคง 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศในลักษณะบ้านพี่เมืองน้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
บุคลากร และการยกระดับภาพลักษณ์การปกครองท้องถิ่นไทยในต่างประเทศ 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถ               
ในการแสดงผลงานให้เป็นที่รับรู้และประจักษ์ในระดับนานาชาติ ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ด้านภาษา และเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

- สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการที่ไปศึกษาดูงานให้สามารถไปได้ง่ายขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา     
อย่างทั่วถึงและส่งเสริมข้าราชการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน         
และประชาคมโลกที่มีมาตรฐานทางด้านการปกครองท้องถิ่น 

๕) แสดงบทบาทในการเป็นแหล่งบูรณาการความรู้ทางวิชาการการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศในประชาคมอาเซียน ริเริ่มให้มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ            
การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับนานาชาติ ในประเทศไทย 

๖) ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการปรับตัวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย    
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก หรือประเทศไทยกับประชาคมโลกต่างๆ         
เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๗) น ากลไกการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดี         
ระหว่างประเทศเพ่ือหนุนเสริมการสื่อสารประเทศสู่สังคมโลก ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร     
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
รองรับการบริการแก่ประเทศประชาคมอาเซียนและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

- สนับสนุนการด าเนินการความร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดน    
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศเพ่ือนบ้าน 

- การฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

- ส่งเสริม ริเริ่มให้มีเวทีการประชุมระดับนานาชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน, การควบคุมโรคระบาด, การจัดการภัยธรรมชาติ 
อาทิ สึนามิ 

- การสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นระหว่าง
ประเทศ โดยสามารถแลกเปลี่ยนหรือแชร์ข้อมูลร่วมกันด้านการปกครองท้องถิ่น     
พร้อมพัฒนาระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรร่วมกันในทุกด้าน 

 
๕. แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 

๕.๑ แผนงานการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก
ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาการน าองค์กรของผู้น าแนวใหม่ (สบ.พถ./กจ.) 
- โครงการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร (กยผ.) 
- โครงการสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ (สล.) 

๕.๒ แผนงานองค์กรดิจิทัล ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการ Smart Department (ศส.*) 
- โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ (ศส.*) 

๕.๓ แผนงานการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงนานาชาติ 
- โครงการสัมมนาวิชาการการปกครองส่วนท้องถิ่นนานาชาติ (กพส.*) 
- โครงการสื่อสารผลงานการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสู่สากล (กพส.*) 

 
หมายเหตุ * หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 

 
 
 

 


