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ค ำน ำ 
 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการบริการตาม
ภารกิจขององค์กร เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นจากทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทย ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และความจ าเป็นจากสถานการณ์การส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันสู่อนาคตที่เข้มแข็ง และที่ส าคัญคือการพัฒนาให้องค์กร  
มีขีดความสามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นของประเทศให้มี
ความสมบูรณ์ในธรรมาภิบาล และความเข้มแข็งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข เป็นแหล่งเรียนรู้ และบ่มเพาะประชาธิปไตยให้กับประชาชนในท้องถิ่น ดังที่ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “องค์กรระดับสากล ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ท้องถิ่นพัฒนา ปวงประชามีสุข” 

 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฉบับนี้เป็นแผนระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้อง ความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียและความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายนอก โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนในท้องถิ่น ผ่านกลไกการประชาพิจารณ์และการท างาน
แบบประชารัฐ ภายในเล่มประกอบด้วย จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพและ
สภาพแวดล้อมภายนอก ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ๑๐ ปี กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา แผนงานและ
โครงการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและวิเคราะห์การด าเนินงาน เพ่ือการก าหนด
รายละเอียดทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ คณะผู้จัดท าใคร่ขอขอบพระคุณ อธิบดี รองอธิบดี ผู้บริหาร
ส านัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีทุกภาคส่วน และ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจาก Harvard Asia ที่ร่วมเป็นหัวหน้าคณะท างานในการด าเนินการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยต่อไป 

 
ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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สารบัญ 
 
 

ค าน า 

สารบัญ 

บทสรุปผู้บริหาร 

หน้า 

ก 

ข 

๑ 

ส่วนที่ ๑ บทน า  

๑.๑ หลักการและเหตุผล ๖ 

๑.๒ กรอบแนวคิดของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙    

๖ 

๑.๓ แนวคิดหลักของกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

๗ 

๑.๔ กรอบแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน  ๑๑ 

๑.๕ กรอบแนวคิดและหลักการก าหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๑๒ 

ส่วนที่ ๒ การศึกษาวรรณกรรม และการศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์  

๒.๑ ทิศทางความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                    

๑๗ 

๒.๒ สภาพการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ ๓๔ 

๒.๓ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๓๕ 

๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๓๘ 

๒.๕ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๔๐ 

๒.๖ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๔๔ 

๒.๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ๔๘ 

๒.๘ ๓ เสาหลักอาเซียน ๔๙ 

๒.๙ เส้นทางสู่ความส าเร็จของนวัตกรรม S-Curve ๕๐ 

๒.๑๐ องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ๕๐ 

๒.๑๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕๒ 

๒.๑๒ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี ๒๕๕๙ ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๔ 

๒.๑๓ สรุปสาระส าคัญการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... 

๕๖ 
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๒.๑๔ การวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๕๙ 

ส่วนที่ ๓ จุดยืน ต าแหน่งการพัฒนา และการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ 

๓.๑ จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา ๗๗ 

๓.๒ การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ๗๘ 

๓.๓ การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอก ๘๒ 

ส่วนที่ ๔ ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) ๘๖ 

๔.๒ ค่านิยม (Value) ๘๗ 

๔.๓ พันธกิจ (Mission) ๘๗ 

๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ๘๘ 

๔.๕ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 

๙๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 

๑๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
ในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๑๔๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มี
คุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๑๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภารกิจและ 
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

๑๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และ 
สมรรถนะสูง เป็นองค์กรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 

๑๙๕ 

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและการสื่อสารยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๕.๑ วัตถุประสงค์ ๒๐๗ 

๕.๒ เป้าหมาย ๒๐๗ 
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๕.๓ แนวทางในการด าเนินการเพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ๒๐๘ 

๕.๔ แนวทางการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารยุทธศาสตร์ ๒๑๐ 

ภาคผนวก 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระดับนโยบายในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

๒๓๓ 

แบบสอบถามเพ่ือการส ารวจความคิดเห็น ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

๒๓๘ 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย  

ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒๔๔ 

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒๔๖ 

แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นและประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

๒๖๒ 

แบบฟอร์มประกอบการจัดท าตารางแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๒๖๕ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับนโยบาย
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และให้ความส าคัญกับแนวโน้มการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทิศทางความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ทั้งจากความ
เปลี่ยนแปลงจากสถานะของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา นอกจากนั้นยั งมีการศึกษาวิเคราะห์
บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทยต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ความเหลื่อมล้ า ความเป็นเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ 
สภาพการณ์ของการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ 

 นอกจากนั้นยังมีการวิ เคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี  ๒๕๕๙ ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) การพัฒนาตามความจ าเป็นของ ๓ เสาหลักอาเซียน และการยกระดับองค์กร 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) การเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนงานรองรับ 
กับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการท างานจากรอบด้าน  
ทุกมุมมอง ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลา และ
คุณภาพของผลงานดีเยี่ยม (Excellence Organization)   

  เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์ในการมีส่วนร่วม แผนยุทธศาสตร์ยังมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการ ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เชิงลึก ทั้งที่เป็นผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งการจัดประชุม
ร่วมเพ่ือการน าเสนอความต้องการที่มีต่อการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในอนาคต   

 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้างต้นจึงท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถก าหนดจุดยืนและ
ต าแหน่งการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ๘ ข้อ ดังนี้ 

๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและต่างประเทศ และความจ าเป็นในการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ สู่ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนบนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นกลไกหลักของประเทศ
เพ่ือรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในทุกระดับให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ และมีธรรมาภิบาล 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคมทั้งในประเทศ และนานาชาติ 
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๓) ขับเคลื่อนท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 
พัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เข้มแข็งของประเทศที่เข้มแข็งจากพ้ืนที่ สร้างมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ 
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญ 
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาท้องถิ่น มีท้องถิ่นและชุมชนต้นแบบทั่วประเทศที่ประสบความส าเร็จตามหลักการพัฒนามั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากพ้ืนที่และสังคมในภาพกว้าง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อความโปร่งใสและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๕) เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งกลางของประเทศด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีศักยภาพในระดับสากล 

๖) การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ
ภารกิจในปัจจุบันและอนาคต และการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๗)  ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรระดับสากลที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการ
ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกระบวนการ มีความทันสมัย
ด้วยระบบดิจิทัล บุคลากรมีคุณภาพสูง และมีความเป็นมืออาชีพในการส่งเสริมและให้ค าปรึกษา เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถให้กรมฯ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ปัญญา และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
ของประเทศท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 

๘) พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า “องค์กร
ระดับสากล ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ท้องถิ่นพัฒนา ปวงประชามีสุข” และเพ่ือให้การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดค่านิยมร่วมว่า “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดม่ันธรรมาภิบาล” 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนสู่วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือเป็นวาระในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง
การปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที ่๖ การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูง เป็นองค์กรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
โดยการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพ่ือก าหนดแผนงาน 
โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ในปี พ.ศ.  
๒๕๖0 – ๒๕69 โดยในแต่ละกลยุทธ์จะใช้แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ตามหลัก Balanced Scorecard  
ดังรายละเอียดผังโครงสร้างของแผนยุทธศาสตร์ 

และนอกจากนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้วางแนวทางในการด าเนินการเพ่ือการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก าหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม การพัฒนากระบวนการจัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานส านัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัดที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะบูรณาการ พร้อมกับมีการจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์  การเตรียมพร้อมก าลังคนรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่เน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กรด้วยยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหาร 
ทุกระดับการศึกษา เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
องค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน การจัดท าสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมแฟ้มสมรรถนะในการ
บริหารแผนยุทธศาสตร์แก่บุคลากร และการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถแก่บุ คลากรตามเกณฑ์
สมรรถนะที่ก าหนดไว้ การฝึกอบรมเพ่ือการสร้างเครือข่ายนักยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีการจัดท าหลักสูตรขึ้นมาเป็นการเฉพาะ และมีระบบการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ และการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์
นวัตกรรมแก่บุคลากรจากทุกส านัก/กอง เพ่ือหนุนเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และยังได้ก าหนด 
แนวทางการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารยุทธศาสตร์ทั้งการสร้างนักสื่อสารยุทธศาสตร์ประจ าส านัก /กอง 
และในระดับหน่วยงานของท้องถิ่น จังหวัด เพ่ือให้เป็นเครือข่ายนักยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศทางยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการประยุกต์ 
จากหลักการทางการตลาด การจัดให้มีเวทีเพ่ือการยกย่องหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ พร้อมการสื่อสารให้รับรู้อย่างกว้างขวางเพ่ือการจูงใจให้กับหน่วยงานอื่นๆ และ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของกรมฯ เพ่ือการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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๙ นโยบำยของอธิบดี และทีมบริหำรในกำรขับเคลื่อนองค์กร 
ด้วยแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕69 
 

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นครั้งส าคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกรมฯ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลง
องค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากความจ าเป็นของการพัฒนาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว การพัฒนาตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 
๔.๐ และการพัฒนาจากความจ าเป็นของสถานการณ์การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยที่ต้อง
ยกระดับให้ทัดเทียมกับสากล และการสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาท้อ งถิ่นในทุกระดับให้มี 
ธรรมาภิบาล มีความเข้มแข็ง และมั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน
อย่างยั่งยืน และประโยชน์สูงสุดในภารกิจการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย  

ผู้บริหารทั้งอธิบดี รองอธิบดี และผู้บริหารในระดับส านัก/กอง จึงได้ร่วมกันก าหนดนโยบายส าคัญ 
ในการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ร่วมกัน ดังนี้ 

๙) การยึดมั่นการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยด้วยหลักการมีส่วนร่วมตามกลไก
ประชารัฐ เพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ก าหนดบทบาทส าคัญให้ทุก
ส านัก/กอง และท้องถิ่นจังหวัดร่วมเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วน  
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ในการร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคมทั้งในประเทศ และนานาชาติ 

๑๐) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักการแนวทางของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙  

๑๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภายในให้สามารถรองรับจากความเปลี่ยนแปลง และความจ าเป็นในการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ โดยเน้นให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างมีพันธสัญญา และด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี และก าหนดให้เป็นหน้าที่แก่ทุกส านัก/กอง ในการเสริมสร้างขีดความสามารถตาม
ภารกิจเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งกลางของประเทศ
ด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในระดับสากล ให้ทุก
หน่วยงานทุกระดับสร้างสรรค์นวัตกรรมตามภารกิจในทุกปีงบประมาณตลอดช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี ของแผน
ยุทธศาสตร์ 

๑๒) การสร้างองค์ความรู้ มาตรฐาน แนวทาง ระเบียบการด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ที่เข้มแข็งของประเทศที่เข้มแข็งจากพ้ืนที่ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน     

๑๓) การยึดมั่นในการเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เน้นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นจากพ้ืนที่และสังคมในภาพกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อความ
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โปร่งใสและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมท้องถิ่นรองรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศพัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 

๑๔) การส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง สมบูรณ์ในทักษะสากล ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ และมีความ
เป็นมืออาชีพในการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา กรมฯ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ปัญญา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีขีดความสามารถสูง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้สามารถรองรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑๕) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเน้นการใช้ยุทธศาสตร์น าการบริหารการพัฒนา
ศักยภาพในการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับอย่างมืออาชีพ เพ่ือการยกระดับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสู่องค์กรระดับสากลที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกระบวนการ และการบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุด  

๑๖) ให้ความส าคัญกับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรที่มี
ความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศ  
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล   

๑๗) มุ่งสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งตามค่านิยมร่วม “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล”  
จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก่บุคลากรทุกคน จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง และมุ่งเสริม  
ให้องค์กรโดดเด่นด้านการมีคุณธรรม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งความสุข 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน ประกอบกับในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นช่วงเริ่มของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ซึ่งก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” นั่นคือ มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดิน 
ของประเทศจึงต้องมีการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพ่ือให้มีการบริหารเชื่อมโยง  
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้มรีะบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรที่เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายภาพรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงานได้ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของชาติและกระทรวง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๑ ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๔๕ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและกระทรวง 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานจึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติขึ้น เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
และกระทรวงให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในบริบทปัจจุบัน 

 
๑.๒ กรอบแนวคิดของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ เป็นการรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ หรือความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Needs) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น รวมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ากัดต่างๆ และประเด็นท้าทายในบริบทปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์
การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ โดยจะทบทวนและจัดท า 
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แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการพัฒนา 
ที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Gold: SDGs) และความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีแนวคิดส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงาน และทุกภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะ 
ช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้มีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้และท่ีส าคัญคือ การน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบร่วมกัน  
ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงานหรือโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
ทิศทางที่สอดคล้องกันสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 
๑.๓ แนวคิดหลักของกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

แนวคิดหลักของกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ในครั้งนี้  เน้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งในการด าเนินการของกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้ 

๑) ความต้องการทางยุทธศาสตร์ (Strategic Needs Analysis) 
ด้านนโยบาย (Policy Needs) ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ ความต้องการทางยุทธศาสตร์

ด้านนโยบายภายในและความต้องการทางยุทธศาสตร์ด้านนโยบายภายนอกโดยความต้องการทางยุทธศาสตร์
ด้านนโยบายภายใน หมายถึง ความต้องการทางยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
มหาดไทย เป็นต้น  

อีกส่วนหนึ่งคือความต้องการทางยุทธศาสตร์จากนโยบายภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการ
การพัฒนาองค์กรจากแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเชิงนโยบายจากภายนอกท่ีมีผลต่อความจ าเป็น หรือความ
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เช่น กรอบการด าเนินงานตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การปฏิรูป
ประเทศ การพัฒนาประเทศสู่ประชาคมอาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป็นต้น  

ความต้องการทางยุทธศาสตร์ด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Needs) ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ ความต้องการทางยุทธศาสตร์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ในที่นี้หมายถึงความ
ต้องการในการพัฒนาของส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริการ ดังได้แก่ ส านัก/กอง และท้องถิ่น
จังหวัด/อ าเภอ อีกส่วนหนึ่งคือ ความต้องการทางยุทธศาสตร์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งมีทั้งที่เป็น
ลูกค้าหลัก ผู้ใช้บริการ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคประชาชน ส่วนราชการ/
องค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน/บริษัท/องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 

ความต้องการทางยุทธศาสตร์ด้านภารกิจ (Business Needs) ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ 
ความต้องการทางยุทธศาสตร์จากสถานการณ์ความเป็นไปของภารกิจ รวมทั้งการบริหารจัดการภายใน  
ทั้งในอดีตและแนวโน้มในอนาคตซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวนี้จะศึกษาวิเคราะห์ในสภาพการณ์ที่ผ่านมา
และที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน ามาก าหนดความต้องการที่จะให้เป็นไปในอนาคต และอีกส่วนหนึ่งคือความ
ต้องการทางยุทธศาสตร์จากสภาพการณ์ภายนอกที่เกิดจากบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
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กฎหมาย ความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้ องกับความจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร 
ในขณะเดียวกันจะพิจารณาในส่วนของการแสวงหาความเป็นเลิศ (Best Practice) กับหน่วยงานที่ด าเนิน
ภารกิจแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หรือที่สามารถจะประยุกต์แนวปฏิบัติที่ดีที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
พัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒) การก าหนดจุดยืน และต าแหน่งการพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Strategic 
Positioning) 

จากการวิเคราะห์ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ข้างต้นจะท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบถึงความต้องการหรือความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก จากนั้นจะต้องน าความจ าเป็น  
ทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาด าเนินการวิเคราะห์และเพ่ือสกัดเอาความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลัก
แห่งความส าเร็จอย่างแท้จริง (Key Success Factor: KSF) โดยการวิเคราะห์และประเมินผ่านปัจจัย ๕ ปัจจัย 
ดังนี้ 

- ความเชื่อมโยงเชิงนโยบาย เป็นการวิเคราะห์ว่าความต้องการทางยุทธศาสตร์ มีความส าคัญ
และเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและทิศทางการพัฒนาประเทศเพียงใด 

- ความส าคัญ เป็นการวิเคราะห์ว่าความต้องการทางยุทธศาสตร์มีความส าคัญต่อภารกิจของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและอนาคตเพียงใด 

- ความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นการวิเคราะห์ว่าความต้องการทางยุทธศาสตร์ในสภาพการณ์ปัจจุบัน
ว่ามีปัญหาหรือมีความเร่งด่วนต่อการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพียงใด และ
แนวโน้มอนาคตจะเป็นอย่างไร 

- ความคุ้มค่า เป็นการวิเคราะห์ว่าความต้องการทางยุทธศาสตร์มีความคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์
ต่อการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการให้ค าปรึกษาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงใด 

- ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เป็นการวิเคราะห์ว่าความต้องการทางยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้
ในทางการปฏิบัติที่จะด าเนินการให้บรรลุผลหรือดีขึ้นเพียงใด 

 โดยในแต่ละปัจจัยจะแบ่งการวิเคราะห์เป็น ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
แทนด้วยค่าคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ตามล าดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ผลเป็นที่เรียบร้อยท าให้สามารถสังเคราะห์
ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โดยจะมีค่าคะแนนระหว่าง ๒๑-๒๕ โดยน ามาเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จะใช้เป็นจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา เข็มมุ่งในการพัฒนาระหว่างปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) 

๓) การประเมินศักยภาพองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) 
 เป็นการน าต าแหน่งและจุดยืนการพัฒนามาวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา 
ที่เป็นจุดแข็ง - จุดอ่อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น 
ในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา 
อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT 
analysis พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths – S) จุดอ่อน (Weaknesses – W) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities – O) และอุปสรรค (Threats – T) เป็นเครื่องมือ 
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๔) การก าหนดทิศทางการพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Strategic Plan: Vision, 
Mission, Strategic Issue and Goal) 
 เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลักการพัฒนา
ท้องถิ่นระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า 

๕) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Plan Transformation) 
 การก าหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติราชการ 

๖) การก าหนดระบบวัดผลของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan Measurement) 
เป็นการน าเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละปี

ของแผนยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมายรวม 
๗) การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan Implementation) 

 เป็นการน าแผนงาน โครงการ เพ่ือด าเนินการแปลงแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ (DO) มีการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ (CHECK) 

๘) การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา (Strategic Plan Continual Development)  
 เป็นการสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ
ในรอบปีงบประมาณ การสรุปผลตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ การวิเคราะห์ผลเพ่ือการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ
ต่อไป การเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร และการปรับแผนยุทธศาสตร์ 

 
โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก Balanced Scorecard 

ขั้นตอนท่ี ๓ การประเมินศักยภาพท้ังภายในและ
ภายนอกขององค์กร (SWOT Analysis) 
- จุดแข็งภายในทีท่ าให้จุดยืนบรรลุผล (Strength: S) 
- จุดออ่นที่ท าให้จุดยนืไม่บรรลุผล (Weakness: W) 
- โอกาสจากภายนอกทีส่่งเสริมในการสนองตอบต่อจุดยนื

การพัฒนา (Opportunity: O) 
- อุปสรรคภายนอกที่คกุคามท าให้ไม่สามารถสนองตอบ

จุดยืนการพัฒนา (Threat: T) 
   (น าศักยภาพไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์) 

 

   
ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดทิศทางการพัฒนา (Strategic Plan: 
Vision, Mission, Strategic Issue and Goal) 
- วิสัยทัศน์ : เส้นทางสู่ภาพฝันในอนาคต (Vision) 
- พันธกิจ : ภารกิจเพื่อการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของ

องค์กร (Mission) 
- ประเด็นยทุธศาสตร์ : วาระหลักของการพัฒนาในช่วงเวลาของแผน

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
- เป้าประสงค์ : ผลสัมฤทธ์ิในระยะยาวทีเ่ป็นผลลัพธ์ (Outcome) 

ของการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Goal)  
- ผลผลิต : ผลสัมฤทธ์ิในระยะสั้น รอบปีงบประมาณนั้นๆ   
 
 
 
 
   

ขั้นตอนที่ ๕ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Plan 
Transformation) 
- ก าหนดกลยุทธ์ : มาตรการทางการปฏิบัติที่เน้นการใช้ศักยภาพ ให้

เกิดประโยชน์สงูสุด (Strategy) 
- ก าหนดแผนงาน : แผนงานหลกั (Master Plan) 
- ก าหนดโครงการ : กิจกรรมหลัก ผลผลิตการด าเนินงาน ระยะเวลา

งบประมาณและผู้รับผิดชอบ (Action Plan) 
- การจัดท าโครงการเชงิกลยุทธ์พรอ้มรายละเอียด 

ขั้นตอนท่ี ๖ การก าหนดระบบวัดผล (Strategic Plan 
Measurement) 
- ตัวช้ีวัด : การบ่งชีท้ี่ส าคัญที่สะท้อนการบรรลุผลการด าเนินงาน 

ตามผลสัมฤทธิท์ี่ก าหนดไว้ (Key Performance Indicator: KPI) 
- ค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุแต่ละตัวชี้วดันัน้ๆ 

(Target)  

ขั้นตอนท่ี ๘ การสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Strategic Plan Continual Development) 
- การสรุปผลการด าเนินงานของโครงการในรอบปีงบประมาณ 
- การสรุปผลตัวชี้วดัประจ าปีงบประมาณ 
- การวเิคราะห์ผลเพือ่การพัฒนาในรอบปีงบประมาณตอ่ไป 
- การเชื่อมโยงสู่การตัดสนิใจทางการบริหาร 
- การปรับแผนยุทธศาสตร ์
   

ข้ันตอนท่ี ๗ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan 
Implementation) 
- การแปลงแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ (DO) 
- การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 

(CHECK) 
- การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา (ACTION) 
  

เชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ 

- ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่เน้นยุทธศาสตร ์

- พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

- การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และการสื่อสารทางยุทธศาสตร ์

- จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร ์

- การยกระดับภาวะผู้น าแก่ทมีบริหาร 

การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์  การเชื่อมโยงการด าเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้สว่นเสีย  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์การจัดการความรูแ้ละความเสี่ยงเพือ่การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนท่ี ๒ การก าหนดจุดยนืการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ความจ าเปน็ทางยุทธศาสตร์      วิเคราะห์/ประเมนิผล      จดุยืนการพัฒนาของ  

 ยุทธศาสตร ์SP 
โดยวิเคราะห์จาก 
๑) ความส าคัญต่อภารกิจ ๒) ผลกระทบต่อลูกค้าหลัก ๓) สภาพปัญหา  
๔) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ๕) ความเชื่อมโยงกับนโยบายและการพัฒนาประเทศ 

ขั้นตอนท่ี ๑ การศึกษาความจ าเป็นทางยทุธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) 
 

นโยบาย(P)   ศึกษาให้เข้าใจ           ความจ าเปน็ทางยุทธศาสตร ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S) วิเคราะห์ความเกี่ยวขอ้ง          
ภารกจิและสภาพการณ ์(B) วินิจฉัยสิ่งที่ตอ้งท า SN 
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๑.๔ กรอบแนวทำงและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องหรือส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 

๒) ศึกษาวิเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จุดแข็ง จุดอ่อน ของหน่วยงานครอบคลุมถึง  
ข้อท้าทาย ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
ความเชื่อมั่นของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนที่มีต่อ 
การด าเนินงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๓) ส ารวจความคิดเห็น ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Needs Analysis) ที่มี
ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ ประชาชน และบุคลากรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔) การสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้วิธีการสัมภาษณ์ ๔ รูปแบบ ดังนี้ (๑) การเข้าสัมภาษณ์ (๒) การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์(๓) การสัมภาษณ์โดยตอบค าถามผ่านเอกสาร (๔) การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  

๕) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ สมาคม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
หน่วยงานที่ร่วมงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กรมอนามัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมโยธา 
ธิการและผังเมือง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ส านักงบประมาณ กรมการปกครอง 
ฯลฯ เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 

๖) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

๗) จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และบทสรุปของ
ผู้บริหาร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๘) จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยแปลงจากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ รวมถึงการ 
วางแนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ ส านัก/กอง และส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 

๙) วางระบบการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม 
สร้างแรงจูงใจในรูปของรางวัลและการประกาศเกียรติคุณยกย่องหน่วยงานที่มีผลงานเป็นเลิศในการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

๑๐) ก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับได้ทราบถึง
ทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น รูปแบบเอกสารเผยแพร่ บทสัมภาษณ์ และบทวิทยุโทรทัศน์ 

 



แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๒ 

๑.๕ กรอบแนวคิดและหลักกำรก ำหนดทิศทำงแผนยุทธศำสตร์ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
  การก าหนดทิศทางการพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการที่ส าคัญท้ังในด้านกรอบทิศทางการพัฒนาและกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

๑) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับและสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของประเทศ  
ความทา้ทาย บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับ สอดคล้อง และช่วยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ตามกรอบวิสัยทัศน์ของประเทศ ดังนี้ 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ” 

๓) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับ สอดคล้อง และช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามกรอบแนวคิดและหลักการ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับ สอดคล้อง และช่วยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามกรอบวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่าง
มั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายดังนี ้

(๑) ชุมชนเข้มแข็ง 
(๒) ชุมชนมีความปลอดภัย 
(๓) สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
(๔) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
(๕) พ้ืนที่ภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๕) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับ สอดคล้อง และช่วยขับเคลื่อนแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมตามกรอบวิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์” และเป้าหมาย ๑๐-๒๐ ปี ดังนี้ 

(๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศใน World Competitiveness Scoreboard อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีการพัฒนาสูงสุด 
๑๕ อันดับแรก 

(๒) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอันถือเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานประเภทหนึ่ง 

(๓) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลประชาชนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) 

(๔) ปฏิรูปภาครัฐ อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลในการจัดอันดับของ UN e-Government 
rankings ให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก 

๖) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับ สอดคล้อง และช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่
โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มี
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ความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals: SDGs 
ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๓ ครอบคลุม
ระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมายคือ  

(๑) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่  
(๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 
(๓) ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 

ในทุกช่วงอายุ 
(๔) ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
(๕) บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
(๖) ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้

ส าหรับทุกคน 
(๗) ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อของตน  
(๘) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืนส่งเสริม

ศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
(๙) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
(๑๐) ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
(๑๑) ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

และยั่งยืน 
(๑๒) ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
(๑๓) ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น 
(๑๔) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพัฒนา  

ที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  
(๑๕) พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑๖) ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้ าถึงความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวมมีประสิทธิผล และ
เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

(๑๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๗) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับ สอดคล้อง และช่วยขับเคลื่อน ๓ เสาหลักอาเซียน คือ ๓ ความ
ร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่จะช่วยหล่อหลอมทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียว มีความ
แข็งแกร่งและเข้มแข็งสามารถแข่งขันในทุกๆ ด้านกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ประกอบด้วย 

(๑) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY หรือ 
APSC)  
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(๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ AEC)  
(๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ

ASCC) 
๘) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับ สอดคล้อง และช่วยขับเคลื่อนเส้นทางสู่ ความส าเร็จของ

นวัตกรรม S-curve เพ่ือท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นการดูพฤติกรรมของโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น  
๓ ระยะด้วยกัน ได้แก่ 

(๑) ระยะเริ่มโครงการ มักเป็นการเตรียมงาน (Site preparation) การเปิดหน้างาน (Site Clearing) 
จึงมีหน้างานให้ด าเนินการได้ไม่มากนักใช้เวลามาก เมื่อเขียนเส้นกราฟจะลาดเอียงและ 
โค้งข้ึนเล็กน้อยจึงเป็นเสมือนปลายของตัว S 

(๒) ระยะกลางโครงการ เป็นช่วงที่สามารถเปิดหน้างานได้มากขึ้นสามารถท างานได้หลายกลุ่ม 
มีความก้าวหน้าของงานรวมมากใช้เวลาน้อยเมื่อเขียนเส้นกราฟจะลาดเอียง และโค้งข้ึนมาก
ตามศักยภาพการท างานจึงเป็นเสมือนช่วงล าตัว S 

(๓) ระยะปลายโครงการ เป็นช่วงที่ท างานแล้วเสร็จไปมาก เหลือเพียงงานเก็บจุดบกพร่อง 
ท าความสะอาดโครงการ (Site Cleaning) การเบิกงวดมีน้อย มีความก้าวหน้าของงานรวม 
มีน้อยในเวลานาน เมื่อเขียนเส้นกราฟจะลาดเอียงและโค้งขึ้นน้อยตามศักยภาพการท างาน
จงึเป็นเสมือนปลายของตัว S 

๙) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับ สอดคล้อง และช่วยขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) องค์กรสมรรถนะสูงตามหลักเกณฑ์ PMQA ประกอบด้วย ๗ มิติ ดังนี้ 

(๑) การน าองค์กร 
(๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
(๓) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๔) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(๕) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
(๖) การจัดการกระบวนการ 
(๗) ผลลัพธ์การด าเนินการ ในมิตินี้เป็นผลที่เกิดจากการบริหารจัดการองค์กรในมิติที่ ๑ ถึงมิติ 

ที่ ๖ โดยผลลัพธ์การด าเนินการแบ่งออกเป็น ๔ มิติตามหลักการของ Balanced Scorecard คือ 
o มิติด้านประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
o มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
o มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
o มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

๑๐) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับและสอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๑) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าด้วย 
การปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยยึดแนวทางการเปรียบเทียบ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหลักในการเปรียบเทียบ ดังนี้  

(๑) หลักการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักความมีอิสระ 
(๒) การก ากับดูแล 
(๓) อ านาจหน้าที่ 
(๔) รายได้ การจัดสรรงบประมาณ 
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(๕) การป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(๖) สิทธิและหน้าที่ของประชาชน การบริหารงานบุคคล 

๑๒) ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รองรับและสอดคล้องกับสาระส าคัญการปฏิรูปองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ ๒ 
กำรศึกษำวรรณกรรม และกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นทำงยุทธศำสตร์ 

 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับนโยบาย

การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และต้องให้ความส าคัญกับแนวโน้มการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่ามีสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
๒.๑ ทิศทำงควำมเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและปัจจัยภำยนอกที่ เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเทศไทย 
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศที่กระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติ 
ที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนดังกล่าวของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ (๑) การน้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เชื่อมโยงกับการก าหนดยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สามารถสรุปพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

๑) สถำนะของประเทศไทย 
๑.๑) ด้ำนเศรษฐกิจ 

๑.๑.๑) จำกกำรศึกษำในภำพรวมในกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำประเทศตำมกรอบ
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๑ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อไป จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากประเทศกับดักปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔-๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๗ นอกจากนี้เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๓ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับที่ 
สูงกว่าไทย 
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๑.๑.๒) กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่ประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง  แต่ความสามารถ 
ในการแข่งขันเริ่มลดลง จากการศึกษาพบว่า การผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
และบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี ๒๕๓๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙, ๒๕.๔ 
และเป็นร้อยละ ๗.๒, ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการ
ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับ 
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถ 
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจาก  
ร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)  

ซึ่งประเด็นนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ
ในด้านการวางแผนทางการเงิน และแผนงบประมาณการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงต้องพิจารณา
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อจะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการและการวางแผนทางการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๓) ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ ำท ำให้ 
ขำดพลังในกำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง   
ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของ  
ผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลง
ในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ 
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ  
ผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพ 
การผลิตของปัจจัยแรงงาน  

ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการออกแบบภารกิจเพื่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้เป็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑.๔) กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ จะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง ถึงสองครั้ง  
ในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน  
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ซึ่งประเด็นนี้จะกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน และแผนงบประมาณ การจัดเก็บภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉกเช่นเดียวกับประเด็นข้ำงต้น 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย และ
เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป  

ซึ่งเป็นประเด็นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องพิจารณาในการวางแผน
งบประมาณประจ าปีและการปรับองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่
ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

๑.๑.๕) อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มำกนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic 
Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ 
จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี 
๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้น ประเทศไทยได้รับการจัดให้
อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการวาง
มาตรการเพื่อการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเสริมสร้าง
มาตรการ เพื่อการพัฒนาการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรับการแข่งขันและ  
ความจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๑.๑.๖) สถำนกำรณ์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศได้รับกำร 
ยกระดับดีขึ้น จากการศึกษาพบว่า การผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และ
ด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ 
ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๒๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทย
มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ 
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประซากร ๑๐,๐๐๐ คน  

ซึ่งเม่ือพิจารณาในต าแหน่งการพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีภารกิจ 
ในการขับเคลื่อนเชิงวิชาการ จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการสร้างนักวิจัยภายในกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เป็นผู้สร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม รองรับการขับเคลื่อนภารกิจ 
และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๗) สถำนกำรณ์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังคงมีปัญหำในหลำยๆ ด้ำน ประกอบด้วย 
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุก
ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึง
กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
และยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัดยังไม่
สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ 
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น  

ซึ่งประเด็นข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องพิจารณาเพื่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นโดยเฉพาะในการวางแผนทั้งระบบเพื่อการจัดระเบียบและก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับ  
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

๑.๒) ด้ำนสังคม 
๑.๒.๑) โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหำ 

ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย เนื่องจำกปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
 (๑) ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจ ำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว มีพัฒนำกำร 

ไม่สมวัยและกำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน 

 (๒) ก ำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลง และแรงงำนกว่ำร้อยละ ๓๐ เป็นประชำกร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่แรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ ซึ่งจะเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปี ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  
(ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว  และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ก าลังแรงงานกลุ่มเนเจอเรชั่น Y 
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ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการ 
มีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้น ขณะที่ผู้สูงอำยุจ ำนวนมำกยังมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑)  
ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  
แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิม แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ  
แหล่งรายได้หลัก ร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

๑.๒.๒) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง  
มีหลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน  
ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คนในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหล่งกลางมีการ
ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป  
ท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล้มสลาย 

๑.๒.๓) คนไทยยังมีปัญหำเชิงคุณภำพทั้งด้ำนสุขภำพ กำรเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓  
เพศหญิง ๗๘.๒ แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕-๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖  
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและ
การส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๑.๒.๔) สถำนกำรณ์ควำมยำกจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำของกำร
กระจำยรำยได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ า 
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 
๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม 
คนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐  
ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง  

๑.๒.๕) ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหำส ำคัญของสังคมไทยอันเนื่อง  
มำจำก 

(๑) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคง 
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการ 
ถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
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(๒) เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขณะที่โอกำสในกำรเข้ำถึง 
กำรศึกษำในระดับปริญญำตรียังมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร ระหว่ำงเขตเมือง -ชนบท 
และระหว่ำงภูมิภำค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพ และการเดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากร  
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษา
ในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำกันระหว่ำง
ภูมิภำค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร 
สาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ควำมเหลื่อมล้ ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน  แรงงาน
อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้นจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๔๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน 
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔  
ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า  
ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ 
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ 
ท างาน นอกจากนี้ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดี จากการที่ไม่สามารถรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๑.๒.๖) คนไทยมีควำมม่ันคงทำงสังคมมำกขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ 
ได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน  
ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่
เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด อย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐ 
จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔,๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตามรัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๑.๒.๗) วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมมำกขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย  
มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น 
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทาง ผสมผสาน
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๑.๒.๘) ควำมเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบ 
ควำมต้องกำรของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน 
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น 
เครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๓,๖๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ 

๑.๒.๙) ควำมไม่ยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นน าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

ซึ่งจากความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายทางด้านสังคมข้างต้น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์มาตรการ เพื่อรองรับการสนับสนุน และการ
ผลักดันการด าเนินงานของท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ลดปัญหาข้างต้น 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีส่วนส าคัญในการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ แนวทางการ
ด าเนินงาน หรือการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการค้นหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย  
ที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ า 
และการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การลดความขัดแย้งทางความคิด การสร้างความเข้าใจและ  
มีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
๑.๓) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๓.๑) ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ถูกน ำไปใช้ในกำรพัฒนำจ ำนวนมำก ก่อให้เกิด
ควำมเสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่องและเกิดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่ำไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ความ
ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตาม  
ไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖  

บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญการร่วมสร้าง
พื้นที่ป่าไม้ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากที่ด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการระดมก าลัง 
ทุกภาคส่วน ท้องถิ่น ร่วมขยายพื้นที่ป่าไม้ 

(๒) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม ท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำม 
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน 
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การซะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่ งมี 
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิ์การถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบ
นิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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(๓) ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศชำยฝั่งถูกท ำลำย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ 
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ 
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๔๐ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง 
โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 
ในระหว่างปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔ พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้นในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับทะเลหรือพื้นที่ที่ มีปัญหา โดยการเป็นกลไกในการประสานกับ 
ส่วนราชการในระดับนโยบายในการบูรณาการการท างานระหว่างกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืน 

(๔) กำรผลิตพลังงำนในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรแต่ประสิทธิภำพ 
กำรใช้พลังงำนดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา แต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรล เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูง
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑,๙๘๑ พันบาร์เรล เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือการสนับสนุนส่งเสริมท้องถิ่น
ในการสร้างแหล่งพลังงานของพื้นที่พร้อมทั้งการเป็นกลไกในการประสานกับส่วนราชการในระดับนโยบาย
ในการบูรณาการการท างานระหว่างกันกับท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการประหยัดพลังงานในส านักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ทรัพยำกรน้ ำยังมีส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ตำมควำมต้องกำร ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก ปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่ง น้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร  
มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า 
และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
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บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาน้ าแล้งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ าซาก ซึ่งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนในการร่วมหนุนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๒) ปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหำขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวโน้ม 

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ 
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการ 
น ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน 
ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตรายในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคต
อาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการ  
รีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณ
ร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการ
ลักลอบทิง้กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง  

บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสนับสนุนแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือการร่วมคิดค้นเทคโนโลยีการศึกษาการน าแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศมาร่วมในการ
จัดการขยะในท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่วิกฤติและการสร้างกระแสในชุมชน เพื่อการร่วมเฝ้าระวัง และ  
มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญ ได้แก่  
ฝนละอองก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซิน 
มีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไร 
ก็ตามปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือ ปริมาณรถยนต์จ านวนมาก ส าหรับมลพิษจาก
หมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนพบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล าดับ  

บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือการประสานความร่วมมือ และ
การท างานระหว่างภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน  
ให้ดีขึ้นเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ท่ีวิกฤติ 

(๓) คุณภำพน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 
๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  
ส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการซะหน้าดินที่มี 
ปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 

 หน้า ๒๖

มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้น 
ได้เพียงร้อยละ ๓๑  

บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน และการผสานกับองค์กรภาคี  
ที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายเพื่อการหนุนเสริมการท างานแก่ท้องถิ่นเพื่อจัดการการบ าบัดน้ าเสียในท้องถิ่น 
ให้มีมาตรฐาน 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตรำกำรเติบโตลดลง 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการ
ใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๕๔๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าและเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า 
ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี  

อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก มาตรการ 
การลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็น
ภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๑.๓.๓) ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีควำม
รุนแรงมำกขึ้นส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่ งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปี ในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัย 
จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่  
น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในส าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก  

ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้จะเป็นความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับ
พื้นที่ รวมทั้งการเป็นกลไกร่วมกับองค์กรของมหาดไทยในการให้การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
๑.๔) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 

๑.๔.๑) ด้ำนธรรมำภิบำล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วน  

จากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็น 
เป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับ
เรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย
ขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการ  
ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ 
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หน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์
ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือ 
ให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใส 
ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  
ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้  

บทบาทที่ส าคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือการสร้างมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบนฐานธรรมาภิบาลที่มีความเป็นรูปธรรม  
มากยิ่งขึ้น สานต่อการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็ง และการร่วมสร้างภาพลักษณ์ใหม่แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน สังคมในภาพกว้างมากยิ่งขึ้น 

(๒) ภำคเอกชนมีกำรประเมินหลักบรรษัทภิบำลตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทย 
ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล  

ซึ่งประเด็นนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
เรียนรู้การด าเนินงานจากองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการน ามาพัฒนางานภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และการสนับสนุนการพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๔.๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ 
(๑) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัย  พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก ่
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ 
โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  
ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจาก 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง 
และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไข  
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ 
และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และเพ่ิมรายได้ 
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
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ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ 
๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจ จากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 
๒๔๕ ภารกิจ และถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/
กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๙,๘๕๐ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่
สถานีอนามัยจ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียงท าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรมและปัญหาการขาดแคลนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๘.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๑.๔.๓) ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมของประเทศไทยนั้น
พบว่าก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อ จัดจ้าง รับสินบน ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น และในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index: CPI) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๗๖ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก โดยเทียบเท่า
กับประเทศบราซิล ตูนิเซีย และเป็นล าดับที่ ๓ ในภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (คะแนน ๘๕ ล าดับที่  
๘ ของโลก) และมาเลเซีย (คะแนน ๕๐ ล าดับที่ ๕๔ ของโลก) (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

ในประเด็นนี้คือต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้อง
พิจารณาในการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการเสริมสร้างความโปร่งใสในการท างาน  ซึ่งเป็น
การหนุนเสริมธรรมาภิบาลของประเทศและเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศในเวทีโลก และนอกจากนั้น 
ยังครอบคลุมถึงความจ าเป็นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ระเบียบต่างๆ ให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้น 
(ที่มา: เรียบเรียงข้อมูลโดยมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ซึ่งในปีน้ีไม่มีข้อมลูของประเทศบรูไนจาก 
http://www.transparency.org) 
 

http://www.transparency.org/
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๒) บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทยต่อยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น 

๒.๑) บริบทภำยใน 
๒.๑.๑) ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำนภำยใต้สมมติฐำน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
(๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคานี้น้ ามันเฉลี่ย ๗๐–๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐–๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
(๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 
๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซ่ึงท าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี  ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๓) –๒๕๗๔ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 

 

 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก

ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลัง
แรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น 
ในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  
ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้
ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขึ้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ ดอลลาร์ต่อคนต่อปี 
ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ 

ซึ่งจากเง่ือนไขดังกล่าวท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีความ 
สุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทย และประชาชนในความดูแลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก และจะกระทบต่อการลงทุน และการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อัตราการ
ขยายตัว
ของ GDP 

รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับ ๑๓ ปีที่เข้าสู่
ประเทศ

ไทย
รายได้สูง 

GDP GNP GDP GNP 
THB USD THB USD THB USD THB USD 

๓.๓ ๒๗๘,๖๓๖ ๗,๙๖๑ ๒๖๔,๗๐๔ ๗,๕๖๓ ๓๖๖,๒๑๐ ๑๐,๔๖๓ ๓๔๗,๘๙๙ ๙,๙๔๐ ๒๕๔๗ 
๓.๘ ๒๘๙,๘๙๒ ๘,๒๘๓ ๒๗๕,๓๙๘ ๗,๘๖๙ ๓๙๓,๗๘๙ ๑๑,๒๕๑ ๓๗๔,๐๙๙ ๑๐,๖๘๙ ๒๕๗๒ 
๔.๓ ๒๙๘,๑๖๓ ๘,๕๑๙ ๒๘๓,๒๕๕ ๘,๐๙๓ ๔๑๔,๖๒๙ ๑๑,๘๔๗ ๓๙๓,๘๙๘ ๑๑,๒๕๔ ๒๕๗๑ 
๕.๐ ๓๑๗,๐๕๑ ๙,๓๒๕ ๓๐๑,๑๙๙ ๘,๘๕๙ ๔๖๔,๐๕๒ ๑๓,๖๔๙ ๔๔๐,๘๔๙ ๑๒,๙๖๖ ๒๕๖๙ 
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๒.๑.๒) กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย  ส่งผลให้
อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากร 
วัยแรงงาน ๕ คน ที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากร 
วัยแรงงานเพียง ๑.๗ คน แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะ
จากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงาน
จะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคม  
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคมในท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวนานาชาติ พื้นที่ Long Stay 
ของชาวต่างชาติ 

๒.๑.๓) ควำมเหลื่อมล้ ำ เป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมบางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิต 
ไม่ทั่วถึงเป็นธรรม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส และรายได้สูงท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่าง  
กลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า 
ในปี ๒๕๕๖  

นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่จะกระทบต่อการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษา และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีบทบาทในการร่วมแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชนในพื้นที่ ตามภารกิจขององค์กร 

๒.๑.๔) ควำมเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในท้องถิ่น ทั้งปัจจัยการ
ผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลง
ของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน และอุตสาหกรรม ทั้งนี้  
การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ  
คนในเมืองที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
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๒.๑.๕) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วำงกรอบด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรภำครัฐเอ้ือต่อกำรพัฒนำธรรมำภิบำลภำครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ มาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการ และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจ และจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ  
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภำคประชำสังคมให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ สถาบัน
ทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ ภาครัฐและ
การกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐ  
หันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท างานของของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 

 
๒.๒) กำรเปลี่ยนแปลงในบริบทภำยนอกประเทศที่กระทบต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
๒.๒.๑) กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ 

ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้าง
ยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการ  
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้มีความต้องการสินค้า
และบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจ และ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็น
โอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว  
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ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสที่ส าคัญของท้องถิ่นในการหนุนเสริมการพัฒนาในพื้นที่
ทั้งการพัฒนาบริการและการอ านวยความสะดวกเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตตามทิศทางความ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการลงทุน การค้าหรือการบริการที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นและการจัดบริการแก่สังคม
ผู้สูงอายุที่มาพักแบบ Long Stay ในท้องถิ่น 

๒.๒.๒) กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  การปรับเปลี่ยน 
ที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต และการค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มี
บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้
ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว  
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง  

สิ่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาคือ
การปรับตัวอย่างรวดเร็วในการยอมรับยุคดิจิทัลทั้งในด้านการพัฒนาการบริหารการบริการเพื่อรองรับโลก
ไร้พรมแดนและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล 

๒.๒.๓) ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน มีการพัฒนาระบบ 

เศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องความโปร่งใส และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ เป็น 
ด่านถาวร หรือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เช่น แม่สาย อรัญประเทศ สะเดา แม่สอด เป็นต้น จะต้องเร่ง
สร้างความพร้อมในการท างานเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

(๒) กำรเปิดเสรีภำยใต้ข้อตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี ๒๕๕๘  
จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่   
๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนา 
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน 
และ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์ในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค 
และในภูมิภาคในระยะต่อไป  

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนอาเซียนต้อมีการเตรียมตัว
และปรับตัวในหลายๆ ด้านเพื่อการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนี้โดยเฉพาะการพัฒนาบริการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นเพื่อการเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานหลัก 

(๓) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
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อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น 
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร 
และสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็น
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  

สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาคือการประเมินศักยภาพและ
ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อประกอบการวางแผนงานด้านการจัดเก็บภาษีที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการประเมินศักยภาพในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

(๔) ตลำดเงิน ตลำดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอด
ช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผน 
พัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ  
๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่
วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ
ส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อที่ควรพิจารณาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
ในระดับนานาชาติ จะได้รับผกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

(๕) ควำมเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อ 
สื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ 
และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในประเทศ  
 ซึ่งสิ่งนี้ เป็นผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องมีระบบการจัดการ การเฝ้าระวังที่ดี 

๒.๒.๔) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ ำเติมต่อสถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น  
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึนท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งอาหารขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  

ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ
ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนในท้องถิ่นมากขึ้น 
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(๒) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถี
การด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
จะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยในระดับพ้ืนที่ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๒.๒.๕) วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) ประเด็น
ส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย 
(Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ  

ซึ่งประเด็นนี้จะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ และของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจน  
ใหห้มดไป ร่วมขับเคลื่อนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  
ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริ โภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข 
มีความยุติธรรม และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก 

 
๒.๒ สภำพกำรแข่งขันภำยในและภำยนอกประเทศ 

สภาพการแข่งขันภายในจากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนโดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีการ
จัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนหนึ่งของภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการคือการส่งเสริมการจัดแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากด้วยกระบวนการแผนชุมชน  
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะเป็นหน่วยงานเทียบเคียงผลด าเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้ เนื่องจากเป็นกรมที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเช่นเดียวกัน และ 
เป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย
เช่นเดียวกันกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส าหรับสภาพการแข่งขันภายนอกประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ าเป็นต้องแข่งขันกับ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศอ่ืนที่มีภารกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือยกระดับขีดสมรรถนะระบบ 
บริหารราชการของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไปเพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
และเรียนรู้วิทยาการด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จทั้งในมิติของกลุ่มประเทศ  
ประชาคมอาเซียนและมิตินานาชาติ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยส าคัญและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพการแข่งขันของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับกรมการพัฒนาชุมชน สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นประสบควำมส ำเร็จเม่ือเทียบกับคู่แข่ง 
๑) ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการจัดท าแผนมีการ

ก าหนดให้การส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของกรม ส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๒) มีการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนชุมชนให้ผู้รับบริการ (บุคลากรของเทศบาลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบลทุกแห่ง) และสนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติ 

ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภำพกำรแข่งขันของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
๑) เป้าหมายตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒) เป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ๒๐ ปี 
๓) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสังคมดิจิทัล 

 
๒.๓ แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน 
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอด 
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่ วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน  
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ดังแสดงในแผนภาพ 
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ทั้งนี้ในแต่ละด้านจะมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
๑) ด้ำนควำมม่ันคง กรอบแนวทำงท่ีส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 
 ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้ 

(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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๒) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กรอบแนวทำงท่ีส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 
ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้ 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร  

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบและพัฒนา 
 

๓) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน กรอบแนวทำงท่ีส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 
ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้ 
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 
๔) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม กรอบแนวทำงท่ีส ำคัญของยุทธศำสตร์

ชำติระยะ ๒๐ ปี 
ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้ 
(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 
๕) ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของ

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 
ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้ 
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
๖) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กรอบแนวทำงท่ีส ำคัญของยุทธศำสตร์

ชำติระยะ ๒๐ ปี 
ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
ซึ่งเมื่อพิจารณาในทุกด้านจะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกด้านโดยเฉพาะการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐจะเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
๒.๔ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า 
ในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็น  
การยากในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว 
เช่น ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่จ าเป็นต้องก าหนดและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบที่ เป็นประเด็นหลักของการพั ฒนาประเทศ 
ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และ
การพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการ
ส าคัญของการพัฒนา ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 
ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  
มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ
เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
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๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่

๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนให้ความส าคัญ
กับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพประเทศ 

๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และ
แบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค และท้องถิ่น 

๗) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทาง
และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

๙) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของ
ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ
ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกท้ังในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

*ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง คือ ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชน 
มีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่นมีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และกระนั้นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ก็ยังมีความเชื่อมโยงกับภารกิจกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเช่นเดียวกัน 
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๒.๕ แผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
พันธกิจ (Mission) 
๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความม่ันคงภายใน 
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
๓) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี 

 
เป้ำหมำย (Goal) 
๑) ชุมชนเข้มแข็ง 
๒) ชุมชนมีความปลอดภัย 
๓) สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้มแข็ง 
๕) พ้ืนที่ภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 
๑) การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 เป้าประสงค์ 
๑.๑)  หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได้ เศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา 

๑.๑.๑) ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
๑.๑.๒) สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 
๑.๑.๓) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑.๑.๔) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
๑.๑.๕) สนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
๑.๑.๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก 
๑.๑.๗) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๑.๒)  ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
๑.๒.๑) กระจายการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม 
๑.๒.๒) สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมโดยค านึงถึงเรื่องอารยะสถาปัตย์ที่เอ้ือต่อ

การด ารงชีวิตของเด็ก ผู้สูงวัย ผู้พิการและทุพพลภาพ 
๑.๒.๓) จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
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๑.๒.๔) ส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่มีฐานะยากจนใน
ระดับพ้ืนที ่

๑.๒.๕) พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

๒) การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
 เป้าประสงค์ 

๒.๑) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
๒.๑.๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาประเทศ 
๒.๑.๒) ส่งเสริมการดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.๑.๓) ปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
๒.๑.๔) บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๑.๕) บริหารจัดการน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 
๒.๑.๖) ปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
๒.๑.๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.๒) ประชาชนมีศักยภาพรับมือภัยพิบัติ ส่งผลให้ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินลดลง 

๒.๒.๑) บูรณาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานและเครือข่าย
ต่างๆ ด้วยการเตรียมพร้อมของชาติ ตั้งแต่ในภาวะปกติโดยมีการประสาน 
สอดคล้อง บูรณาการ และส่งเสริมกันอย่างมีเอกภาพ 

๒.๒.๒) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 

๒.๒.๓) เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 

๒.๒.๔) วางผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงจากภัยพิบัติ 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ าทั้งระบบ 

๒.๒.๕) พัฒนาระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือ
ความต่อเนื่องของการพัฒนา 

๒.๒.๖) ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารและเครื่องเล่น 
 

๓) การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
 เป้าประสงค์ 

๓.๑) ประชาชนในชาติมีความหวงแหน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเกิดความ 
สมานฉันท์ขึ้นในสังคม 
๓.๑.๑) ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
๓.๑.๒) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาพื้นที่ 
๓.๑.๓) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓.๑.๔) เสริมสร้างวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๓.๑.๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
บนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด 

๓.๒) สังคมมีความสงบเรียบร้อย มั่นคง และมีความพร้อมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ 
๓.๒.๑) สร้างภูมิคุ้มกันและสนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
๓.๒.๒) เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการความม่ันคงตามแนวชายแดน 
๓.๒.๓) แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓.๒.๔) เพ่ิมขีดสมรรถนะเครือข่ายมวลชนขององค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ด้านความมั่นคง 
๓.๒.๕) เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตนเอง 
๓.๒.๖) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของจังหวัดและอ าเภอเพ่ือพัฒนามาตรฐานการ

รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงเชิงพื้นที่ท่ีเป็นสากลและทันสมัย 
๓.๒.๗) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์ 

และการบริหารความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะขนาด
ใหญ่ระดับชาติ 

๓.๒.๘) สร้างความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคและนานาประเทศ 

๓.๓) ระบบข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และถูกน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
๓.๓.๑) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงระบบข้อมูลบุคคลและ

ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
๓.๓.๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (One Info) โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
๓.๓.๓) พัฒนาคลังข้อมูลส าหรับใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และการรับมือกับ

สถานการณ์ความม่ันคงภายใน 
 

๔) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
 เป้าประสงค์ 

๔.๑) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
๔.๑.๑) ปรับโครงสร้างและกลไกการด าเนินงานให้สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด

แบบบูรณาการ 
๔.๑.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 

(Digital Service) และบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
๔.๑.๓) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐและปรับปรุงการอ านวยความเป็นธรรม

โดยเพิ่มบทบาทการแก้ไขปัญหาแทนการส่งต่อปัญหา 
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๔.๑.๔) ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

๔.๑.๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๔.๑.๖) ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบในความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 

๔.๑.๗) พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และระบบการสื่อสารสองทางที่มีความ
รวดเร็วและเชื่อถือได้ 

๔.๑.๘) ขับเคลื่อนการสร้างอัตลักษณ์การด าเนินงาน (V-HAPPY) ให้เป็นรูปธรรม 
๔.๑.๙) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สร้างอัตลักษณ์

บุคลากร (PITHAK) และจัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและพ้ืนที่ 
๔.๑.๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความ
เท่าเทียมในพ้ืนที ่

 
๕) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 เป้าประสงค์ 
๕.๑) พ้ืนที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นมาตรฐาน 

สู่ระดับสากล 
๕.๑.๑) พัฒนาผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๕.๑.๒) พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญเพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
๕.๑.๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาของภูมิภาคและเมือง 
๕.๑.๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ

เมือง 
๕.๒) พ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะเป้าหมายมีขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับศักยภาพ

ของพ้ืนที่ 
๕.๒.๑) พัฒนาเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่เฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ 
๕.๒.๒) พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน 

๕.๓ องค์กรมีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๕.๓.๑) พัฒนารูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงกันในทุกระดับ  

รวมทั้งบูรณาการการจัดท างบประมาณเข้าไว้ด้วยกัน (One Plan) 
๕.๓.๒) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ซึ่งในทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งโดยตรงและการเป็นกลไกหนุนเสริมการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย เช่น การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อผู้ด้อยโอกาส การรับมือภัยพิบัติในท้องถิ่น และการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล เป็นต้น 
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๒.๖ แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายที่ ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
  
 วิสัยทัศน์ 
 

“ปฏิรูปประเทศไทย สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
 

 ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมำยถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้ 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ 
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลำ ๒๐ ปี 
 ระยะที่ ๑ Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมดิจิทัล 
 ระยะที่ ๒ Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทย มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและ
สังคม ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 
 ระยะที่ ๓ Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ ๔ Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 

 
ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จะมุ่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่
ทุกเวลา โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่ สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
๔ ด้าน คือ 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

๒) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน โดย
เป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก 

๓) จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวมของ
เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล
เพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดย
ผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้น
การสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส่งผลต่อ
การขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ 

๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ 

๒) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรม  
ได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

๔) เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้างประเทศไทย
ที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ 
คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
และสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ 

๑) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล 

๒) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 

๓) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 

๔) เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ทุกเวลา 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕) เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัย 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบ 
ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา น าไปสู่การหลอม
รวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอ
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
๔ ด้าน คือ 

๑) จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริการที่อ านวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 

๒) ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย
เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 

๓) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทางานของรัฐ 

๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือรองรับการ
พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาก าลังคน วัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล
เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักใน 
การขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ 

๑) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

๓) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ
กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวยความสะดวก  
ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับ
การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ 

๑) ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม 
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๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 

๓) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค 

ซึ่งจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการพัฒนา  
โครงร่าง ICT และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์ต่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผ่านระบบ ICT และการเตรียมพร้อมบุคลากรรองรับสังคมดิจิทัล การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ  
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในโดยใช้ระบบ ICT มาเป็นกลไกส าคัญเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 
๒.๗ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
 การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการ
พัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี ๒๕๔๓ ประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม ๑๘๙ ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศ 
จะด าเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี ๒๕๕๘ โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย ๘ เป้าหมายหลัก คือ ๑) ขจัดความ
ยากจนและความหิวโหย ๒) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ๓) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทาง
เพศและบทบาทสตรี ๔) ลดอัตราการตายของเด็ก ๕) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ ๖) ต่อสู้กับโรคเอดส์
มาลาเรีย และโรคส าคัญอ่ืนๆ ๗) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ ๘) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในประชาคมโลก 
 ระยะเวลา ๑๕ ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง ๘ ข้อ ก าลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึง
ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม 
๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมายคือ 
 เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 

เป้าหมายที่ ๒  ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๓ ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ 

เป้าหมายที่ ๔  ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

เป้าหมายที่ ๕  บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ ๖  ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ

พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 

 หน้า ๔๙

เป้าหมายที่ ๗  ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อ
 ของตน 

เป้าหมายที่ ๘  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืนส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ ๙  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑๑ ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ 

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๒ ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๓ ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๕ พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่ พ่ึงของส่วนรวม 
มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากทั้ง ๑๗ เป้าหมายจะเห็นได้ว่า เป้าหมาย ๑ – ๔ จะเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง แต่เป้าหมายที่เหลือก็จะเกี่ยวข้องในมิติของการหนุนเสริมการพัฒนา
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เติบโตจากความเข็มแข็งของท้องถิ่น 
 
๒.๘ ๓ เสำหลักอำเซียน 

๓ เสำหลักอำเซียน คือ ๓ ความร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่จะช่วยหล่อหลอมทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียว มีความแข็งแกร่งและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในทุกๆ ด้านกับภูมิภาค
อ่ืนๆ ได ้ประกอบด้วย 

๑) ประชำคมกำรเมืองควำมม่ันคงอำเซียน (ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY หรือ 
APSC) อาเซียนจะเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการร่วมมือป้องกันและจัดการกับ
ความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะภัยข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจะจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนเพ่ือ
ส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

๒) ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ AEC) อาเซียนก าลัง
เร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน  เพ่ือพัฒนาอาเซียนซึ่งมี
ประชากรกว่า ๕๖๗ ล้านคน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียวภายใน
ปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะท าให้อาเซียนน่าสนใจและมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ 
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๓) ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC) 
อาเซียนก าลังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการสังคม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายให้ประชาชนในภูมิภาค รู้จักและเข้าใจกันมาก
ขึ้น มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนี้  นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดการกับ
ปัญหาสังคมและภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเกินกว่าที่จะควบคุม ดูแลได้เพียงล าพัง เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัต ิปัญหาโรคระบาด เป็นต้น 

บทบาทส าคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศ 
ในประชาคมอาเซียนเพื่อการร่วมส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกัน โดยเฉพาะ 
ในท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ชายแดน 

 
๒.๙ เส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จของนวัตกรรม S-Curve  

S-Curve ถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึง เส้นโค้งที่มีรูปเป็นตัวเอส เป็นปรากฏการณ์จากหลักของ
คณิตศาสตร์ที่ใช้ความลาดชันมาเป็นเครื่องมือในการอธิบาย โดยเฉพาะช่วงของการเจริญเติบโต และ 
ถูกน ามาใช้ในทางวิชาสาขาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ และมีการประยุกต์ใช้งานที่เห็นได้ชัด
ได้แก่ การบริหารจัดการโครงการ การตลาดเพ่ือดูวงจรของผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการด้าน
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและสามารถอธิบายการน า S Curve มาใช้งานได้ ดังนี้การบริหารจัดการโครงการ 
ใช้เครื่องมือ S Curve มาเป็นตัวติดตามแผนงานโครงการ (Monitoring) หรือประเมินผลโครงการ (Project 
Appraisal) เพ่ือดูผลการด าเนินงานและแก้ไขปรับจุดด้อยต่างๆ เพื่อท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นการดู
พฤติกรรมของโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่ 

i. ระยะเริ่มโครงการ มักเป็นการเตรียมงาน (Site preparation) การเปิดหน้างาน (Site Clearing)จึงมี
หน้ างานให้ด าเนินการได้ ไม่มากนักใช้ เวลามาก เมื่ อเขียน เส้นกราฟจะลาดเอียงและ 
โค้งขึ้นเล็กน้อยจึงเป็นเสมือนปลายของตัว S 

ii. ระยะกลางโครงการ เป็นช่วงที่สามารถเปิดหน้างานได้มากขึ้นสามารถท างานได้หลายกลุ่ม 
มีความก้าวหน้าของงานรวมมากใช้เวลาน้อยเมื่อเขียนเส้นกราฟจะลาดเอียง และโค้งขึ้นมากตาม
ศักยภาพการท างานจึงเป็นเสมือนช่วงล าตัว S 

iii. ระยะปลายโครงการ เป็นช่วงที่ท างานแล้วเสร็จไปมาก เหลือเพียงงานเก็บจุดบกพร่องท าความสะอาด
โครงการ  (Site Cleaning) ก าร เบิ ก งวดมี น้ อย  มี ค วามก้ าวหน้ าของงาน รวมมี น้ อ ย 
ในเวลานาน เมื่อเขียนเส้นกราฟจะลาดเอียงและโค้งขึ้นน้อยตามศักยภาพการท างานจึงเป็น
เสมือนปลายของตัว S 
ซึ่งแนวคิดดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะน ามาใช้ในการเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ให้พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 
๒.๑๐ องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 

องค์กรสมรรถนะสูง คือ การเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนงานรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการท างานจากรอบด้านทุกมุมมอง ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับหรือ



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 

 หน้า ๕๑

นักวิชาการบางท่านเรียกว่าองค์กรที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) องค์กรสมรรถนะสูงตามหลักเกณฑ์ 
PMQA ประกอบด้วย ๗ มิติ ดังนี้ 

มิติที่ ๑ กำรน ำองค์กร ในมิตินี้ให้ความส าคัญกับผู้บริหารองค์กร กล่าวคือ องค์กรใดจะมีสมรรถนะสูง
หรือไม่นั้นสามารถดูได้จากผู้บริหารว่ามีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้หรือไม่ เช่น มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม ทิศทาง มีการสื่อสารที่ดี มีการก าหนดจริยธรรมในองค์กร มีวิธีการสร้างบรรยากาศ ผลักดันการ
กระจายอ านาจให้บุคลากร มีการก ากับ มีการท างานเป็นระบบ และมีการป้องกันการทุจริต มีการทบทวนผล
การด าเนินการขององค์กร (ค าว่าผู้บริหารองค์กรในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน าองค์กรก าหนด
แนวทางการท างานรวมทั้งตัดสินใจ เช่น หากเป็นองค์กรระดับกรมผู้บริหาร ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดีหากเป็น
หน่วยงานระดับส านัก/กอง ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก/กอง หากเป็นกลุ่มงาน ผู้บริหารก็คือ หัวหน้า /
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน) 

มิติที่ ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ มิตินี้ถือเป็นหัวใจในการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งใน
เบื้องต้นต้องมีการก าหนดความท้าทายต่างๆ ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) ความท้าทายภายใน
องค์กร ๒) ความท้าทายภายนอกองค์กร และ ๓) ความท้าทายด้านอ่ืนๆ สิ่งที่ต้องท าหลังจากรู้ถึงปัญหาความ
ท้าทายและอุปสรรคแล้วคือ การวางแผนยุทธศาสตร์ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ องค์ประกอบที่ส าคัญ
ส าหรับมิตินี้คือ มีการวางแผนที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงได้และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน นอกจากนั้นมีการก าหนดเป้าหมาย การเชื่อมโยงเป้าหมายเข้ากับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
การมีแผนยุทธศาสตร์ มิได้หมายความว่าจะต้องท าเป็นรูปเล่มเสมอไป เพียงแต่ผู้บริหารองค์กรมีการก าหนดทิศ
ทางการท างานของหน่วยงานที่ชัดเจน คนในหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกันเท่านี้ก็ถือว่ามีแผนยุทธศาสตร์  
ที่ดีแล้ว 

มิติที่ ๓ กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิตินี้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจเป็นได้ตั้งแต่ประชาชน ผู้ประกอบการ และส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบต่อนโยบายขององค์กร การจัดการที่ดีในมิตินี้จะน าไปสู่การกล่าวถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในทางที่ดี 
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ มีการส ารวจ การเก็บข้อมูล การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียพร้อมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือใช้ในการออกแบบและปรับปรุงการให้บริการ 

มิติที่ ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้  มิตินี้ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูล  
จัดองค์ความรู้ และวิเคราะห์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับมิตินี้คือ มีการเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม 

มิติที่ ๕ กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้วยการตอบสนองความพึงพอใจ
ของบุคลากรในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการเพิ่มศักยภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ส าคัญคือให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและการน าความคิดไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองค์กร  
มีการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมี 
ขวัญก าลังใจ มีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้กับบุคลากร พร้อมมีระบบในการพัฒนา เช่น  การเตรียม
บุคลากรส าหรับต าแหน่งผู้บริหารหรือต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อภารกิจหลักขององค์กรมีการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และความสามารถของบุคลากร มีการส่งเสริมด้านสุขภาพ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานที่ท้าทายและเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
องค์กร 
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มิติที่ ๖ กำรจัดกำรกระบวนกำร มิตินี้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนงานภายในองค์กร และกระบวนงาน 
ที่มีผลต่อประชาชน เช่น การก าหนดนโยบายต่างๆ โดยมีองค์ประกอบคือ มีกระบวนงานที่สนับสนุนบุคลากร
ในการท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนงานที่สร้างคุณค่าและตัวชี้วัดที่มี 
ผลต่อความส าเร็จขององค์กร มีการใช้เทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกระบวนงาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนของ
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวิธีการจัดการกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน และมีการตรวจสอบกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานด้าน
การเงิน พร้อมหาทางป้องกัน 

มิติที่ ๗ ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ในมิตินี้เป็นผลที่เกิดจากการบริหารจัดการองค์กรในมิติที่ ๑ ถึงมิติ 
ที่ ๖ โดยผลลัพธ์การด าเนินการแบ่งออกเป็น ๔ มิติตามหลักการของ Balanced Scorecard คือ 

๑) มิติด้านประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
๒) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
๓) มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
๔) มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
ผลลัพธ์ตามมิตินี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากระบบการท างานที่ดีของระบบต่างๆ ในมิติที่ ๑-๖ หากระบบดีก็

เชื่อว่าผลลัพธ์จะออกมาดีและมีความยั่งยืน แต่หากระบบต่างๆ ไม่ดี ผลลัพธ์ในระยะสั้นอาจออกมาดี แต่ใน
ระยะยาวจะมีปัญหาอย่างแน่นอน 

ซึ่งทั้ง ๗ มิติ ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาขององค์กร
ให้มีความเป็นเลิศมีสมรรถนะที่สูง พร้อมทั้งน าแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงานและการบริการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ 

 
๒.๑๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหำดไทย (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 

(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
(๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
(๖) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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(๘) กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 
(๑๐) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(๑๑) ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 
(๑๒) ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการ  
ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย” 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ ข้อ ๑๐/๒ และข้อ ๑๐/๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“ข้อ ๑๐/๑ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า ประสานและบูรณาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคม 

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
(๔) ศึกษา วิจัย จัดท า และพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณะและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ  

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(๕) ด าเนินการวางระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐/๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอ านาจหน้าที ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวง 
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(๒) ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม 
(๓) เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของกรม และจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐/๓ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และพัฒนากิจการด้านเด็ก เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ามาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
แนวทางด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทุกระดับ 

(๓) ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการศึกษา เด็ก เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บทบาทของแผนยุทธศาสตร์คือการเชื่อมโยงภารกิจของส านัก/กอง กับการพัฒนากระบวนการ 
ด าเนินงาน โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่อง (Routine Mission Development 
Based) พร้อมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการระบุความรับผิดชอบของส านัก/กอง ในการขับเคลื่อนโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

 
๒.๑๒ ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ปี ๒๕๕๙ ว่ำด้วยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สรุปสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๙ ที่สามารถน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
โดยยึดแนวทางการเปรียบเทียบตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๕๐ เป็นหลักในการเปรียบเทียบ 
ดังนี้ 

(๑) หลักกำรจัดกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้อง
รับผิดชอบประกอบกัน (มาตรา ๒๔๖) 

(๒) หลักควำมมีอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง (มาตรา ๒๔๗ วรรค ๔) 

(๓) กำรก ำกับดูแล การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม (มาตรา ๒๔๗ วรรค ๔) 

(๔) อ ำนำจหน้ำที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒๔๗ วรรค ๑) การจัดท าบริการ
สาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบให้เป็นไปตามที่
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กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่น และให้มีกฎหมายบัญญัติถึงกลไก และขั้นตอนในการ
กระจายอ านาจของส่วนราชการให้แก่ท้องถิ่นด้วย (มาตรา ๒๔๗ วรรค ๓) 

(๕) รำยได้ กำรจัดสรรงบประมำณ รฐัต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง
ให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการได้ให้รัฐจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามควรแก่กรณี (มาตรา ๒๔๗ วรรค ๒) 

(๖) กำรป้องกันกำรทุจริตต่อหน้ำที่ มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
(มาตรา ๒๔๗ วรรค ๔) ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการ
ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย (มาตรา ๒๔๗ วรรค ๔) หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องค านึ งถึงเจตนารมณ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มาตรา ๒๔๙ วรรค ๓) 

(๗) สมำชิกสภำท้องถิ่นกำรป้องกันกำรทุจริตต่อหน้ำที่และผู้บริหำรท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๔๙ วรรค ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน (มาตรา 
๒๔๙ วรรค ๒) 

(๘) สิทธิและหน้ำที่ของประชำชน ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ 
ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน (มาตรา ๒๕๐) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ (มาตรา 
๒๕๑) 

(๙) กำรบริหำรงำนบุคคล การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม 
ที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นการจัดให้มีมาตรฐาน  
ที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันได้ (มาตรา ๒๔๘) 

 
ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำ สิ่งใหม่ในร่ำงรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๙ มีหลักกำรใหม่ ๒ ประกำรที่เชื่อมโยง

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
๑) ที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้สามารถมาจาก

วิธีการอื่น นอกจากวิธีมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วย 

๒) ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในส่วนขององค์กรท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

 ในเบื้องต้นเห็นได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี ๒๕๕๙ มีบางประเด็นที่แตกต่างเพ่ิมเติมที่ไม่เคย
บัญญัติในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ มาก่อน ในภาพรวมทั่วไปถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความกระชับ 
กะทัดรัด อ่านง่าย เนื้อหาครบตามรัฐธรรมนูญเดิมที่ผ่านมา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เปรียบเสมือน 
ต้นธารแห่งสายน้ าที่จะไหลไปสู่ เป้าหมายที่ดีงามต่อไป เพราะบทบัญญัติว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ในรัฐธรรมนูญนี้ถือเป็นแนวทางหรือเป็น “หัวใจ” ของกฎหมายลูกที่จะต้องตราบทบัญญัติต่อไปตามบทบาท
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
๒.๑๓ สรุปสำระส ำคัญกำรปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแนวทำงของร่ำงประมวลกฎหมำย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

สำระส ำคัญของร่ำงประมวลกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น 
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้รวม 
ใช้เป็นฉบับเดียวก าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายจัดตั้งเดิมยังคงเป็นเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนให้จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล จึงท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๒ รูปแบบ คือ เทศบำล และ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

ส าหรับกระทรวงมหาดไทยให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน แนะน าการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 
และเทศบาลเมือง และให้นายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแลเทศบาลต าบล 

 
หลักเกณฑ์ในกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑) เทศบำล ก าหนดให้มีเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้ 
- เทศบาลต าบล (เทศบาลต าบลเดิมและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล

ต าบลตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประชากรไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ คนซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบล 

- เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประชากรเกิน ๑๕,๐๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ คน และ
รายได้เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนแสดงเจตนารมณ์ที่จ ะมีการปกครอง 
ในรูปแบบเทศบาลเมือง 

- เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประชากรเกิน ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป และรายได้เพียงพอแก่ 
การปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนแสดงเจตนารมณ์ที่จะมีการปกครองในรูปแบบเทศบาลนคร 

 
กำรควบรวมเทศบำลมีเงื่อนไขดังนี้ 
- มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๒๐ ล้านบาท โดยเฉลี่ย ๒ ปี งบประมาณย้อนหลังก่อนการ 

ควบรวม หรือมีประชากรต่ ากว่า ๗,๐๐๐ คน 
- ให้รวมเข้าด้วยกันหรือกับเทศบาลอ่ืนในอ าเภอเดียวกันหรือรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบอ่ืนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนยกเว้นถ้ามีสภาพเป็นเกาะ หรือสภาพ
ภูมิศาสตร์ไม่ติดตอ่กับเทศบาลอื่น 
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๒) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้จังหวัดหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีเขตพ้ืนที่ตามจังหวัดนั้น 
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบำล 
- การจัดท าบริการสาธารณะพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องท า 
- การจัดบริการสาธารณะอ่ืน ที่นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่พ้ืนฐานที่อาจท าได้ ตามศักยภาพ

ความสามารถและรายได้ 
- เทศบาลสามารถจัดท าบริการสาธารณะเหมือนกับเทศบาลที่ประเภทสูงกว่าได้โดยมีเงื่อนไข 
- ท าบริการสาธารณะพ้ืนฐานครบถ้วนแล้ว 
- มีศักยภาพ ความสามารถ รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเพียงพอ 
- สภามีมติด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ 

 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
- ไม่ซ้ าซ้อนกับหน้าที่/อ านาจของเทศบาล 
- มีลักษณะอ านวยการ ประสานงาน 
- จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมขนาดใหญ่ และความคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และเป็นภาพรวมของจังหวัด 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมกันด าเนินการ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ่ืนด าเนินการแทน หรือจัดตั้งสหการหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และ
อ านาจ 

 
กำรคลังและกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑) ก าหนดให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย และการคลัง และการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเงินกู้ ในกรณีการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะกระท าโดยวิธีออกพันธบัตรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังร่วมก าหนด 

๓) การบริหารการคลัง และงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีบัญชีเงินรายรับ
รายจ่าย และเงินสะสม การสั่งจ่ายจากบัญชีรายรับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติม 

๔) ให้มีกองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ กองทุน ได้แก่ 
๔.๑) กองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) 
๔.๒) กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสนับสนุนในการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
๕) ก าหนดเรื่องการส่งเสริมการด าเนินกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการก าหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนจะเข้าไปจัดท าบริการสาธารณะในเรื่องเดียวกัน
กับท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าได้ 

นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ยังได้
ก าหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการให้เงินสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
ในระยะแรกของการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รัฐสนับสนุนรายได้เพ่ิมเติมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควบรวมเพ่ือจัดหาบริการสาธารณะพ้ืนฐานโดยในปีที่ ๑–๕ ให้แห่งละ ๕ ล้านบาท และปีที่ ๖–๘ 
ให้ลดเหลือแห่งละ ๓ ล้านบาท 

 
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
๑) ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 มีการรวมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทไว้ในฉบับเดียวกันจะท าให้  
มีความสะดวกต่อการอ้างอิงข้อกฎหมาย ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจ และจะต้องมีการเร่งออกกฎหมาย
ในระดับรองลงไปต่อไป พร้อมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายบางฉบับที่ไม่สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น  

๑.๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จะต้องมีการปรับลดสัดส่วนจ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอน การปรับลดสัดส่วนจ านวน
คะแนนเสียงถอดถอนเป็น “จ านวนเกินกึ่งหนึ่ง” ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาละคะแนนเสียงถอดถอน (เดิมก าหนด 
ให้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ านวนที่มาลงคะแนน)  

๑.๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จะต้องมีการปรับ
ลดจ านวนผู้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ เป็นไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน หรือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕, ประชาชนไม่ต้อง
จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จัดท าเพียงเนื้อหาที่ประสงค์ให้ตราข้อบัญญัติ เพ่ิมจ านวนผู้ริเริ่มไม่น้ อยกว่า  
๒๐ คน เพื่อด าเนินการจัดให้มีการรวบรวมลายมือชื่อ   

๒) รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในประมวลกฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๒ ประเภท ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล โดยได้ก าหนดให้มีเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และผลจาก
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นท าให้ไม่มีองค์การบริหารส่วนต าบล โดยจะท าการ  
ยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้นเป็นเทศบาลและควบรวมหรือรวมเทศบาลเข้าด้วยกัน หรื อรวมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนตามเงื่อนไขที่ก าหนดและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
ด้วยวิธีการนี้จะท าให้มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งอาจจะท าให้ต้นทุน  
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง แต่อาจมีผลต่อการให้บริการประชาชน เช่น ประชาชน
อาจต้องเดินทางไกลขึ้นเพ่ือมาขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓) อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๑) เทศบาล ก าหนดให้มีการจัดท าบริการสาธารณะพ้ืนฐานทั้งในส่วนที่ต้องท าและอาจท าได้

ตามศักยภาพ ความสามารถ และรายได้ นอกจากนี้ยังก าหนดให้ เทศบาลสามารถท าบริการสาธารณะเหมือนกับ
เทศบาลที่ประเภทสูงกว่าได ้

๓.๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดให้จัดท าบริการสาธารณะที่ไม่ซ้ าซ้อนกับเทศบาล  
ให้มีลักษณะเป็นหน่วยอ านวยการและประสาน และจัดท าบริการสาธารณะขนาดใหญ่เป็นภาพรวมของจังหวัด 

นอกจากนี้ยังก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไป จัดท า
บริการสาธารณะในเรื่องเดียวกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า จึงท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถพัฒนาแนวทางมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ที่จะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่า อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าบริการสาธารณะจะมีภารกิจอะไรบ้างต่างจากเดิมอย่างไร จะต้องมี
การปรับปรุงจัดท าคู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะฉบับใดบ้างและจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือให้ทราบว่าแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ในระดับใด และมีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ิมเติมได้หรือไม่ อีกทั้งยังต้องมีบทบาทในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการด าเนินภารกิจการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดปัญหาการด าเนินงานซ้ าซ้อนกันในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่
ปัญหาในการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 แผนยุทธศาสตร์สามารถน ามาใช้ในการสร้างกลไกขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมการก าหนดกิจกรรม วิธีการและกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก าหนดผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการลงประชามติ การก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดท าแนวทางการด าเนินงานประชาคมท้องถิ่นให้ชัดเจนทั้งในด้านรูปแบบ 
กระบวนการ และการสนับสนุนงบประมาณ และจะต้องมีการบูรณาการแผนชุมชนสู่ระบบงบประมาณของ
ท้องถิ่น โดยให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างแผนชุมชน แผนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงแผนในระดับต่างๆ 
และจะต้องก าหนดให้มีมาตรฐานกลางเพ่ือวัดระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
 
๒.๑๔ กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงลึก ทั้งที่เป็นผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมทั้งการจัดประชุมร่วมเพ่ือการน าเสนอความต้องการที่มีต่อการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในอนาคต ทั้งนี้สามารถสรุปความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี้ 

๑) ควำมต้องกำรจำกกำรส ำรวจเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการส ารวจเชิงพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ความต้องการ ความคาดหวัง และ

ความเดือดร้อน ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ 
สามารถสรุปเป็นด้านๆ ได้ดังต่อไปนี้   
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๑.๑) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
- การสอบบุคลากรท้องถิ่น การเลื่อนระดับ ควรให้มีองค์กรที่มีความรู้ และน่าเชื่อถือ 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน มาด าเนินการ เพ่ือให้ได้คนดีมีความสามารถ 
- ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบ โครงสร้างของท้องถิ่นให้เป็นรูปแบบเดียวตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 

และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
- การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร ต้องหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดและเป็นธรรม

ให้มากและเป็นสากล การจัดการก าลังคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับปริมาณงาน และพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพให้โอกาสกับคนที่มีศักยภาพสูง 
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

- การวางระบบงานราชการแบบบูรณาการเน้นการปรับปรุงให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยงาน 
ได้ง่ายขึ้น และลดขั้นตอนในการติดต่อ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องวางยุทธศาสตร์ที่จะดูแลบุคลากรและความ
เจริญก้าวหน้าให้ใกล้เคียงกับหน่วยงานอ่ืน เมื่อเทียบปริมาณงาน ภารกิจ หน้าที่  
ซึ่งจะส่งผลกระทบในอนาคตจะมีข้าราชการโอน ย้าย หรือลาออก เพ่ือหาทางที่จะ
เจริญก้าวหน้ากว่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีความก้าวหน้าในอาชีพ
การรับราชการ ควรมีมาตรการในการดึงคนเก่าคนท างานดีมีประสบการณ์ในการ
ท างานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้นมายาวนานให้อยู่กับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือไม่ให้โอนย้ายไปหน่วยงานอื่น (ป้องกันการสมองไหล) 

- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม  
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม
และสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน บุคลากรจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถย้ายสับเปลี่ยนขึ้นไปท าในกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ และส่งเสริมให้บุคลากรในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็สามารถ 
มาท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(บางเรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ไม่ให้ความส าคัญกับการเสริมองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นเอง ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น) 

- การจัดสรรบุคลากรเข้ามาท างานในด้านการบริหาร ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถในด้านนั้นๆ อย่างจริงจัง จะต้องเป็นบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
รักการท างาน มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน และควรพัฒนาบุคลากรให้ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น มีความรู้หลายด้าน เพ่ือตอบสนองการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ
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ด้านต่างๆ เช่น การต่อต้านการทุจริตและความประพฤติมิชอบ ควรเชิญส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน มาให้ความรู้แก่บุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการและ
บุคลากรในสังกัดเห็นความส าคัญของการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีความสามารถในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสอบและเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วไปสามารถ
รับรู้ข่าวสารพร้อมกันในการเปิดรับสมัครงานแต่ละครั้งและอยากให้มีการเข้มงวด
ตรวจขันในการทุจริตในการสอบแข่งขันในการเข้าท างาน 

- การสร้างความสามัคคีของคนในองค์กรความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและการท างาน
ด้วยแรงกายแรงใจเต็มก าลังความสามารถและใฝ่รู้                 

- มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและมีการน านวัตกรรม 
มาใช้ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 

- ควรมีการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติและพัฒนางานให้กับ
บุคลากรอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานราชการ
โดยเน้นการบริหารการส่งเสริมสนับสนุนไม่ใช่ในฐานะผู้ก ากับควบคุมซึ่งเน้น
ประโยชน์สุขของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

- ควรปรับปรุงทิศทางการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่เป็น 
ที่เคารพศรัทธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนและให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเนื่องจากปัจจุบันบุคคลทั่วไป
มักเข้าใจว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.๒) ด้ำนแผนงำน งบประมำณ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- การวางเงื่อนไขและปรับปรุงในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมตามล าดับ
ความส าคัญ เร่งด่วน และความต้องการ 

- ปรับปรุงทัศนคติระบบการตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ควรพัฒนาปรับปรุงรูปแบบโดย 
ยึดพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นการรวบรวมความต้องการ 
ที่แท้จริงจากส่วนล่างมีการประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว จัดสรรงบประมานโดยตรง 
ด้านการขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหารงาน เหล่านั้น 
แก่ประชาชนโดยตรง 

- การด าเนินการตามแผนงานให้เป็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีการประมวลผล
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนสามารถใช้
งบประมาณและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า 
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- ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุขขั้นต้นจากระดับครัวเรือนและ 
สถานประกอบการขนาดเล็กที่ต้องร่วมรับผิดชอบมากขึ้นเพ่ือลดการใช้งบประมาณ 
ที่สิ้นเปลืองในการจัดการที่ขั้นปลาย 

- หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
ในการก าหนดและด าเนินการตามยุทธศาสตร์รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับแต่ละ
ยุทธศาสตร์ควรมีการระดมความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือในการร่วมมือด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งจะเป็นการประหยัดงบประมาณใน 
การด าเนินงาน (หากแต่ละหน่วยงานต่างของงบประมาณ) 

- ควรจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเพราะบางพ้ืนที่ยังขาดสิ่งสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ ใน 
ถิ่นทุรกันดารควรค านึงถึงสิ่งที่ยังห่างไกลความเจริญมากกว่าเดิม 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีการวางระบบการตรวจสอบระบบการเงินอย่างชัดเจนมีการก ากับ
ติดตามการรายงานข้อมูลทางการเงินของท้องถิ่นอย่างละเอียด 

 
๑.๓) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- ควรส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการบริหารจัดการโดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างกลไกก ากับดูแลตรวจสอบโดยอาศัยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง 

- เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องเดินหน้าของท้องถิ่นคือ อยากให้มีเกี่ยวกับให้ขวัญก าลังใจของ
ข้าราชการท้องถิ่นด้วย และอยากให้ความส าคัญกับท้องถิ่นมากขึ้นกว่านี้  ตอนนี้
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นท างานเพ่ือประชาชนมากมีทั้งการเมืองและข้าราชการ
ท้องถิ่นท างานร่วมกันอยากให้ดูเรื่องท้องถิ่นแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้และอยากให้งาน
ท้องถิ่นท างานได้แบบคล่องตัวขึ้นกว่านี้ 

- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่กระท าทุจริต 
ท างานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต 

- การส่งเสริมให้ประชาชน และภาคีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 

 
๑.๔) ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ เพื่อกำรจัดบริกำรตำมภำรกิจ กฎหมำย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย และกะทัดรัด จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารงานภารกิจตามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง แก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น และการ 
ออกระเบียบที่ชัดเจนลดการสื่อสารให้น้อยลง การออกระเบียบให้เหมาะสมกับ
บริบทให้เอ้ือต่อการบริหารงานท้องถิ่น ลดระบบการตีความให้น้อยลง พร้อมทั้งแก้ไข 
ปรับปรุง เพ่ิมเติม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมา และมีอิสระ
การก ากับดแูลเท่าทีจ่ าเป็น 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 

 หน้า ๖๓

- ทบทวนบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม  
ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอ่ืนเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พร้อมแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบให้ทัน
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน และปรับปรุงระเบียบกฎหมายในการลงโทษของผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีโทษท่ีรุนแรง และก าหนดมาตรการ
การใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้ลดน้อยลง และสามารถ
ควบคุมได้จากหน่วยงานภาครัฐ โดยกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต้องมีความ
ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติเพื่อมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 

- การก ากับดูแล อยากให้ทางจังหวัดของท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ดูแลไม่ต้องการให้ทางอ าเภอ
มาดูแลเพราะจะเกิดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่ 

- บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีความชัดเจนด้านระเบียบกฎหมาย
เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การก ากับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ิมอ านาจท้องถิ่นอ าเภอในฐานะ 
ผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่
เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องออกกฎระเบียบควรมีความชัดเจนและมุ่งเน้น
ส่งเสริมการบริหารงานของท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านบุคคล 

- ทบทวนบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสม 
ถ่ายโอนเงินให้ภาคส่วนอ่ืนเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ และ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 
๑.๕) ด้ำนมำตรฐำนกำรจัดบริกำร และมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- ระบบพนักงานจ้าง ๒๕% ของจ านวนพนักงานส่วนต าบล อาจท าให้พนักงานจ้าง
ว่างงานเป็นจ านวนมาก อยากให้ปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

- การเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะท้อนปัญหาและความต้องการไปยัง
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ซึ่งเป็นเจ้าของภารกิจถ่ายโอนเดิม เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างอิสระ 

- ปรับปรุงระบบการท างานให้มีความเป็นทางการน้อยลง ลดขั้นตอนการท างาน 
ที่ไม่จ าเป็น และปรับทัศนคติข้าราชการให้มีความมุ่งมั่น ขยันท างานให้มากกว่านี้   
การสั่งการต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานได้ ไม่เป็นไปในลักษณะที่มี
ขอบเขตมากเกินไป ควรก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานให้สามารถน าไปปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ รู้ปัญหา 
วางแผนแก้ไข และปฏิบัติตามแผน มีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

- การพัฒนาการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ
ต้องจัดการด้านฐานข้อมูล การให้องค์ความรู้กับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน การสร้างมาตรฐานกลางส าหรับ
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การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในแต่ละกลุ่ม/
ส านัก ควรมีการหมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้งานให้มีความหลากหลาย 
ควรมีการก าหนดต าแหน่งและกรอบการท างานในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจนจัดหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง 

- ควรเน้นการพัฒนาในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ปัญหา และความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่จะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

- ควรสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่แท้จริงจะสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ การช่วยเหลือ 
เสนอแนะในด้านต่างๆ ได้อย่างดี 

- ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าระเบียบและวิธีการต่างๆ ให้ชัดเจนที่จะ
ก าหนดให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด
การรัดกุม และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดยุทธศาสตร์แนวทาง 
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพ่ือให้สามารถน ามาคิดแผนโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นั้นๆ ได ้

- การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ถือว่าใกล้กับประชาชนถ้าสามารถ
บูรณาการงานข้อมูลกับปัญหาของประชาชนจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งช่วยเสริมสร้าง
ให้ประเทศและท้องถิ่นเป็นฐานส าคัญ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเป็น
หน่วยงานกลางประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของกระทรวง กรมต่างๆ อย่างบูรณาการ 
ให้ได้ 

- อยากให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการให้บริการประชาชนที่ให้
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงสะดวกรวดเร็ว 

 
๑.๖) ด้ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล กำรพัฒนำประเทศ ภำรกิจกระทรวงมหำดไทย 

และภำรกิจกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
- ความชัดเจนของนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องแน่นอน เพ่ือง่าย 

ต่อการปฏิบัติ ควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และให้บูรณาการแผนระดับ
กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องแล้วสั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือมาตรฐานการด าเนินงานของท้องถิ่นไทย 

- การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาไม่สามารถคิดแผนงานโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่าย 

- ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีความเชื่อมโยงตั้งแต่แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง และถ้าเชื่อมโยงในระดับท้องถิ่นจะต้องมีแผนท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างบูรณาการ จนถึงระดับท้องถิ่นชุมชนเพ่ือให้เกิดการตอบ
รับการท างานแบบบูรณาการ 
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๑.๗) ด้ำนอ่ืนๆ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
- เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอ 

และยั่งยืน ส าคัญต่อควรปรับปรุงพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้กว้างและครอบคลุมต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่  และควรวางยุทธศาสตร์เป็น
เป้าหมายในอนาคต และต้องทบทวนอย่างสม่ าเสมอ การส่งเสริมให้มีการอบรม
สัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้ ควรจัดให้มีอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง จะมีส่วนช่วยให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้แน่นอนยิ่งขึ้น และสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ควรมีบทบาทในเรื่องนี้ให้มากกว่านี้  เพ่ือให้ข้าราชการใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาความรู้ได้มากกว่านี้ 

- ในระยะ ๕ ปี ในแต่ละปีกรมควรก าหนดวาระงานของกรมว่า ในแต่ละปีจะเน้นการ
พัฒนาเรื่องใด เช่น ในปี ๒๕๖๑ เน้นการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุปี ๒๕๖๒ 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งควรก าหนดให้ชัดเจนและเน้นเป็นรูปธรรม 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญที่สุด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน โครงการหรือสิ่งที่ด าเนินการก็จะไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์และสูญเสียงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประชาชนหรือชุมชนก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย และควรให้ความส าคัญกับการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับกรม และระดับกระทรวง ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- การท างานที่เป็นเอกภาพของท้องถิ่น อ านาจการตัดสินใจและอนุมัติตามภารกิจงาน
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ลงตัวเท่าท่ีควร 

- มีการปรับปรุงแก้ไขระบบราชการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เหมือนระบบของเอกชน 
และควรมีรูปแบบการท างานที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า และมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน ตลอดจนยกระดับความน่าเชื่อในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประชาชน 
เช่น การท างานให้มีความโปร่งใส 

- การด าเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ด้าน
ยุทธศาสตร์ การก าหนดมาตรฐานโครงสร้าง การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
ควรให้มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วม
พิจารณาเพ่ือสะท้อนปัญหาและความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพในการน ามา
บังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ที่ผ่านมาก าหนดตัวชี้วัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยด าเนินการ เช่น 
การให้คะแนน LPA ไม่ต่ ากว่า ๗๐% แต่ไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัดว่าบุคลากรของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าไปส่งเสริมแนะน าอะไรบ้าง  ถ้าก าหนดแบบเดิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเก่งเอง แต่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น อาจไม่ได้ท าอะไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลย ควรดูว่าบุคลากรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปมีบทบาทอะไร อย่างไร เป็นตัวชี้วัดการท างาน 

- ควรให้บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
อนาคตทิศทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดูความต้องการของท้องถิ่น
ว่าต้องการอะไรเร่งด่วนมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นให้ความรู้แก่ประชาชนให้มากเปิด
โอกาสให้คนในท้องถิ่นนั้นเสนอความต้องการ 

 
๒) ด้ำนควำมต้องกำรจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำร และผู้ทรงคุณวุฒิ สำมำรถสรุปในภำพรวมได้ดังนี้ 

(๑)  มุมมองเชิงนโยบำยของกำรพัฒนำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นตำมทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของนโยบำยประเทศ สำมำรถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสนับสนุนการพัฒนา 
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการแบบ 
ประชารัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาส และการ 
สร้างงาน อาชีพ 

- การยกระดับขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ท างานร่วมกับกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นให้มีมุมมองการพัฒนาในการหนุนเสริมท้องถิ่นรองรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

- การสร้างสรรค์และพัฒนานโยบายรองรับการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนา 
ขีดความสามารถของประชาชนเพ่ือรองรับการแข่งขันโดยเฉพาะในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตามกรอบทิศทางการพัฒนาของประเทศ  

- การสร้างแนวทางการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเชิงรุก 
ที่สามารถระดมพลังจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีธรรมาภิบาลเพ่ือรองรับการเป็นประเทศที่มี
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านความโปร่งใส 

- การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ทั้งนี้  
ต้องค านึงถึงความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 

- การปรับปรุงโครงสร้างการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

- การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายเพ่ือการเชื่อมโยงการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่าน
การบริหารกลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการบูรณาการแผนงานเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ  
One plan  
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- การยกระดับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากล มีความทันสมัย  
มีความสะดวก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโซเชียลมิเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นกลไกน าในการเชื่อมโยงนโยบายกับ
องค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการหนุนเสริมการพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การยกระดับความเชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษาเพ่ือการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศให้
สามารถจัดบริการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีการ
ด าเนินงานที่มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ ซ้ าซ้อน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะต้องเป็นหลักในการประสานงานเชิงนโยบายของประเทศเพ่ือการแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติภารกิจ และการบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นกลไกน าส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
เป็นหน่วยประสานกลางเชิงนโยบายในระดับส่วนกลางและเชิงพ้ืนที่เพ่ือร่วมกัน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องสังเคราะห์ความจ าเป็นในเชิงนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
มหาดไทยเพ่ือแปลงเป็นมาตรการและแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกประสานงาน
ในการน างบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการการพัฒนาที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและท่ีส าคัญคือต้องมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและ 
การให้ค าปรึกษาที่สามารถสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือชี้น าการส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศในระดับนโยบาย พร้อมทั้งการจัดท าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมในกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องประสานงานเชิงบูรณาการในระดับนโยบายกับ 
กรมต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจการ
จัดบริการสาธารณะและการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมทั้งการ
เป็นหน่วยประสานเชื่อมโยงกลางและก ากับการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวง มหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๒) มุมมองในเชิงนโยบำยของกำรพัฒนำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นตำมทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพกำรณ์ตำมภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น สำมำรถสรุปข้อเสนอแนะ 
ได้ดังต่อไปนี้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเร่งสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการ
สนับสนุนภารกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สอดรับกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นการพัฒนาประเทศและความต้องการในการพัฒนาตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

- การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
สารสนเทศของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรภาคี 

- การปรับปรุง การพัฒนา การออกกฎหมาย ระเบียบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ไปของรัฐธรรมนูญ การพัฒนาภารกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศ  
ให้สามารถรองรับความต้องการในการพัฒนาของพ้ืนที่ และความเป็นสากล 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาการปกครองท้องถิ่ นของประเทศเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

- การเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้บุคลากรเข้าถึงการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรฐานและการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการน าท้องถิ่น 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

- การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารงานและการ
จัดบริการบนฐานหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทั่วทั้งประเทศให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้สูงด้านการเงิน-
การคลัง 

- การคิดค้นมาตรการแนวทางและระเบียบเพ่ือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีภาพลักษณ์ที่ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนในท้องถิ่นและสังคมในภาพกว้าง พร้อมทั้งการเสริมสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาธรรมาภิบาลเชิงพ้ืนที่แก่ประชาชน 

- การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารแผนงานและแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าอย่างสูงสุด และที่ส าคัญคือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของอ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การค้าชายแดน พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ พ้ืนที่ชุมชนเมือง 
หรือพ้ืนที่ลงทุน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการ
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จัดบริการรองรับต่อความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของพ้ืนที่  
ตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นกลไกการประสานงานเพ่ือการบูรณาการกับ
องค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับการ
ด าเนินงาน การจัดบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลาง พร้อม
ทั้งการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจ 
ที่ได้รับการถ่ายโอนและประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกภารกิจ พร้อมจัดท าข้อสรุป ข้อเสนอแนะ  
แนวทางการพัฒนาทั้งเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการ ทั้งนี้ จะต้องมีการสรุป
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆ สามปี เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ในภาพรวมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศ 

- การส่งเสริมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสื่อสารผลการด าเนินงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่สังคมในภาพกว้างและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์การปกครองท้องถิ่นไทยให้เป็นที่เชื่อม่ัน 

 
(๓) มุมมองกำรพัฒนำตำมภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรกรมส่งเสริม 

กำรปกครองท้องถิ่น 
- การพัฒนาระบบงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- การปฏิรูประบบงานธุรการ สารบรรณ และเลขานุการในภารกิจของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น เพ่ือเข้าสู่ส านักงานอัจฉริยะ (Office Automation) 
- การคิดค้นแนวทางมาตรการเพ่ือการพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาการประสานงานและบูรณาการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับทิศทาง
ความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศได้ โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรภาคีทุกภาคส่วน 

- การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการก ากับ การติดตามประเมินผล การด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร และเงินอุดหนุน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความทันสมัย การมี
ส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนและเป็นกลไกหนุนส าคัญในการขับเคลื่อนการปกครอง
ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและการพัฒนา
ท้องถิ่นของไทยสู่สากล 

- เสริมสร้างขีดความสามารถในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายของ
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รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี การ
ด าเนินการที่มีทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ 

- บริหารจัดการแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด มีธรรมาภิบาล มีระบบการก ากับที่ทันสมัย มีความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการบริหารจัดการ จนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับประเทศ 

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
ความจ าเป็นในการพัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาก าลังคนของท้องถิ่น คิดค้น
และพัฒนามาตรการเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนด้านเด็ก เยาวชน ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

- การพัฒนาองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีระบบบริหารจัดการ
ภายในที่มีความเป็นเลิศเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและบริหารงาน
ด้วยธรรมาภิบาลด้วยภารกิจ 

- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่
สามารถรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในปัจจุบันและความจ าเป็นด้าน
ยุทธศาสตร์ในอนาคต เตรียมพร้อมบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถสากลและ
ความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ทุกภาคส่วน
เชื่อมั่นและวางใจ 

 
(๔) มุมมองกำรพัฒนำที่จ ำเป็นในอนำคตตำมภำรกิจที่ท่ำนรับผิดชอบในกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่นในมุมมองของท่ำนควรมีประเด็นอะไรบ้ำง (Scenario) 
- การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรเพ่ือการรองรับความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม
การปกครองท้องถิ่นไทย การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เชื่อมโยงการพัฒนาตามภารกิจในพ้ืนที่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย  
๒๐ ปี  

- การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุและการจัดบริการประชาชนที่ค านึงถึงหลัก 
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามหลักอารยะสถาปัตย์ 

- การเตรียมพร้อมขีดความสามารถของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล 

- การเตรียมพร้อมขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับประชาคมโลก 

- การเตรียมพร้อมขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน 

- การเตรียมพร้อมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการร่วมเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศในมิติการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ให้ประเทศไทยมีผลงานเป็น 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 

 หน้า ๗๑

ที่ประจักษ์ในเวทีโลก และให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงภารกิจการส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน 

- การเตรียมพร้อมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นกลไกร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

 
๓) ควำมต้องกำรจำกกำรประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรภำคีเครือข่ำยจำกเวทีกำรประชำพิจำรณ์ 

รับฟังควำมต้องกำร และควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น สำมำรถสรุปข้อเสนอแนะ
ในแต่ละด้ำน ได้ดังต่อไปนี้  

๓.๑) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพขององค์กร และบุคลำกร 
- สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นต้องปรับและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ ก้าวข้ามการอบรมไปสู่การสร้างคนให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เน้นการ
เปลี่ยนวิธีการคิด ที่ก้าวไปสู่การคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม  

- การบริหารจัดการภายในองค์กรและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นของประเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการหนุนเสริมการ
พัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพียงพอต่อการสร้างสมรรถนะ 
และควรมีการปรับระบบการบริหารบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีแนวทางปฏิบัติ 
ในการจัดการกับการขาดแคลนบุคลากร การเปิดสอบบรรจุ 

- การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการคิดนอกกรอบ เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพ่ือการพัฒนา
ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ควรมีการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือรองรับทักษะที่สอดคล้อง
ด้านการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ โดยกรมต้องเป็นหลักในการสร้างสรรค์  

- การเพ่ิมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้มีครอบคลุมในด้านการ
บริหารราชการ ซึ่งควรพิจารณาการฝึกอบรม และพัฒนาผ่านระบบ IT เพ่ือการพัฒนา
อย่างทั่วถึง 

- การลดขั้นตอน เอกสาร เพ่ือการลดภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน  

- สวัสดิการเพื่อจูงใจการท างานของบุคลากรในองค์กร  
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๓.๒) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น 

- ควรมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมา 
ภิบาลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการสื่อสาร สร้างช่องทางในการเข้ามา 
ร่วมตรวจสอบ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีบทบาท
ในการน าการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

- ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นก่อนมีการน าไปปฏิบัติ เพ่ือ
การจัดบริการสาธารณะ และการสนับสนุนการส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ 
ในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

- การเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ในบทบาทของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นการร่วมมือที่มีภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
ด้วยเพ่ือให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างทั่วถึง 

 
๓.๓) กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน และกำรระดมพลังกำรท ำงำนจำกองค์กรภำคีทุกภำคส่วน  

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สำมำรถเสริมสร้ำงควำมส ำเร็จแก่ท้องถิ่นประเทศ 
- การมีมาตรการที่ชัดเจนในการบูรณาการงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้ท้องถิ่นได้ใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาของท้องถิ่น 
- ควรมีการเชื่อมโยงแบบบูรณาการทางความคิดกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ

นโยบายและทางปฏิบัติ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
- การประสานความร่วมมือกับองค์กรในระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น

ในทุกมิติตามภารกิจโดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจ และภาคเอกชน 
- การร่วมมือกับองค์กรภาคี ในเชิงพ้ืนที่ทีมแนวทางการปฏิบัติแก่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
- การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันของท้องถิ่น กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง  
- ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการ

เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  
- การส่งเสริมให้ท้องถิ่นร่วมสร้าง Public Wifi โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหรือพ้ืนที่

เศรษฐกิจ  
- ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง และการเชื่อมโยงการท างานกับ
ภาคประชาชน โดยเน้นการลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมความสะดวก  

 
๓.๔) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรยกระดับ

กำรบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การค้นหาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการสร้างมาตรฐานการพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนาจากองค์ความรู้ที่ส าเร็จ 
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- การปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมและการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นระบบข้อมูลที่มี
คุณภาพและเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาคี ส่วนราชการ และ
ประชาชน 

- การพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณะในภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ได้รับการตอบรับทั้งในประเทศและนานาชาติ 

- การน า IT มาใช้ในการบริหารและบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ควรค านึงถึงความแตกต่างของท้องถิ่น  

- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นควรหนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 
๓.๕) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตยในท้องถิ่นให้เข้มแข้ง 

- การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รองรับการเปลี่ยนแปลงให้มีมาตรการแนวทางท่ีชัดเจน และควรก าหนดให้เป็นหน้าที่ 
ที่ส าคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ควรมีทั้งเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการรองรับอย่างชัดเจน 

- การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ประชาธิปไตย 
แก่ประชาชน 

- มาตรการในการแยกการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่น  
 

๓.๖) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 
- การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงควรพิจารณาในด้าน

การเงิน ควรเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด 
- ควรให้ความรู้ส าคัญกับการจัดการขยะ ที่นักลงทุนมีความมั่นใจ โดยกรมควรมีแนว

ปฏิบัติหรือระเบียบที่ชัดเจน รองรับ ควรมีมาตรการแนวปฏิบัติชัดเจน เพ่ือรองรับ
การลงทุนภาคเอกชน เช่น การจัดสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะ  

- แนวทางในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย ที่สอดคล้องกับการสร้างรายได้ และความม่ันคงทางการเงิน
การคลังแก่ท้องถิ่น เช่น รายได้จากการจัดเก็บของอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

- ควรให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
- การดูแลสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับภาวะโลกร้อน เพ่ือการส่งเสริมการท างานของ

ท้องถิ่น  
- การสร้างมาตรการเพ่ือรองรับการจ้างงานจากแรงงานต่างชาติในการท างานที่

ประชาชนในพื้นท่ีไม่ท า เช่น ด้านขยะ  
- ความไม่เพียงพอในการด าเนินในด้านงบประมาณในการแก้ปัญหาแก่ท้องถิ่นที่มีการ

เปลี่ยนแปลง  
- ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและ

เขตพ้ืนที่  
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- การสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือชุมชนต้นแบบ 
เชื่อมโยงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยต้องค านึงถึงกลไกประชารัฐ  

- การสร้างสาธารณะตามภารกิจของท้องถิ่นควรเชื่อมโยงกับการเสริมความรู้ 
แก่ประชาชนในการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 
๓.๗) ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย 

- มาตรการในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ควรมีกลไก เครื่องมือที่ชัดเจน 
เพ่ือเป็นแนวทางให้กับท้องถิ่น มีแนวทางภาคปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ท้องถิ่น
ต่างๆ ได้น าไปใช้เป็นแนวทางท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง  

- การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น กรมต้องมีกลยุทธ์เป็นการเฉพาะ ทั้งด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการเสริมสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
พัฒนาองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ ๔.๐ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการพัฒนา Application เพ่ือยกระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

- การบูรณาการข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐  

- การพัฒนาระบบ Fintech เพ่ือรองรับการบริการแก่ประชาชน ซึ่งบูรณาการความ
ร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืนๆ  

- การสร้างระบบติดตามประเมินผลเพ่ือการติดตามการบรรลุผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์  

- ควรมีการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นการเฉพาะเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ของสังคม  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานกลางในการประเมินผลงานเชิง
พ้ืนที่ในมิติภารกิจ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีนโยบายกลางในการ
อ านวยความสะดวกแก่ท้องถิ่น ควรมีการสร้างพันธสัญญาอย่างชัดเจนในเชิงนโยบาย  

- การพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อการติดต่อที่หลากหลาย  
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหาร 

ที่โปร่งใส และเกิดภาคประชาสังคมการพัฒนาและการเมืองภาคประชาชนในท้องถิ่น  
- การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ควรมีแนวทาง 

ที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทาง  
 

๓.๘) ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมภำรกิจ กฎหมำยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

- ความชัดเจนในการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจ ที่สอดคล้อง
กับส่วนราชการต่างๆ มีระเบียบปฏิบัติที่มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
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- การลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการจัดการงบประมาณของท้องถิ่น ของหน่วยงาน 
ส่วนราชการในพ้ืนที่ให้มีความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในด้านแผนและ
งบประมาณ และการเตรียมตัวเพื่อการรองรับกับระบบงบประมาณใหม่ 

- การเสริมสร้างแนวทางการด าเนินงานเชิงบูรณาการในส่วนราชการโดยใช้ท้องถิ่น  
เป็นฐาน ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีระเบียบปฏิบัติร่วมที่ชัดเจนเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ 

- การพัฒนาแนวทางมาตรการในการใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ที่หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้คุ้มค่ามากที่สุด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นควรมีการประสานเชิงนโยบาย และก าหนดระเบียบร่วมกัน เน้นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งงบประมาณของจังหวัด ราชการส่วนภูมิภาค และ
ส่วนกลางที่จัดสรรการด าเนินงานในพื้นที่ ควรจะมีการก าหนดบทบาทให้ชัดเจน 

- ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เช่น ด้านการ 
จัดการขยะ  

- การก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปปฏิบัติ ควรมีการ
ค านึงถึงบริบทของท้องถิ่น  

- การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมควรมีธรรมาภิบาลและมีระเบียบปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน ไม่ให้มีความเหลื่อมล้ า และซ้ าซ้อน  

- การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  
- ควรจะพิจารณาความพร้อมของระเบียบ กฎหมายที่มีความชัดเจน  
- การจัดท าแนวทางการบริการสาธารณะตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่สามารถรองรับความต้องการจากท้องถิ่น ที่มีความสอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่น 
ซึ่งกรมควรมีแนวทางในการพัฒนาหรือการเสนอให้มีการปรับปรุงระเบียบทาง
กฎหมายด้านภาษี  

- แบบของประปาในพ้ืนที่ หรือระเบียบของประปาควรมีบรรทัดฐานจากกรมฯ เพ่ือ 
ลดปัญหาความไม่ชัดเจน และซ้ าซ้อน  

- ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ท าให้  
มีข้อจ ากัดในด้านการจัดเก็บภาษี เช่น บทบาทท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในการจัดเก็บรายได้ 
เป็นต้น แหล่งการอุดหนุนงบประมาณจากกรมไม่ได้ค านึงถึงข้อจ ากัด  

- การมีมาตรการในการจัดสรรงบประมาณแก่ท้องถิ่นที่ค านึงถึงข้อแตกต่างของท้องถิ่น
นั้นๆ  

- ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การท างานของท้องถิ่น ไม่ใช่เป็นกระบวนการทาง
ระเบียบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว  

- การบังคับใช้กฎหมายความชัดเจนในการใช้กฎหมายของท้องถิ่นในการรักษา 
ที่สาธารณะ การตรวจสอบสิทธิในการใช้ที่ดินแก่คนยากจนอย่างแท้จริงในการใช้
ประโยชน์จากที่สาธารณะในพ้ืนที่ของประชาชนเป้าหมาย  
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- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในแต่ละระดับ ที่สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับการบริการแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งควรมีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าสอดคล้องกับแผนของประเทศ รัฐบาล และหน่วยงานในเชิง
นโยบาย  

 
ซึ่งข้อเสนอแนะในทุกๆด้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้น าเป็นแนวทางในการจัดท าแนว

ทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 
จุดยืน ต ำแหน่งกำรพัฒนำ และกำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ 

 
๓.๑ จุดยืนและต ำแหน่งกำรพัฒนำ 

เมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นทั้งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงจาก
บริบทการพัฒนาของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศ และจากจุดเด่นและความ
เปลี่ยนแปลงจากภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า สามารถก าหนดจุดยืนและต าแหน่งการ
พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ตามโอกาส ศักยภาพและความจ าเป็นของ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งประกอบด้วยจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา ๘ ข้อ ดังนี้ 

๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและต่างประเทศ และความจ าเป็นในการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ สู่ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน บนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นกลไกหลักของ
ประเทศเพ่ือรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ และ 
มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคมทั้งใน และนานาชาติ 

๓) ขับเคลื่อนท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน  
สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ เข้มแข็งของประเทศที่ เข้มแข็งจากพ้ืนที่  
สร้างมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่น มีท้องถิ่น และชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ ที่ประสบคามส าเร็จ 
ตามหลักการพัฒนามั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นจากพ้ืนที่และสังคม 
ในภาพกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อความโปร่งใสและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) เสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งกลางของประเทศด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในระดับสากล 

๖) การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ
ภารกิจในปัจจุบันและอนาคต และการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 

 หน้า ๗๘

๗)  ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรระดับสากล ที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการ
ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกระบวนการ มีความ
ทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล บุคลากรมีคุณภาพสูงและมีความเป็นมืออาชีพในการส่งเสริมและให้ค าปรึกษา  
เสริมสร้างขีดความสามารถให้กรมเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ปัญญา และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

๘) พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
๓.๒ กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์  

การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาต่อจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการด้านการด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา  
โดยการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Strength) จะท าให้การด าเนินงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก
(Opportunity) ที่ท าให้การด าเนินงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวัง
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้   
 
จุดแข็งหรือจุดเด่นภำยในกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (Strength) 
S๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง

ส่วนราชการต่างๆ เกิดการพัฒนาพ้ืนที่อย่างบูรณาการระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิ ภาคและ 
ส่วนท้องถิ่น และมีโครงสร้างการบริหารงานที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ 

S๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการสร้างมาตรฐานเพ่ือการบริหารและการจัดบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจนสามารถสร้างหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความส าเร็จให้มีครอบคลุมกระจายอยู่
ทั่วทั้งประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานในพ้ืนที่และระดับประเทศ 

S๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีนักส่ งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการพัฒนางานเชิงพ้ืนที่ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

S๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูล  
ที่รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศ 

 
จุดอ่อนหรือข้อด้อยภำยในกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (Weakness) 
W๑ การคัดเลือกผู้บริหารด ารงต าแหน่งส าคัญยังมีระบบอุปถัมภ์และมีการแทรกแซงจากอ านาจภายนอก 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัลสิ่งจูงใจ การเลื่อนต าแหน่ง ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน และทักษะที่เพ่ิมขึ้นตามสมรรถนะที่ก าหนด และ 
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ตามความสามารถในการปรับตัวตามกรอบทิศทางการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การพัฒนา
ตนเองตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงท้าทายของปัจจัยภายนอก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

W๒ การขาดอัตราก าลัง โดยเฉพาะบุคลากรในระดับปฏิบัติการ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
ในบางด้านเพียงพอที่จะสามารถให้ค าปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเฉพาะเจาะจง ถูกต้อง 
และแม่นย า ขาดการประเมินความต้องการในด้านอัตราก าลัง และขีดความสามารถของบุคลากรตาม 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต    

W๓ การขาดระบบจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาองค์กรที่เพียงพอต่อการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง 

W๔ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพ และการจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
และพัฒนากลไกเพ่ือการกระจายทรัพยากร และการบริการตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ยังไม่ได้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เข้าถึงความต้องการเร่งด่วน ส าคัญของพ้ืนที่โดยเฉพาะ
การบูรณาการทรัพยากรร่วมกับจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบภารกิจร่วมประชารัฐ  
ที่ใช้ทอ้งถิ่นเป็นฐาน และประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

W๕ ระบบการบริหารจัดการการเงิน การคลังของท้องถิ่น ยังไม่ได้ก าหนดตามแนวทางการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความแตกต่างตามบริบทของศักยภาพทางการเงิน การคลังของ
ท้องถิ่น ยังขาดแนวทางการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นมาตรฐานกลางอย่างชัดเจน  
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

W๖ มาตรฐานการให้ค าปรึกษาท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพัฒนาเพ่ือรองรับการบริหารจัดการภาครัฐ 
และมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ ยังไม่สามารถรองรับกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

W๗ การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงานท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

W๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีระบบเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการพัฒนาระบ บ 
การบริการลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

W๙ การพัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์กรยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างครอบคลุม และทันสมัย ยังไม่ได้พัฒนาข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขาดระบบข้อมูล
กลางที่ทุกหน่วยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผน การถ่ายถอดนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล 

W๑๐ ระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่สามารถรองรับ
การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในทุกต าแหน่งเพ่ือรองรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และการบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะ 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม และให้มีศักยภาพในการ 
ใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ และวัฒนธรรมสากลเพ่ือให้สามารถปรับตัว
ได้ทันการเปลี่ยนแปลง   
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โอกำสหรือปัจจัยส่งเสริมจำกภำยนอกของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (Opportunity) 
O๑ การเมืองท้องถิ่นเชื่อมโยงการเมืองระดับชาติ เป็นโอกาสให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถ

ผลักดันนโยบายจากพ้ืนที่สู่ระดับประเทศ และนโยบายกระจายอ านาจให้ความส าคัญกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกคาดหวังเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

O๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาในสังกัด กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ท าให้สามารถใช้เป็นกลไก
ในการเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

O๓ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย แนวทาง กิจกรรมในการการระดมพลังขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนของ
ท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์   

O๔ แนวทางการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น 

O๕ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และไทยแลนด์  ๔.๐  
มีแนวทางในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างนวัตกรรม และองค์กรดิจิทัล ซึ่งสามารถน ามา
เสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพื้นท่ีรองรับ 

O๖ องค์กรภาคีทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ประชาชนในมีความตื่นตัวมากขึ้น ในการร่วมกับท้องถิ่น เพ่ือ
การสร้างความอุดมสมบูรณ์ รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างแหล่ง
พลังงานในท้องถิ่นเพ่ือการพ่ึงตนเอง และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และสมดุล 

O๗ แนวนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานราก ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งร่วมเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองด้วยการระดมพลัง
ทุกภาคส่วนร่วม 

O๘ โอกาสจากการพัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมด าเนินการของเอกชนหรือหน่วยงาน
รัฐที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชนตามกฎหมาย และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา  
ร่วมรัฐเอกชน Public private partnership : PPP ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และเจตนารมณ์ของภารกิจอย่างสูงสุด 

O๙ โอกาสจากการรวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนา  
แห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาสู่ประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว   

O๑๐ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาองค์กร และการเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาลระดับประเทศ และนานาชาติ 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มี
สมรรถนะสูง  
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อุปสรรคหรือภำวะคุกคำมจำกภำยนอกของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (Threat) 
T๑ กระบวนการประชาธิปไตยในระดับพ้ืนที่ และกระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการทางสภาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความเข้มแข็ง มีการแทรกแซงจากการเมืองในระดับประเทศ และ 
มีปัญหาเชิงธรรมาภิบาล การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่
เข้มแข็ง 

T๒ ปัญหาความแตกแยก ความไม่สามัคคีที่เกิดจากกระบวนการทางการเมืองระดับประเทศ และในระดับ
ท้องถิ่น ทั้งจากความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ของประชาชน และของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

T๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนในการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล ให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

T๔ ภาพลักษณ์ยกการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น ด้วยการป้องกันการทุจริตในการปกครองท้องถิ่นยังไม่มี
มาตรฐานสากล ยังมีปัญหาด้านความซื่อตรง โปร่งใส มีการน างบประมาณแผ่นดินไปใช้ประชาสัมพันธ์
ตนเองในเชิงหาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองของผู้น าท้องถิ่นที่สามารถใช้อ านาจรัฐได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศ   

T๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นยังไม่มีความสอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการท าสัญญาอ่ืนๆ  
ที่ภาคเอกชนท าสัญญากับท้องถิ่น ยังมีการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐของท้องถิ่น โดยให้มี
การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการและแนวทางการตัดสินระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารที่ใช้
ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้ระบบงานทั้งระบบยังไม่โปร่งใสตรวจสอบได้  

T๖ การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่น 
ยังไม่ทั่วถึง บุคลากรของท้องถิ่นบางกลุ่ม ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่และบทบาทความเป็น 
นักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและยังไม่เปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส  
ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการเพ่ิม
ศักยภาพในการแสวงหาแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่  

T๗ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มี
ความโปร่งใส และไม่มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหาร
ท้องถิ่นบางประเด็นยังไม่ชัดเจนและซ้ าซ้อน ภารกิจการถ่ายโอน ภารกิจจากภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ บางภารกิจยังไม่ได้ด าเนินการถ่ายโอนบุคลากรหรืองบประมาณตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ แต่ถ่ายโอนภารกิจมาแล้ว ท าให้เป็นภาระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

T๘ โรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างโรงเรียนอ่ืนๆ ขีดความสามารถ
ของบุคลากร และหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการผลิต และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ
จัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เน้นการ
พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการผลิต และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสมบูรณ์ยังไม่เพียงพอ 
บุคลากรของท้องถิ่นโดยเฉพาะระดับบริหารยังไม่ได้มีศักยภาพในการเป็นนักการศึกษาที่มีสมรรถนะ 
ที่เพียงพอท าให้การน าการพัฒนาการศึกษาสู่อนาคตขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
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T๙ แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาการเด็ก มีปัญหาของการพัฒนาการเด็กในพ้ืนที่   

T๑๐ พ้ืนท่ีในบางพ้ืนท่ีมีความเหล่ือมล้้า มีประชาชนที่ยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) อยู่ในพ้ืนที่ ขาดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

T๑๑ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางหน่วยงานยังไม่ชัดเจนในการพัฒนา
ธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่ท้องถิ่นยุคใหม่ และระบบการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็นนักบริหาร นักการเมือง และ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลยังไม่ต่อเนื่องและครอบคลุม  
  

๓.๓ กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำตำมศักยภำพและสภำพแวดล้อมภำยนอก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้น า TOW’s Matrix มาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรท าให้

ได้ทิศทางเชิงรุก (SO) ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) และทิศทางเชิงรับ (WT) ดังรายละเอียด 
ในตารางต่อไปนี้ 

 
ทิศทำงเชิงรุก (SO) 

๑) ร่วมเป็นก าลังหลักส าคัญของกระทรวงมหาดไทยใน
ระดับพ้ืนที่ในการระดมพลังขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน
ของท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการแสดงความ
จงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนหนุนเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล และองค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
๓) ระดมพลังจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ภาค
ประชาชน ประชาชนในการร่วมกับท้องถิ่นเพ่ือการสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ รักษา และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างแหล่งพลังงานใน
ท้องถิ่นเพ่ือการพ่ึงตนเอง และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 
และสมดุล 
๔) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ
มาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศด้วยมาตรฐานการให้ค าปรึกษาระดับสากล และ
การประเมินผ่านการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคี 
ทุกภาคส่วน 
๕) ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นก าลังหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นในการพ่ึงตนเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการแข่งขัน 

ทิศทำงเชิงป้องกัน (ST) 
๑) สร้างกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างสวัสดิการสังคม 
เสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
ระดับพ้ืนที่ 
๒) รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความ 
ส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
๓) พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็น 
นักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมา 
ภิบาล และพร้อมเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส 
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ทิศทำงเชิงรุก (SO) ต่อ 
๖) พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการ 
ร่วมด าเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน 
๗) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากลรองรับ
ความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 
๘) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมและ 
วิถีพอเพียง 
๙) เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กรของ
ผู้น า เพ่ือการขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม 
๑๐) พัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศ ภายในองค์กรให้มีมาตรฐาน และ
ทันสมัย 
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุกภารกิจของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ขององค์กรธรรมาภิบาลระดับประเทศ และนานาชาติ 
๑๒) ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กร
ดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร 

ทิศทำงเชิงแก้ไข (WO) 
๑) สร้างและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย แก่
เยาวชนในสถานศึกษาของท้องถิ่น และเยาวชนใน
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างหลักประกันประชาธิปไตยของท้องถิ่น
ในอนาคต 
๒) พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการ
ทางสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นหลักทางประชาธิปไตยให้กับท้องถิ่นและประชาชน 
๓) เสริมสร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔) ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการระเบิดจาก
ภายในท้องถิ่น สู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ทิศทำงเชิงรับ (WT) 
-ไม่มี- 
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ทิศทำงเชิงแก้ไข (WO) ต่อ 
๕) เสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพ้ืนที่รองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ และไทยแลนด์ ๔.๐ 
๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากลไกเพ่ือการกระจาย
ทรัพยากร และการบริการตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าถึงความต้องการเร่งด่วน ส าคัญ ของ
พ้ืนที่ ผ่านการบูรณาการทรัพยากรร่วมกับจังหวัด และ
องค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบภารกิจร่วมประชารัฐ 
ท้องถิ่นเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
๗) ร่วมเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางการเงิน- 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการระดมพลัง
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
๘) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล ให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ๒๐ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 
๙) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต้านการทุจริตจากฐาน
ของการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 
๑๐) ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น ด้วยการ
ป้องกันการทุจริตในการปกครองท้องถิ่นที่มีมาตรฐานสากล 
หนุนเสริมภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  
ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ซื่อตรง โปร่งใส ให้เป็นที่
ประจักษ์ในระดับนานาชาติ 
๑๑) สร้างสรรค์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพ่ือความ
คล่องตัว และการพ่ึงตนเองในด้านรายได้ของท้องถิ่นและ
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ที่เหมาะสม 
๑๒) ปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
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ทิศทำงเชิงแก้ไข (WO) ต่อ 
๑๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจ 
การถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดบริการ
ประชาชน และไม่เป็นภาระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระยะยาว 
๑๔) สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาลในทุก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคลก้าวสู่ 
ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรบุคคลยุค ๔.๐ 
๑๕) สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร และผู้น า รองรับ
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สู่สากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่แข่งขันได้ 
๑๖) ปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ มีความสมดุลกับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่าง
คุ้มค่าสูงสุด 
๑๗) สร้างระบบการเรียนรู้ การจัดการตนเองตาม 
ค่านิยมร่วม และความจ าเป็นในการขับเคลื่อนการ
พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และความ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่างเท่าทัน 
๑๘) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับ
การตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่ท้องถิ่นยุคใหม่ 
๑๙) พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร
แบบครบวงจร เพ่ือหนุนน าการพัฒนาตามความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและรองรับการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ 
๒๐) เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ พัฒนาระบบการ
บริการลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 
๒๑) เสริมสร้างบทบาทระหว่างประเทศของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
  

ซึ่งทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพข้างต้นนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะน าไปใช้ในการก าหนด
กลยุทธ์ และแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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ส่วนที่ ๔ 
ทิศทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 
๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“องค์กรระดับสากล ที่สามารถรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นไทย 
ให้เข้มแข็ง หนุนเสริมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 
 
และก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ที่ง่ายต่อการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

         องค์กรระดับสากล  ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง 
         ท้องถิ่นพัฒนา  ปวงประชามีสุข 

 
 
โดยก ำหนดนิยำมของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

องค์กรระดับสำกล หมำยถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและ 
ยึดคุณธรรม บริหารจัดการด้วยมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกกระบวนการ มีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล บุคลากรมีคุณภาพสูงและมีความเป็นมืออาชีพ  
ในการส่งเสริมให้ค าปรึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ ปัญญา 
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 

รวมพลังภำคีทุกภำคส่วนเพื่อพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง หมำยถึง กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน ในการร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับมีมาตรฐานการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคมทั้งในประเทศ และนานาชาติ การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ที่เข้มแข็งจากพ้ืนที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน  

หนุนเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว เพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชนอย่ำงยั่งยืน หมำยถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการองค์กร และการบริการประชาชนด้วยคุณภาพการบริการ เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่นที่มั่นคง ยั่งยืน เสริมคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน มีท้องถิ่น
และชุมชนต้นแบบทั่วประเทศที่ประสบความส าเร็จตามหลักการพัฒนา มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนพื้นที่ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 
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๔.๒ ค่ำนิยม (Value) 
 

“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” 
 

มืออำชีพ หมำยถึง บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับมีคุณธรรม มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองจน  
มีสมรรถนะที่สมบูรณ์ทั้งสมรรถนะองค์กร สมรรถนะตามต าแหน่งงาน และสมรรถนะสากล (ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ วัฒนธรรมสากล) มีขีดความสามารถในการให้ค าปรึกษาการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีผลงานที่โดดเด่น สังคมเชื่อม่ันในศักยภาพและความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติราชการ 
 คิดสร้ำงสรรค์ หมำยถึง บุคลากรในทุกระดับมีทัศนคติ และมุมมองในการท างานที่ยึดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความคิดบวก คิดพัฒนา มีผลงานการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและการหนุนเสริม  การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยและประเทศ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
 ยึดม่ันธรรมำภิบำล หมำยถึง บุคลากรทุกระดับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยึดมั่น 
ในหลักการการท างานบนฐานธรรมาภิบาล คือยึดหลักการของนิติธรรม มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม  
มีความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ 
 
๔.๓ พันธกิจ (Mission) 

๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับ ให้ร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับพ้ืนที่ 
ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สมบูรณ์ ด้วยธรรมาภิบาลที่ทุกภาคส่วนของประเทศให้การยอมรับ เชื่อมั่น และ 
มีภาพลักษณ์ท่ีดีในระดับนานาชาติ      

๒) สร้างสรรค์มาตรการ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาท้องถิ่น  
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ๒๐ ปี ด้วยนวัตกรรมสร้างคุณค่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทั ล พร้อมระบบการให้
ค าปรึกษาแนะน า การประสาน และการสนับสนุนด้วยความเชี่ยวชาญทางการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และการบริหารจัดการในระดับสากล 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของท้องถิ่นด้วย
มาตรฐานการจัดการระดับสากล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภททุกระดับให้มีความมั่นคง และยั่งยืน เป็นฐานการขับเคลื่อนท้องถิ่น  
ที่เชื่อมโยงกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความสมดุลในการพัฒนาของท้องถิ่น 
กับความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๔) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการรองรับภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง 

๕) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย เป็นองค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กร  
แห่งความสุข ด้วยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากล และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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๔.๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นวาระในการขับเคลื่อน  
สู่วิสัยทัศน์ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ :    การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ :    การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
๔.๐ สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ :   การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ :   การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ :   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ :   การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูง เป็น
องค์กรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 

 
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  

โดยการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพ่ือก าหนดแผนงาน 
โครงการ แผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ โดยในแต่ละกลยุทธ์จะใช้แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ตามหลัก Balanced Scorecard 
ประกอบด้วย 

- ประสิทธิผลตามภารกิจ หรือกลยุทธ์เพ่ือการขับเคลื่อนประสิทธิผลตามภารกิจหลักของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น (Financial Perspective) 

- คุณภาพการบริการหรือกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการบริการแก่ผู้รับบริการ (Customer Perspective) 
- ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หรือกลยุทธ์ด้านการพัฒนากระบวนการด าเนินงานภายในกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น (Internal Process Perspective) 
- การพัฒนาองค์กร หรือกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Perspective) 
ดังแสดงรายละเอียดในแผนที่กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Map) และนอกจากนั้น 

ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาของกลยุทธ์จะใช้แนวทางการริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเติบโต
เชิงกลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาของ Harvard Asia ดังนี้ 

- การก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่จ าเป็นและส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตามระเบียบภารกิจและกฎหมาย (Routine Mission Based : RB) 

- การก าหนดแนวทางการพัฒนาจากปัญหาวิกฤติที่เป็นอยู่ (Problem Based : PB) 
- การก าหนดแนวทางเพ่ือการพัฒนาต่อยอดจากความส าเร็จที่ผ่านมา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(Development Based : DB) 
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- การก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่ได้มีการด าเนินการมาก่อน (Creative Based : CB) 

- การก าหนดแนวทางการพัฒนา โดยการน าแนวปฏิบัติที่ดีมาจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ หรือ 
แนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ มาปรับใช้ตามบริบทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ประเทศไทย (Benchmark Based : BB) 

- การก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ก้าวกระโดด (Innovative 
Based : IB) 

 
หมำยเหตุ  

๑) กลยุทธ์ประเภทเชิงป้องกัน (ST) และแก้ไข (WO) จะก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้หลัก PB, DB 
และ CB ส่วนกลยุทธ์เชิงรุกจะก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้หลักการของ PB, DB, CB, BB และ IB และกลยุทธ์
เชิงรับ (WT) จะก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้หลัก PB เท่านั้น 

๒) กลยุทธ์ และมาตรการจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี หรือขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยส าคัญทั้งภายใน และภายนอก 
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๔.๕ ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2569 กับแผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
 

แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560-2569 

แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงมหำดไทย  

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสรมิสร้ำงกำรปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างพลัง
การขับเคลือ่นคา่นิยม ตา้นการ
ทุจริตจากฐานของการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ครอบคลมุองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทั่วประเทศ 

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.2.1 สร้างภูมคิุ้มกันและ
สนับสนุนการป้องกันภัยคุมคาม
ความมั่นคงในรูปแบบตา่งๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ 
4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.4 ป้องกันการทุจรติโดย
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการ
พัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

๕) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
ให้ความส าคญักับความมั่นคงท่ีส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาในทุกมติิ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพประเทศ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคม 
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบัน  
ที่มีประสิทธิผล รับผดิรับชอบ และ
ครอบคลมุ ในทุกระดับ 
 

กลยทุธ์ที่ 2 
พัฒนากระบวนการประชาธิปไตย
และกระบวนการทางสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เพื่อเป็นหลักทางประชาธิปไตย
ให้กับท้องถิ่น และประชาชน 

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.1.4 เสริมสรา้งวิถีชีวิตตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

๕) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพประเทศ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคม 
มีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถงึ
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และ
สร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็น 
ที่ยอมรับในทุกระดบั 
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แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560-2569 

แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงมหำดไทย  

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
กลยุทธ์ที่ 3 
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ และ
เสรมิสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชน บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.1.4 เสริมสรา้งวิถีชีวิตตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
3.1.5 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางความคดิ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

๕) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ 
สู่ควำมมั่งค่ังและยั่งยืน 
ให้ความส าคญักับความมั่นคงท่ีส่งผล
กระทบต่อการพฒันาในทุกมติิ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพประเทศ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคม 
มีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถงึ
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และ
สร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็น 
ที่ยอมรับในทุกระดบั 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
เสรมิสร้างขีดความสามารถแก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อ
ร่วมเป็นก าลังหลักส าคญัของ
กระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่
ในการระดมพลังขององค์กรภาคีทุก
ภาคส่วนของท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อการแสดงความจงรัก 
ภักดีแกส่ถาบันพระมหากษัตริย ์

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.1.1 ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
หลักของชาติ 
3.1.2 ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารเิพื่อ
เสรมิสร้างการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

๕) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
ให้ความส าคญักับความมั่นคงท่ีส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาในทุกมติิ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพประเทศ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคม 
มีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถงึ
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และ
สร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็น 
ที่ยอมรับในทุกระดบั 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้วยการระเบิดจากภายใน
ท้องถิ่น สู่การพัฒนาด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.1.3 ส่งเสรมิการพัฒนาพ้ืนท่ี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 
ทำงสังคม 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของชุมชน 

- เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคม 
มีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถงึ
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และ
สร้างให้เกิดสถาบนัอันเป็นท่ีพึ่งของ
ส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็น 
ที่ยอมรับในทุกระดบั 
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แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560-2569 

แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงมหำดไทย  

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไทย ๔.๐ สู่ประเทศท่ีพัฒนำแล้วจำกฐำนของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างศักยภาพ และ 
ขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ภารกิจ การบริการในระดับพื้นที่
รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และไทยแลนด์ ๔.๐ 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดลุ 
4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทลั 
(Digital Service) และการบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

- เป้าหมายที่ 9 สรา้งโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีทีความทนทาน ส่งเสรมิ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลมุและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 
รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วน
หนุนเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล และ
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดลุ 
4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทลั 
(Digital Service) และการบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๒) การวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 9 สรา้งโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีทีความทนทาน ส่งเสรมิ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลมุและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม 
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แห่งชำติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
กลยุทธ์ที่ 3 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น และพัฒนากลไกเพื่อ 
การกระจายทรัพยากร และ 
การบริการตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าถึง
ความต้องการเร่งด่วน ส าคัญ  
ของพื้นที่ ผ่านการบูรณาการ
ทรัพยากรร่วมกับจังหวัด และ
องค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบ
ภารกิจร่วมประชารัฐ ท้องถิ่น 
เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดลุ 
4.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมสี่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๒) การวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนม ี
ส่วนร่วม ประเทศปราศจาก
คอร์รัปช่ัน มีการกระจายอ านาจ  
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมภิาค 
และท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
ระดมพลังจากองค์กรภาคีทุก 
ภาคส่วน ภาคประชาชน 
ประชาชนในการร่วมกับท้องถิ่น 
เพื่อการสร้างความอุดมสมบูรณ์ 
รักษา และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การสร้างแหล่งพลังงานในท้องถิ่น
เพื่อการพึ่งตนเอง และการใช้
ประโยชน์ท่ียั่งยืน และสมดุล 

2) กำรเพ่ิมศักยภำพกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมสู่อนำคต 
2.1.2 ส่งเสริมการดูแลที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.1.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ป้องกันการท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มี
ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เนน้การ
ปรับการบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๔) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างสมดลุระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ า
ให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของ
ระบบนิเวศบนบก จดัการป่าไม้ 
อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยั้งและฟื้นฟู
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และ
หยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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Goals (SDGs) 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและ
ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 5 
ร่วมเสริมสร้างศักยภาพการ
พึ่งตนเองทางการเงิน-การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการระดมพลังทุกภาคส่วน
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของทอ้งถิ่น
และสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 

1) กำรเสริมสร้ำงสังคมเข้มแข็ง
และพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
1.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
1.1.7 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ
การค้า 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
วิจัยและพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(7) รับปรุงการบริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
 
 

๓) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน
ให้ความส าคญักับการบริหารจัดการ
นโยบายการเงินและนโยบาย 
การคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้ง
ระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพ และ 
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่ คุณคา่ 
ในภาคเกษตรอตุสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การพัฒนา SMES และ
เกษตรกรรุ่นใหม ่

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
ในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลมุ 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ 
มีผลติภาพ และการมีงานท่ีสมควร
ส าหรับทุกคน 
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Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
กลยุทธ์ที่ 6 
เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล ให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ
ของประชาชนและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ๒๐ปี และโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

1) กำรเสริมสร้ำงสังคมเข้มแข็ง
และพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
1.2.3 จัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 
ผู้ด้อยโอกาส 
4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Service) และบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 
4.1.3 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและปรับปรุงการอ านวย
ความเป็นธรรมโดยเพิ่มบทบาทการ
แก้ไขปัญหาแทนการส่งต่อปัญหา 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

- เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และธรรมำภิบำลในกำรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 1 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้าง
พลังการขับเคลื่อนค่านิยมต้าน
การทุจริตจากฐานของการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.2.1 สร้างภูมคิุ้มกันและ
สนับสนุนการป้องกันภัยคุมคาม
ความมั่นคงในรูปแบบตา่งๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ 
 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
และพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืง 
ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยตุิธรรม 
 
 
 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคม 
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบัน  
ที่มีประสิทธิผล รับผดิรับชอบ และ
ครอบคลมุ ในทุกระดับ 
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Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดลุ 
4.1.4 ป้องกันการทุจรติโดย
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการ
พัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
ยกระดับการจดัการธรรมาภบิาล
ท้องถิ่นด้วยการป้องกนัการทุจรติ
ในการปกครองท้องถิ่นทีม่ี
มาตรฐานสากล หนุนเสรมิ
ภาพลักษณ์องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย รว่มขบัเคลื่อน
ประเทศไทย ซื่อตรง โปร่งใส ให้
เป็นที่ประจักษ์ในระดบันานาชาต ิ
 

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.2.1 สร้างภูมคิุ้มกันและ
สนับสนุนการป้องกันภัยคุมคาม
ความมั่นคงในรูปแบบตา่งๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ 
4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดลุ 
4.1.4 ป้องกันการทุจรติโดย
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการ
พัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
(๔) การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ 
เป็นสากล 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคม 
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบัน  
ที่มีประสิทธิผล รับผดิรับชอบ และ
ครอบคลมุ ในทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 3 
สรา้งและพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐและมาตรฐาน 
ธรรมาภบิาลองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศด้วยมาตรฐาน
การให้ค าปรกึษาระดับสากล และ
การประเมนิผา่นการมีสว่นรว่ม
จากองค์กรภาคีทุกภาคสว่น 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดลุ 
4.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมสี่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ 
 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพือ่ให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคม 
ทีส่งบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบัน  
ที่มีประสิทธิผล รับผดิรับชอบ และ
ครอบคลมุ ในทุกระดับ 
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กระทรวงมหำดไทย  

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
 (6) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ 

รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4 
สรา้งสรรคม์าตรฐาน รูปแบบ 
แนวทางเพื่อความคล่องตัว และ
การพึ่งตนเองในดา้นรายได้ของ
ท้องถิ่น และการสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่ยังไม่
สามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

1) กำรเสริมสร้ำงสังคมเข้มแข็ง
และพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
1.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.10 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงการสร้าง
แรงจูงใจ และการสร้างความ 
เท่าเทียมในพื้นที่ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ 

๓) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน
ให้ความส าคญักับการบริหารจัดการ
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
รวมถึงการปฏริูปภาษีท้ังระบบเพือ่
รักษาเสถียรภาพ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่ คุณคา่
ในภาคเกษตรอตุสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การพัฒนา SMEs และ
เกษตรกรรุ่นใหม ่

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
ในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลมุ 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ 
มีผลติภาพ และการมีงานท่ีสมควร
ส าหรับทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 5 
ปรับโครงสรา้งหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ทนัสมัย 
คล่องตัว มขีนาดทีเ่หมาะสม  
เกิดความคุม้คา่ 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Service) และบริการเบ็ดเสร็จ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนา 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้

- 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
(One Stop Service) 
4.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 
4.1.6 ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ
ในความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน 
เป็นปัจจุบัน และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรบัสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาด
ที่เหมาะสม 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ 
เป็นสากล 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ 

อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 6 
เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการภารกจิ การถ่ายโอนภารกิจ
จากภาครฐัสู่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น
ในการจดับริการประชาชน และ 
ไมเ่ป็นภาระขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระยะยาว 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.2 เพิม่ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรปูแบบดจิิทัล (Digital 
Service) และบริการเบด็เสร็จ (One 
Stop Service) 
4.1.3 เพิม่ช่องทางการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและปรบัปรุงการอ านวยความ
เป็นธรรมโดยเพิม่บทบาทการแกไ้ข
ปัญหาแทนการส่งต่อปญัหา 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาด
ที่เหมาะสม 

 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพมีความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศ
ปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการกระจาย
อ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค 
และท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมและพัฒนำบริกำรสำธำรณะของท้องถิ่นที่มีคุณภำพเพ่ือ คุณภำพชีวิตของประชำชน 
กลยุทธ์ท่ี 1 
ร่วมสนับสนุนการพัฒนา 
ทุนมนุษย์ในระดับท้องถิ่น เพื่อ
เป็นก าลังหลักในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการ
พึ่งตนเอง และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน 

1) กำรเสริมสร้ำงสังคมเข้มแข็ง
และพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
1.1.1 ส่งเสรมิการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน 
1.1.2 สร้างและพัฒนาผู้น า
สัมมาชีพ 
1.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน 
(๒) การยกระดับการศึกษาและ 
การเรยีนรู้ให้มีคณุภาพเท่าเทียม 
และทั่วถึง 

๑) กำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำศกัยภำพ
ทุนมนุษย ์
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อใหค้นไทย 
เป็นคนดี คนเก่ง มรีะเบยีบวินยั และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพฒันา
และดแูลผูสู้งอายุที่จะมีสดัส่วนสูงขึน้ 
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่
เหมาะสม การฟื้นฟแูละดแูลสุขภาพ 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
ในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย 
บรรลเุป้าความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสรมิ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการ 
มีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ 
เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการ
ได้รับการศึกษาที่ได้คณุภาพอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
ทุกคน 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่า
เทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลัง
ให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่อง
น้ าและการสุขาภิบาลไดร้ับการ
จัดการอย่างยั่งยืน และมสีภาพ
พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
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Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
เป้าหมายที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคน
สามารถเข้าถึงพลังงานท่ีทันสมัย 
ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อ 
ของตน 

กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างกลไกมาตรการรองรับการ
ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคม เสริมความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมระดับ
พื้นที่ 

1) กำรเสริมสร้ำงสังคมเข้มแข็ง
และพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
1.1.1 ส่งเสรมิการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน 
1.1.2 สร้างและพัฒนาผู้น า
สัมมาชีพ 
1.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.2.2 สร้างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมโดยค านึงถึงเรื่องอารยะ
สถาปัตย์ที่เอื้อต่อการด ารงชีวิต
ของเด็ก ผู้สูงวัย ผู้พิการและ 
ทุพพลภาพ 
1.2.3 จัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาส 
1.2.4 ส่งเสรมิการเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรมของ
ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนในระดบั
พื้นที ่
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน 
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 
ทำงสังคม 
(๑) สร้างความมั่นคงและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่
เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

๒) กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทกุ
มิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม  
การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน 
ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดบั
รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
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1.2.5 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
เพื่อช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสทาง
สังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาการบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นผ่านการร่วมด าเนินการ
ของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริการประชาชน 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.2 เพิม่ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรปูแบบดจิิทัล (Digital 
Service) และบริการเบด็เสร็จ (One 
Stop Service) 
4.1.3 เพิม่ช่องทางการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและปรบัปรุงการอ านวยความ
เป็นธรรมโดยเพิม่บทบาทการแกไ้ข
ปัญหาแทนการส่งต่อปญัหา 
4.1.7 พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และระบบการ
สื่อสารสองทางที่มีความรวดเร็วและ
เช่ือถือได้ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

- เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธภิาพและยกระดบั
การบรกิารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหไ้ดม้าตรฐานสากล
รองรบัความต้องการของประชาชน 
ภาคธุรกจิ และทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.2 เพิม่ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรปูแบบดจิิทัล (Digital 
Service) และบริการเบด็เสร็จ (One 
Stop Service) 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
 

- เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
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4.1.3 เพิม่ช่องทางการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและปรบัปรุงการอ านวยความ
เป็นธรรมโดยเพิม่บทบาทการแกไ้ข
ปัญหาแทนการส่งต่อปญัหา 
4.1.7 พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และระบบการ
สื่อสารสองทางที่มีความรวดเร็วและ
เช่ือถือได้ 

(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 5 
รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาตามแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
 
 

- - - เป้าหมายที ่1 ขจัดความยากจนในทุก
รูปแบบ ทุกที ่
เป้าหมายที ่2 ขจัดความหิวโหย บรรลุ
เป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 
เป้าหมายที ่4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับ
การศึกษาที่ได้คุณภาพอยา่งเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้าหมายที ่5 บรรลุถึงความเท่าเทียม
ทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี
และเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที ่6 ท าให้แน่ใจว่าเร่ืองน้ าและ
การสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่าง
ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทกุคน 
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เป้าหมายที ่7 ท าให้แน่ใจว่าทกุคน
สามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน 
เช่ือถือได้ ตามก าลังซ้ือของตน 
เป้าหมายที ่8 ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท า
และการจา้งงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่า
ส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที ่9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ
ปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืน
และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
เป้าหมายที ่10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที ่11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
เป้าหมายที ่12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคทีย่ั่งยืน 
เป้าหมายที ่13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที ่14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน 
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เป้าหมายที ่15 พิทักษ ์บูรณะ และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้ อยา่งยั่งยืน 
ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งและฟื้นฟูความเส่ือมโทรมของ
ที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมายที ่16 ส่งเสริมให้สังคมมีความ
เป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดย 
ถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเปน็
ที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเปน็
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
เป้าหมายที ่17 เสริมสร้างความเข้มแขง็
ในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลัง
แห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับ
สากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบรหิำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภำรกิจและทิศทำง กำรพัฒนำของ
ประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างระบบคณุธรรมในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
ทุกกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลก้าวสู่ธรรมา 
ภิบาลการบริหารทรัพยากร
บุคคลยุค ๔.๐ 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดย
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการ
พัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
4.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
4.1.8 ขับเคลื่อนการสร้าง 
อัตลักษณ์การด าเนินงาน  
(V-HAPPY) ให้เป็นรูปธรรม 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนม ี
ส่วนร่วม ประเทศปราศจาก
คอร์รัปช่ัน มีการกระจายอ านาจ และ
แบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ระหว่างส่วนกลางภูมภิาค และ
ท้องถิ่น 

- 

กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร 
และผู้น า รองรับการพัฒนากรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่
สากล และขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศท่ีแข่งขันได ้

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

- 
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แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560-2569 

แผนยุทธศำสตร์
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(พ.ศ. 2560-2579) 
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(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
กลยุทธ์ที่ 3 
ปฏิรูประบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความสมดลุกับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าสูงสดุ 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 
สร้างระบบการเรียนรู้ การ
จัดการตนเองของบุคลากรทุก
ระดับตามค่านยิมร่วม และ
ความจ าเป็นในการขับเคลื่อน
การพัฒนากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และความ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่าง
เท่าทัน 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.8 ขับเคลื่อนการสร้าง 
อัตลักษณ์การด าเนินงาน  
(V-HAPPY) ให้เป็นรูปธรรม 
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 
 
 

- 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม ี
ธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับ
การตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่
ท้องถิ่นยุคใหม่ 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.8 ขับเคลื่อนการสร้าง 
อัตลักษณ์การด าเนินงาน  
(V-HAPPY) ให้เป็นรูปธรรม 
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

- 

กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
และบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นนัก
บริหาร นักการเมือง และ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีธรรมาภิบาล 
และพร้อมเปิดรับการตรวจสอบ
อย่างโปร่งใส 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.8 ขับเคลื่อนการสร้าง 
อัตลักษณ์การด าเนินงาน  
(V-HAPPY) ให้เป็นรูปธรรม 
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 
 
 

- 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
กลยุทธ์ที่ 7 
เสรมิสร้างองค์กรแห่งความสุข
ด้วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง 
 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.8 ขับเคลื่อนการสร้าง 
อัตลักษณ์การด าเนินงาน  
(V-HAPPY) ให้เป็นรูปธรรม 
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

- 

กลยุทธ์ที่ 8 
เสรมิสร้างความเสมอภาค ความ
เท่าเทียมกันในการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.8 ขับเคลื่อนการสรา้งอัตลักษณ์
การด าเนินงาน (V-HAPPY) ให้เปน็
รูปธรรม 
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่
4.1.10 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงการสร้าง

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 

 หน้า ๑๐๙

แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560-2569 

แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงมหำดไทย  

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
แรงจูงใจ และการสร้างความเท่า
เทียมในพื้นที่ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำองค์กรด้วยฐำนคุณธรรม ควำมรู้ และสมรรถนะสูง เป็นองค์กรระดับสำกลที่สังคมยอมรับ 
กลยุทธ์ที่ 1 
เสรมิสร้างขีดความสามารถใน
การน าองค์กรของผู้น า เพื่อการ
ขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสู่องค์กร
สมรรถนะสูงทีม่ีคุณธรรม  

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

- 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบการบริหาร
ยุทธศาสตร์ทั่วท้ังองค์กรแบบ
ครบวงจร เพื่อหนุนน าการ
พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและรองรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบ 
บูรณาการ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

- 
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กลยุทธ์ที่ 3 
เสรมิสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ใหม่ พัฒนาระบบการบริการ
ลูกค้า และผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ  

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Service) และบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 
4.1.3 เพิ่มช่องทางการเข้าถึง
บริการภาครัฐและปรับปรุงการ
อ านวยความเป็นธรรมโดยเพิ่ม
บทบาทการแก้ไขปัญหาแทนการ 
ส่งต่อปัญหา 
4.1.8 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหเ้ป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
สรา้งอัตลักษณ์บคุลากร (PITHAK) 
และจดัสรรอตัราก าลังใหเ้หมาะสม
กับภารกจิและพื้นที ่

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำง
สังคม 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็น
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบการวดัผล การ
วิเคราะห์ การจัดการข้อมลูและ
สารสนเทศ ภายในองค์กรให้มี
มาตรฐาน และทันสมัย  

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.3.1 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลบุคคลและข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา 
 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบ 
บูรณาการ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ

- 
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3.3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
(One info) โดยเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
3.3.3 พัฒนาคลังข้อมูลส าหรับใช้
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
การรับมือกับสถานการณ์ความ
มั่นคงภายใน 

กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 5 
ส่งเสริม สนับสนุนธรรมาภบิาล
ในทุกภารกิจของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นให้เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรธรรมา 
ภิบาลระดับประเทศ และ
นานาชาติ  
 

4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบ 
บูรณาการ 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคม 
มีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถงึ
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และ
สร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่
ยอมรับในทุกระดับ 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 

 หน้า ๑๑๒

แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560-2569 

แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงมหำดไทย  

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
กลยุทธ์ที่ 6 
ยกระดับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล
ทั่วทั้งองค์กร  

3) กำรเสรมิสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.3.1 ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลบคุคลและข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา 
3.3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
(One info) โดยเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
3.3.3 พัฒนาคลังข้อมูลส าหรับใช้
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
การรับมือกับสถานการณ์ความ
มั่นคงภายใน 
4) กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล 
4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Service) และบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 
4.1.7 พฒันารปูแบบการ
ประชาสมัพันธ์และระบบการสื่อสอง
ทางที่มีความรวดเรว็และเช่ือถือได ้

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนา 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 
 
 

- 
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แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560-2569 

แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงมหำดไทย  

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
กลยุทธ์ที่ 7 
เสรมิสร้างบทบาทระหว่าง
ประเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  

3) กำรเสริมสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยใน 
3.2.8 สร้างความสัมพันธ์และ
ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาตาม
กรอบความร่วมมือกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ
และความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบและ
พัฒนา 

๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันกำรทจุริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภมูิภาค และท้องถิ่น 
 

เป้าหมายที่ 17 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกดิผล 
และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 
ทั้งนี้สามารถจ าแนกแนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา และแผนงาน โครงการได้ตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กำรเสริมสร้ำงกำรปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศำสตร์ 

ปัญหาและความท้าทายของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและปฏิรูปประเทศ ที่มีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศให้มีความม่ันคง ยั่งยืน และการพัฒนา
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาความพร้อมแก่เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยส าหรับประชาชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาประชาธิปไตยที่ประชาชนในท้องถิ่นและสังคมในภาพกว้างทั้งในและระดับนานาชาติให้การยอมรับในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นของประเทศไทย 
 อีกทั้งปัญหาและความท้าทายของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปต่อ
บริบทของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกประการคือ การเสริมสร้างศักยภาพในการพ่ึงตนเองของท้องถิ่น และ
การเป็นกลไกส าคัญเชิงพ้ืนที่เพ่ือการชี้น าการพัฒนาของพ้ืนที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนน ากลไกของท้องถิ่น
ร่วมสร้างความม่ันคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น โดยเน้นการเชื่อมโยงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการบริหารและการจัดบริการสาธารณะตามบริบทภารกิจของท้องถิ่น และ 
สิ่งส าคัญอย่างสูงสุดคือการธ ารงไว้ซึ่งการเรียนรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีการท างานของ 
การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในทุกๆ ภารกิจ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นกลไกระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน 
และพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็ง 

๒) เพ่ือเสริมสร้างความพร้อม และผนึกก าลังทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่น สังคมในภาพกว้าง ทั้งประชาชน 
เอกชน และส่วนราชการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงาน การปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

๓) เพ่ือสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายยุทธศาสตร์ และการพัฒนาของการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกับความจ าเป็นในทิศทางนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในด้านการพัฒนาการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูป
ประเทศ 

๔) เพ่ือการจัดระบบการเรียนรู้ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืน เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และการระเบิดจากภายในแก่ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ในการด าเนินชีวิตสร้างวิถีชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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๓. เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 
๑) ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับท้องถิ่นมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น ประชาชนมีความตื่นรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระบอบการบริหารของท้องถิ่นของประเทศได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ…….. 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตยในระดับ

ท้องถิ่น 
- ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ…….. 
- จ านวนปัญหาข้อขัดแย้ง การฟ้องร้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของ

ประชาธิปไตย 
- ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการประชาธิปไตยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานการส่งเสริม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- จ านวนยุวประชาธิปไตยในท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศ 

๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รับ
การถ่ายทอดสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาทเด่นในการ
ส่งเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดความ
ยั่งยืน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและน าสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
ชุมชน ประชาชน มีความตื่นตัว และน าไปใช้ทั่วทั้งท้องถิ่นไทย 

ตัวชี้วัด   
- ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติเพ่ือการความเป็นเลิศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จ านวนชุมชนมาตรฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการส่งเสริม และขับเคลื่อนจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จนมีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานท้องถิ่นพอเพียง 
- ร้อยละของท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการร่วม

ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามแนวทางและมาตรฐานของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามโครงการของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
๔. กลยุทธ์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ สร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรประชำธิปไตยแก่เยำวชนในสถำนศึกษำของท้องถิ่น และ
เยำวชนในท้องถิ่น เพื่อสร้ำงหลักประกันประชำธิปไตยของท้องถิ่นในอนำคต  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ศึกษา ค้นคว้า รูปแบบการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขส าหรับสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการส่งเสริมตามภารกิจของท้องถิ่น  
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๒) สร้างและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน ระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง  
เพ่ือปลูกฝังการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่นักเรียน พร้อมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการร่วม
ระหว่างสถานศึกษาของท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

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

- ปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย เช่น  
จัดห้องเรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วม ครูรับฟังเด็กมากข้ึน 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” จัดให้มีการ 
คัดสรร “ครูท้องถิ่นพันธุ์ใหม่ มุ่งสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน” โดยให้รางวัลจูงใจ 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนายุวประชาธิปไตยในท้องถิ่นจากสถานศึกษาของท้องถิ่น  
โดยด าเนินการในระดับหมู่บ้านอย่างน้อยไม่ ต่ ากว่า ๑๐ คนต่อหมู่บ้าน เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ให้เยาวชนของสถานศึกษาของท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เพ่ือปลูกฝังความรักในประชาธิปไตย และความรักใน
ถิ่นเกิด และความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริม/พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ถือปฏิบัติให้ชัดเจน และก าหนดนโยบาย 
แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในและ 
นอกระบบการศึกษา พร้อมทั้ง รื้อฟ้ืน/กระตุ้น/ส่งเสริมการจัดตั้งสภานักเรียนในทุกโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมสถานศึกษาท้องถิ่นก าหนดหลักสูตรเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการ 
ในระบอบประชาธิปไตยให้ชัดเจน แยกออกต่างหากเป็นวิชาเฉพาะเพ่ือสร้างส านึก
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระบวนการประชาธิปไตยในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน 

- จัดการประกวดเยาวชนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตย ในสถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
มีเงินรางวัลหรือปัจจัยกระตุ้นเป็นสิ่งจูงใจ พร้อมทั้งก าหนดให้เป็น KPI ในการประเมิน LPA 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การประกวดจัดอันดับและให้รางวัล 
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- พัฒนา “ยุวประชาธิปไตย” ในโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นผู้น าในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมในโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ตั้งสภานักเรียน สภาเยาวชน เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยในระดับสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

๔) ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของภาคีความร่วมมือ ผ่านกลไกการประสาน
เชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
วิทยากรเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คล้ายครู DARE ของ ปปส./ต ารวจ) พร้อมทั้ง สร้างเครือข่าย
การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยและวิทยากรร่วมกับ 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
กระบวนการประชาธิปไตยระหว่างสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุดองค์ความรู้ สื่อการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน และ 
การสร้างสรรค์ การพัฒนากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนการประชาธิปไตยในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- น าแนวทาง/รูปแบบ/วิธีการ Best Practice ของญี่ปุ่นและประเทศในยุโรปมาปรับใช้เป็น
หลักสูตรในโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการมีวินัย พ้ืนฐานประชาธิปไตย และ
การน าหลักประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- จัดให้มีเครื่องมือประเมินการศึกษาด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืนๆ ศึกษาเรียนรู้ 

 
๔.๒ พัฒนำกระบวนกำรประชำธิปไตยและกระบวนกำรทำงสภำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นหลักทำงประชำธิปไตยให้กับท้องถิ่น และประชำชน  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นผ่านกระบวนการของสภาท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น
และสนใจในกระบวนการเสนอกฎหมายและร่วมรับฟังในการประชุมสภาท้องถิ่น 

- ก าหนดแนวทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลให้ประชาชนทราบ และการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนทุกระดับ
เพ่ือเข้าใจในหลักประชาธิปไตย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้ซื้อสิทธิ
ขายเสียง พร้อมสร้างความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบถึง
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

- ศึกษาแนวทาง ระเบียบปฏิบัติในการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล 
การให้ประชาชนร่วมเสนอกฎหมายและร่วมรับฟังการประชุมสภาให้ผู้ก ากับดูแลรับทราบ 

- วางแนวทางการประชาสัมพันธ์สิทธิหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการให้ประชาชน 
เข้าร่วมเสนอกฎหมายและร่วมรับฟังการประชุมสภา และพัฒนารูปแบบการจัดเวทีดีเบต
นโยบายเพ่ือให้ผู้สมัครได้ชี้แจงแนวทางนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นและถ่ายทอดสดการจัด
เวทีดีเบตดังกล่าวเผยแพร่โดยทั่วไป พร้อมทั้งการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
สามารถใช้สิทธิได้ทุกเขตเลือกตั้ง 

- สร้างกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
เป็นผู้ประเมิน 

- ศึกษารูปแบบแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีสิทธิการเลือกตั้งให้สามารถใช้สิทธิข้ามเขตได้ 
- สร้างนวัตกรรมในการประเมินสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนอย่างถูกต้อง 

แม่นย า พร้อมน านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น ในการลงคะแนนเสียงให้มี
ความถูกต้องแม่นย า และนับคะแนนโดยใช้เครื่องประมวลผล 

- การก าหนดกิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาสนับสนุน 
การด าเนินงานของกลุ่มมวลชน จะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่ม
นั้นๆ โดยจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มทั้งโดยการ
ประชุม/ประชาพิจารณ์ ฯลฯ 

 
 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๑๙

๒) ปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์กฎหมาย ระเบียบ เพ่ือการยกระดับกระบวนการสภาท้องถิ่นของ
ท้องถิ่นให้มีความทันสมัยเป็นสากลสอดคล้องกับสถานการณ์การเสริมสร้างประชาธิปไตยในประเทศและการพัฒนา
ประชาธิปไตยที่สามารถเทียบเคียงได้กับประเทศที่มีความโดดเด่นด้านประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการท างานของข้าราชการการเมืองของท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ก าหนดระเบียบ/แบบแผนในการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งก่อนและ 
หลังการประชุมสภา  

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

- ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ิมช่องทางการเข้ามา 
มีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภา เช่น การประชุมสภา มติของ
สภา เป็นต้น และการก าหนดให้ท้องถิ่นต้องมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้น า
ชุมชน กลุ่มมวลชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ เพ่ือเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้ งการก าหนดให้ต้องมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาท้องถิ่น (ยกเว้นกรณี 
ที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นการประชุมลับ) เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น  
เสียงตามสาย ระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ของท้องถิ่น ฯลฯ และการเผยแพร่ผลการประชุม
สภาให้ประชาชนทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ก าหนดสถานที่สาธารณะในพ้ืนที่
ชุมชนเพ่ือปิดประกาศผลการประชุม การออกเสียงตามสายส าหรับมติสภาที่มีผลกระทบ
ส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน หรือผ่านสื่อสารสนเทศด้านต่างๆ 

- ศึกษาแนวทางในการสร้างองค์กรอิสระในระดับชาติเพ่ือตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินการในกิจการของสภาท้องถิ่น 

๓) การพัฒนาคณุภาพของบุคลากรทางการเมืองของท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถในการด าเนินการ
ตามกระบวนการทางภารกิจท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในรายบุคคล พร้อมปรับปรุงคู่มือปฏิบัติ  
การติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเมืองในรายบุคคลโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษาแนวทางการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ควรจัดการอย่างรัดกุมโดยยึดตามขั้นตอนการ
ด าเนินการของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
และจัดให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้ง  

- จัดท าคู่มือด้านการปฏิบัติงานให้สมาชิกสภาท้องถิ่นควรมีผู้แทนชุมชนเข้าไปตรวจสอบ
กระบวนการจัดการเลือกตั้ง และควรให้มีการประกาศประวัติของผู้สมัครอย่างเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบ และคัดค้านโต้แย้งการลงสมัคร และควรจัดสร้างคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรู้บทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนเอง 

- จัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบสอบสวนการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรก าหนดให้มีแนวทางคุ้มครองผู้มีหน้าที่สอบสวน
และมีการก าหนดค่าตอบแทน ไปจนถึงมีการก าหนดแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ด้วย 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๒๐

๔) พัฒนารูปแบบ มาตรการ กลไกเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนร่วมในการตรวจสอบ 
ติดตามการท างานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โซเซียล
มีเดียที่เป็นระบบที่ประชาชนสะดวก เข้าถึงง่าย เป็นธรรม และทันสมัย ตามแนวทางดังนี้ 

- สนับสนุนส่งเสริมการปลุกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้าใจหลักการประชาธิปไตย โดยก าหนดให้มีสภานักเรียน และก าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการและสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
ในการสร้างจิตส านึกด้านประชาธิปไตยผ่านทางสภานักเรียน เปิดโอกาสให้ประธานสภา
นักเรียน ผู้แทนสภานักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นในวาระส าคัญๆ เช่น งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ หรือเรื่องที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

- เพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนได้โดยตรง 

๕) การก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อม
พัฒนาเป็นบุคลากรคุณภาพ และสร้างหอเกียรติยศระดับจังหวัด และระดับประเทศ (Hall of Flame) เพ่ือการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  

๖) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในระดับนานาชาติ เพ่ือการเรียนรู้  และยกระดับ 
การปกครองท้องถิ่นไทยสู่สากล และส่งเสริม สนับสนุนองค์กรภาคีในสถาบันอุดมศึกษา ภาคประชาสังคม ร่วมวิจัย
พัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยในการปกครองท้องถิ่นของประเทศ  
ตามแนวทางดังนี้ 

- ควรจัดให้สถาบันอุดมศึกษาท าวิจัยเพ่ือน าแนวทางที่ประสบความส าเร็จของต่างประเทศ 
ในการพัฒนากระบวนการทางสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้กับประเทศไทย 

 
๔.๓ เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชน บุคลำกรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมประชาชนในการร่วมพัฒนาการปกครองในท้องถิ่น เพ่ือการร่วมขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นตามกรอบความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และทิศทาง  
การปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายข้าราชการ และฝ่ายการเมืองถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามแนวทางดังนี ้

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน และส่งเสริมและให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจและให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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- อบรมผู้น าชุมชนและขยายผลถึงประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๒) สร้างมาตรการแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคีสมานฉันท์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นที่เกิดความแตกแยก จากกระบวนการทางการเมืองของท้องถิ่น พร้อมทั้งหนุนเสริมความสมานฉันท์
เพ่ือการร่วมแก้ปัญหาของประเทศด้วยกลไกและภารกิจของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี ้

- สร้างธรรมนูญชุมชนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครบทุกหมู่บ้าน
และชุมชนด้วยกลไกของชุมชน พร้อมสร้างมาตรฐานกลางและธรรมนูญในกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน มีธรรมนูญเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการท าประชาคม ประชาพิจารณ์ 
ส่งเสริมให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

- สร้างจิตส านึกในการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในสังคม  และ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้จักหน้าที่ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมสร้างแนวความคิดในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และรับฟังเสียงข้างมาก 
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

- ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ภายใต้นโยบายการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยพลังคนท้องถิ่น 

- มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมสันติวิธี ยึดหลักความเป็น
กลางและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเน้นการลดความขัดแย้งแตกแยกในเชิงความคิด
โดยเน้นการเคารพความคิดต่าง ผ่านการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนประชาธิปไตย 
ในระดับท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง มีจิตใจมุ่งมั่น รู้รักสามัคคี 
พร้อมทั้งการเสริมสร้างให้มีความสัมพันธ์เชิงสาธารณะ ความสัมพันธ์ของชุมชนบน
พ้ืนฐานของความร่วมมือ และการสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับชุมชนตามวิถีแห่ง
การปฏิบัติการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น เพ่ือ
ไม่ให้ประชาชนและชุมชนถูกชี้น าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจนไม่สามารถแสดงออก 
ตามความต้องการของตนเองได้ 

๓) ระดมพลังจากทุกภาคส่วนในการหนุนเสริมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ผ่านกลไกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามการท างานของข้าราชการการเมืองของท้องถิ่น 
ในการเป็นกลไกบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ การกระจายโอกาสเรียนรู้ ในรูปแบบโรงเรียนพัฒนาเมือง
พัฒนาชุมชนให้มีอิสระพ่ึงพาตนเอง คิดแบบสร้างสรรค์มาจากความต้องการของท้องถิ่น 
โดยวิธีสนับสนุนเท่านั้น 
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- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อบรมความเข้าใจ ทัศนคติในกลุ่ม และแนวคิดการพัฒนาความรู้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๔.๔ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นก ำลังหลักส ำคัญของ

กระทรวงมหำดไทยในระดับพื้นที่ในกำรระดมพลังขององค์กรภำคีทุกภำคส่วนของท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อกำรแสดงควำมจงรักภักดีแก่สถำบันพระมหำกษัตริย์  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การผสานเชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย 

ในการร่วมในกิจกรรมเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระท าร่วมกันทั่วทั้งประเทศ กระท าจนเป็นภารกิจหลัก 
ที่ส าคัญ ทั้งนี้ค านึงถึงบริบทของภารกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับลักษณะจ าเพาะของการเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  

- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพ่ือการแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดีของบุคลากรของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันส าคัญๆ ของทุกพระบรม
วงศานุวงศ์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีเป็นอัตลักษณ์จนเป็นที่ประจักษ์ท้ังประเทศ  

- การผสานเชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมต่างๆ ของกระทรวง 
มหาดไทยในการร่วมกิจกรรมเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก่
สถาบันพระมหากษัตริย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าร่วมกันทั่วประเทศจน
เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงบริบทของภารกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับลักษณะ
จ าเพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  

๒) เสริมสร้างความเป็นชาติไทยแก่เยาวชนในท้องถิ่น พร้อมปลูกฝังความรัก การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์แก่เด็ก เยาวชนในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการสร้างสิ่ง 
ยึดเหนี่ยวร่วมกันเพื่อการพัฒนาสู่ความสามัคคีสมานฉันท์ ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักในคุณูปการที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อชาติไทย 
โดยเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ 

- แจ้งเบาะแสบุคคล กลุ่มบุคคลที่ละเมิดในท้องถิ่น จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ือ
ด าเนินมาตรการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด 

- สร้างการรับรู้ถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจใน
พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูล/ศูนย์การเรียนรู้ 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยในทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักใน 
พระราชกรณียกิจของสถาบัน เช่น การประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์ 
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๓) ใช้กลไกของท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวทาง 
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการของทุกพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเรียนรู้กับ
กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และโครงการของทุกพระบรมวงศานุวงศ์ของทุกพระองค์ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น และให้การส่งเสริมเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของทุกพระองค์ ตามแนวทางดังนี้ 

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

- จัดท าหนังสือรวบรวมพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชวงษ์จักรี  
ทุกพระองค์ในโอกาสที่ส าคัญ และท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่น หรือแนวคิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง
การร่วมสนับสนุนการจัดท าสื่อเพ่ือการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชด ารัส และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมในภาพกว้างด้วยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และร่วมเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชด ารัสของทุกพระองค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมให้เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นในระดับครัวเรือนด้วยกลไกของ
ท้องถิ่น  

- ใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้
การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการของทุกพระบรมวงศา 
นุวงศ์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการของทุกพระบรมวงศานุวงศ์ของทุกพระองค์ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น และให้การ
ส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของท้องถิ่นกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
ทุกพระองค ์

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

- ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
เยาวชนได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 

- ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้น าแนวทาง/โครงการพระราชด าริ  
สู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างต้นแบบความส าเร็จของการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ เช่น สร้างแก้มลิง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม/แล้ง 

- ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างอาสาสมัคร “จิตอาสา” ที่มีกิจกรรม
เชื่อมโยงและผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
การกระท าที่จะกระทบต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาด าเนินการ 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๒๔

๔) สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส านึกและการแสดงออก 
ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๕) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในส่วนกลาง จัดตั้งส่วนส่งเสริมความมั่นคงท้องถิ่น 
ในส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสร้างกลุ่มงานส่งเสริมความม่ันคงท้องถิ่น 

 
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนด้วย

กำรระเบิดจำกภำยในท้องถิ่น สู่กำรพัฒนำด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างแนวทางการบริหารจัดการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- จัดท ามาตรฐานแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
และค านึงถึงการอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ หรือพ้ืนที่ที่มีความ
เหลื่อมล้ าในการพัฒนา พร้อมสร้างระบบการประเมิน รับรองมาตรฐาน การพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมินรับรองมาตรฐาน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมบูรณ์ พร้อมแล้วค่อยกระจายบทเรียนสู่ประชาชน 
ในท้องถิ่น  

- พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและประสบความส าเร็จ 
ในการเป็นองค์กรท้องถิ่นต้นแบบการเสริมสร้างการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ประชาชนใช้เป็นห้องเรียนเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ และ 
ผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง และสร้างเวทีเพ่ือให้ท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แสดงผลงานเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และต่อยอดการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมสื่อสารความส าเร็จให้เป็นที่รับรู้ในภาพกว้างทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ 

- ก าหนดให้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่นเดียวกับที่กรมพัฒนาชุมชนมีหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญอันดับต้นกับปัญหาเรื่องปากท้องและ 
การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าโครงการสาธารณะ
ประโยชน์บางประเภทที่ไม่ได้เกิดจากข้อเรียกร้องและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

- สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอเพียง หนึ่งอ าเภอ หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พอเพียง โดยพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเหมาะสม เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาคุมภาพชีวิตของประชาชนได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
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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) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาให้เป็นที่ปรึกษาการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมทัศนคติของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ยึดมั่นแนวทางปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับองค์ความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

- พัฒนาวิทยากรมืออาชีพด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดให้มี
ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนรับทราบ 
(แก้ปัญหาขาดแคลนวิทยากรมืออาชีพ) 

- ก าหนดภารกิจด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชัดเจนโดยระบุไว้ในกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการด าเนินการและอ านาจหน้าที่เอาไว้ด้วย 

- สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม/หลักสูตรขยาย
ผลไปยังนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเรียน การสอน ปลูกฝังเยาวชน
ตั้งแต่เริ่มต้น และสร้างวิทยากรตัวคูณ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นในทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- คัดเลือกผู้บริหาร, องค์กร, บุคลากรท้องถิ่นเพ่ือฝึกฝนอบรมให้เป็นต้นแบบผู้น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

๓) ศึกษา วิจัย พัฒนาสร้างองค์ความรู้รองรับการสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดท าคู่มือ
และแนวทางในการเชื่อมโยงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละประเภทและทุกระดับ ตามแนวทางดังนี้ 
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- จัดท าและเผยแพร่ชุดความรู้ ด้านการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยเหมาะสมกับบริบทภูมิสังคมในท้องถิ่น
อย่างเข้าถึงประชาชน 

- ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งมีตัวอย่างความเป็นเลิศในการบูรณาการความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรับใช้แนวทางด้านองค์ความรู้ การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาปรับใช้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการสนับสนุนการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล 
ความรู้ และความส าเร็จตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษารูปแบบการจัดท ากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดหน่วยงานปฏิบัติและ
อ านาจหน้าที่ ให้ชัดเจน และชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
เป็นแนวทางเดียวกัน 

- การจัดท าข้อมูลจ านวนหมู่บ้านชุมชนที่ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ต่อยอดความส าเร็จในด้านการจัดท าฐานข้อมูล เช่น LSEP ต่อยอดการพัฒนาและน า
ข้อมูลไปใช้โดยต้องท าให้ฐานข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ และน า
โครงสร้างเชิงข้อมูลเหล่านี้ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดท าแผนงาน/
งบประมาณในการเสริมสร้างความพอเพียงแก่ท้องถิ่น 

- เชื่อมระบบข้อมูลสารสนเทศกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเฉพาะด้านหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนในด้าน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือบุคคล และสร้างกระบวนการ
บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล) ในการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งน าฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงงานให้ครบครันทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้ตัวแบบของหน่วยงาน
เอกชน 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ขั้นตอนการ
จัดท าประชาชน การก าหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน 

- สร้างความต่อเนื่องการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัด
กิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
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- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

๕) เสริมสร้างบทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบูรณาการความร่วมมือ 
เชิงนโยบายขององค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจท้องถิ่นพอเพียงด้วยกลไกประชารัฐ 
ตามแนวทางดังนี้ 

- สนับสนุนให้จัดตั้งสภาชุมชนเพ่ือสนับสนุน ขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สร้างกระบวนการความร่วมมือกับภาคเอกชนในพ้ืนที่หรือสถาบันองค์กรต่างๆ เข้ามา 
มีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การใช้พลังงาน
ทางเลือก การสร้างตลาดหรือร้านค้าชุมชน  

 
๕. แผนงำน โครงกำรที่ส ำคัญ 

๕.๑ แผนงานการเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (กพส.) 
๕.๒ แผนงานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการมาตรฐานแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (กพส.) 
- โครงการส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและพระบรมวงศานุวงศ์ (กพส.) 

 
หมำยเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
กำรส่งเสริมและพัฒนำท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไทย ๔.๐  

สู่ประเทศที่พัฒนำแล้วจำกฐำนของท้องถิ่น 
 
๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศำสตร์ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี คือเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของ
ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 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 ที่เน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

๒) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

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

  
ทั้งนี้เป้าหมายส าคัญ คือ การขับเคลื่อนประเทศเพ่ือก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นดังกล่าวจากทั้ง ๔ องค์ประกอบส าคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่าความ
เชื่อมโยงต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้สามารถรองรับการจัดบริการสาธารณะที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกเชิงพ้ืนที่ในการระดมพลังทุกภาค
ส่วนร่วมลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และนอกจากนั้นยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
บทบาทส าคัญ ในการร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชุดใหม่ บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นตามภารกิจ 
ที่ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมข้ึนต่อรายได้ของท้องถิ่น และความท้าทายส าคัญส าหรับองค์ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในประเด็นนี้ก็จะเป็นการสร้างแนวร่วมที่ส าคัญเชิงพ้ืนที่ในการหนุนเสริมการพัฒนาของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่น (Sustainable Development Goal: SDGs) สู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการท าให้
ท้องถิ่นเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วนั้นเอง 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเตรียมพร้อมระบบการบริการของท้องถิ่นในการรองรับการขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเทศไทย ๔.๐ โดยเฉพาะท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
บริการและบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการจัดบริการอย่างมีมาตรฐานสากล 

๒) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีความทันสมัยสู่สังคมดิจิทัลและ 
การเชื่อมโยงกับสังคมในภาพกว้างทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

๓) เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมจากบริบท และ
ภารกิจของการปกครองท้องถิ่นผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 

๔) เพ่ือยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทและทุกระดับ
ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการเป็นแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ที่มีคุณภาพเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาพ้ืนที่ และการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับประเทศ   

๕) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในมิติภารกิจของการพัฒนาท้องถิ่นให้พัฒนาที่สอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี 

 
๓. เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 

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

ตัวชี้วัด 
- จ านวนนวัตกรรมการพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อน

ประเทศไทย ๔.๐ 
๒) โครงสร้างพ้ืนฐานการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโต หนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างงาน อาชีพ 
รายได้ เศรษฐกิจแก่ชุมชนให้เติบโตมากขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนางานและบริการรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 

๔.๐ ได้ตามเกณฑ์ท้องถิ่น ๔.๐ 
- ร้อยละของท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 

: SDGs) 
๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรดิจิทัลทุกภารกิจการบริหาร 

การบริการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย Smart 
Thailand 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานองค์กรดิจิทัล 
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๔. กลยุทธ์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
๔.๑ เสริมสร้ำงศักยภำพ และขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรสรรค์สร้ำง

นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำภำรกิจ กำรบริกำรในระดับพื้นที่รองรับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ และ  
ไทยแลนด์ ๔.๐  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 

สรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพ้ืนที่ตามกรอบการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทย ๒๐ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ ในทุกภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ พ้ืนที่ชายแดน หรือ
ท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมสูงในชุมชนเมือง ตามแนวทางดังนี ้

- ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ศึกษา วิเคราะห์ความ
ทันสมัยของกฎหมาย เปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
สภาพการณ์ในปัจจุบันของประเทศ และความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
ตามแผน ๒๐ ปี และไทยแลนด์ ๔.๐ 

- ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการด าเนินการในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าระบบในการวัดผล การประเมิน  
การนิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี และสร้างเครื่องมือ 
ในการประเมิน และตรวจสอบความโปร่งใสโดยประชาชน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดท ามาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
และจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายในระดับกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือหาข้อสรุป 
ในเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

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

- ศึกษาความเหมาะสมในการเพ่ิมอ านาจหน้าที่และปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและไทยแลนด์ 4.0 ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ โดยตราเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยกฎหมายจะต้อง
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีความ
แตกต่างกันการบังคับใช้กฎหมายจะต้องสอดคล้องกับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒) พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างและพัฒนานักนวัตกรท้องถิ่นเพ่ือการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ทั้งที่เป็นบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสร้างและพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่น 
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- จัดท ามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของกรม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี พร้อมจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

- วางมาตรการแนวทางเพ่ือการพัฒนานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่อาชีพ  
โดยร่วมกับอาชีวศึกษาผ่านความร่วมมือในเชิงนโยบาย และการเห็นชอบโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้นอกจากการรองรับความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ และความ
ต้องการด้านอาชีพของท้องถิ่น ยังเน้นการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่เยาวชนเป็นส าคัญ 
เพ่ือการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของท้องถิ่น 

- ก าหนดให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้สามารถจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก 
ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการในรูปแบบการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบการปกครองท้องถิ่น เช่น ผู้มีความสนใจอยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมให้มีอ านาจหน้าที่
เพ่ิมข้ึน 

๓) พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นกลไกส าคัญในการสื่อสารยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ๒๐ ปี สู่การด าเนินงานในระดับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความเข้าใจใน  
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางดังนี ้

- ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของ
นวัตกรรมสมัยใหม่ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้และร่วมพัฒนาศึกษา
และวิจัยนวัตกรรมร่วมกัน เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ส่งเสริมการเชื่อมโยงการใช้นวัตกรรมที่เป็นภารกิจร่วมกันขององค์กรภาคีหน่วยงาน
ต่างๆ 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านัก กอง และหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมผลิต 
คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามแนวทาง
การพัฒนาประเทศ และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ ตามแนวทางดังนี ้

- จัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
เผยแพร่นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณะ 

- จัดให้มีการมอบรางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักนวัตกรของท้องถิ่นที่สามารถคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในท้องถิ่น 

- จัดประกวดให้รางวัลการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่น าไปปรับใช้ในการพัฒนาตาม
ภารกิจ และการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ พร้อมให้ทุนพัฒนาวิจัย
เพ่ือต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รางวัลให้พัฒนามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การจัดให้มีเวที หรือช่องทางในการสื่อสาร หรือถ่ายทอดความส าเร็จในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  
เพ่ือการผลักดันเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือการพัฒนา 
การบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๕) แสวงหาความเป็นเลิศจากต่างประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ่ือน าองค์ความรู้มาประยุกต์ในในการพัฒนา
ท้องถิ่นของประเทศไทย พร้อมศึกษา วิจัย เพ่ือค้นหามาตรการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความจ าเป็นในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ พ้ืนที่ชายแดน หรือท้องถิ่นที่มีความพร้อมสูง 
ในชุมชนเมือง 

 
๔.๒ รวมพลังองค์กรภำคีทุกภำคส่วนหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล และองค์กร

แห่งนวัตกรรม  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้ งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร 

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

- แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศรองรับความจ าเป็น ในการพัฒนาในอนาคตตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศ 

- ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านองค์กรคุณภาพดิจิทัล และนวัตกรรม 
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่ง

รวบรวม และอ้างอิงทางความรู้ ด้านการปกครองในระดับท้องถิ่นของประเทศที่ทันสมัย จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ 
การรองรับการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่  โดย
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สร้างองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ตามอ านาจหน้าที่น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเผยแพร่และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลทุกเรื่องที่มีอยู่ให้เป็นระบบเดียวกัน และจัดเก็บ
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการพัฒนาท้องถิ่น 

- สร้างองค์ความรู้และคลังนวัตกรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น าไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สร้างระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น 

- สร้างฐานข้อมูลกลาง (Big data) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการประชาชนให้ครบถ้วน สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน รวมทั้งสร้างอาชีพเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีคุณภาพท่ีดี 
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- ส่งเสริมให้มีศูนย์รวมข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับองค์กร
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 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น และพัฒนำกลไกเพื่อกำร
กระจำยทรัพยำกร และกำรบริกำรตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำถึงควำมต้องกำรเร่งด่วน 
ส ำคัญ ของพื้นที่ ผ่ำนกำรบูรณำกำรทรัพยำกรร่วมกับจังหวัด และองค์กรภำคีเครือข่ำยในรูปแบบภำรกิจร่วม
ประชำรัฐ ท้องถิ่นเป็นฐำน ประชำชนเป็นศูนย์กลำง  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรทางด้านแผนของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเป็นนักยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ 
มืออาชีพ ผ่านหลักสูตรการพัฒนาแบบครบวงจร รองรับการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว เพ่ือหนุนเสริมประเทศไทยพัฒนาแล้ว ตามแนวทาง 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
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๒) จัดท ามาตรฐานคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
การปฏิบัติ พร้อมการผลักดันให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้สร้างระบบการติดตาม การประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งให้การยกย่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ พร้อมการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เรียนรู้การพัฒนาด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

๓) จัดท าโครงการเชิงกลยุทธ์ต้นแบบการพัฒนาของท้องถิ่น เป็นโครงการกลางที่ท้องถิ่นสามารถ
ปรับใช้และผลักดันสู่แผนการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด กรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานเชิงนโยบาย 

๔) เสริมสร้างบทบาทของท้องถิ่นอ าเภอในการเป็นผู้บูรณาการ และประสานยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอ ให้มีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และ
การบูรณาการกับส่วนราชการอ่ืนๆ 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 

- ให้มีการบูรณาการแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับทุกหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดและ
จังหวัดข้างเคียง เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท ฯลฯ 

- ส่งเสริมการเชื่อมโยงร่วมกันประสานการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่เชื่อมโยงติดต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ไปในแนวทางเดียวกันในลักษณะของ Area 
Cluster เป็นแผนแม่บทการพัฒนาร่วมแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๕) สร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการ การปรับระเบียบเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ  

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

๔.๔ ระดมพลังจำกองค์กรภำคีทุกภำคส่วน ภำคประชำชน ประชำชนในกำรร่วมกับท้องถิ่น เพื่อกำร
สร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ รักษำ และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงแหล่งพลังงำน 
ในท้องถิ่นเพื่อกำรพึ่งตนเอง และกำรใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืน และสมดุล  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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๑) สร้างและพัฒนาโครงการที่โดดเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการแสดงซึ่ งการ 
มีส่วนร่วมในการรักษา พัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาเป็นโครงการ
เอกลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือสร้างการรับรู้จากท้องถิ่น สังคม และสาธารณะในการพัฒนางาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร (Identity and Branding Project) ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ให้มีการด าเนินงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีการปลูกป่า การก าจัดผักตบชวา การท าฝายชะลอน้ า 
หรืออ่ืนๆ ตามบริบทพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ 

- การส ารวจแหล่งน้ า LSEP พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน
ในท้องถิ่น 

- การส ารวจข้อมูลในพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชน เช่น แหล่งน้ าการเกษตร 
การจัดการน้ าในชุมชน ความต้องการน้ า เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบความพอเพียงเรื่อง
ทรัพยากรน้ าในชุมชน โดยจะได้น าไปเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าต่อไป 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกป่าในพ้ืนที่ของตนเอง โดยยึดหลักปลูกพืช 3 อย่าง  
โดยประโยชน์ 4 อย่าง และส่งเสริมให้ประชาชนมีการขุดสระกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ เพ่ือ
การเกษตรของตนเอง เพ่ือให้มีน้ าใช้เพียงพอโดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง 

- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการวางแผนการบริหารจัดการน้ า เช่น การปลูกพืชทนแล้ง 
เป็นต้น และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร โดย 
ต่อยอดการพัฒนามุ่งเน้นที่การสร้างพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในทุกที่ในประเทศ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ของ
ตัวเองเพ่ือพัฒนาขึ้นมาเป็นพ้ืนที่ป่าแบบผสมผสานเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้พื้นที่ป่า 

- ให้มีองค์กรระดับท้องถิ่นในการดูแลคุ้มครองการรักษาดูแลธรรมชาติในท้องถิ่น โดยการ
จัดตั้งกองทุนระดับท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 

- น าเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการแจ้งเหตุ เตือนภัย และป้องกันภัยที่มีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กรณีเกิดไฟป่า สึนามิ น้ าป่าไหลหลาก 

- มีการประกวดชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ าระดับประเทศ 
- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกฎหมายรองรับอ านาจหน้าที่
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นได้ 

๒) การส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการพัฒนาระบบการประหยัดพลังงานในอาคารส านักงาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ เช่น การเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือขยะ พร้อมทั้งการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการพลังงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างมาตรการประหยัดพลังงานในส านักงานโดยการก าหนดเวลาเปิดปิดไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ 
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- มีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอาคารประหยัดพลังงาน เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ
ประหยัดไฟ LED ส่งเสริมการใช้วัสดุกันความร้อน หรือวัสดุโปร่งแสงในอาคารส านักงาน 
เพ่ือประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง 

- ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
พลังน้ า เช่น กังหันวิดน้ า การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์มาใช้ในอาคารส 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 าหนดเป็นวาระการพัฒนาของ
ท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศ ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะในท้องถิ่น โดยน าหลัก 3Rs มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะ 

- ออกมาตรการบังคับให้มีชุมชนต้นแบบด้านการลดและคัดแยกขยะอย่างน้อย 1 ชุมชน  
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ก าหนดตัวชี้วัดเรื่องขยะให้เป็นตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/ชุมชนที่มีการจัดการขยะดีเด่น 

- มีการประกวดท้องถิ่น/ชุมชนที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะดีเด่นระดับจังหวัด 
ภาค ประเทศ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าขยะไปผลิตเป็นพลังงานในท้องถิ่น เช่น ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยหมัก 
หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

- ศึกษาแนวทางในการสร้างมาตรการบังคับให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและมีการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่างกันตามประเภทของขยะ และการพัฒนาต้นแบบการ
จัดการขยะให้เป็นศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากขยะ เช่น การเพาะปลูกพืชจากปุ๋ยขยะแบบ
กระป๋อง 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยจัดการก าจัดขยะเอง ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณเป็นค่าจัดการขยะเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการจัดเก็บ  
คัดแยก เพ่ิมมูลค่า โดยการแปรสภาพเป็นปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ   

๔) การจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

- รวบรวมข้อมูล Best practice ของการจัดการขยะชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้หรือการศึกษาดูงานออนไลน์ ทั้งข้อมูลภาพและเสียง 
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- รวบรวมข้อมูล Best practice ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ าของท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้หรือการศึกษาดูงานออนไลน์ ทั้งข้อมูลภาพและเสียง 

- รวบรวมข้อมูล Best practice ต้นแบบการประหยัดพลังงานในอาคารส านักงานหรือ 
ในชุมชนต่างๆ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และการศึกษาดูงาน 

- จัดท าคู่มือหรือให้ความรู้แนวทางด าเนินการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
- น าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่มาใช้ เช่น การฝังชิปต้นไม้ในพ้ืนที่อนุรักษ์  

เพ่ือการติดตามการป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า 
- ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างปราชญ์ท้องถิ่น เรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถด ารงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง 
โดยใช้เทคโนโลยีสื่อ online เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว 

๕) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดของท้องถิ่นให้ เป็นแหล่งบ่มเพาะนักจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีของประเทศ 
 

๔.๕ ร่วมเสริมสร้ำงศักยภำพกำรพึ่งตนเองทำงกำรเงิน-กำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยกำรระดมพลังทุกภำคส่วนร่วมพัฒนำเศรษฐกิจของท้องถิ่นและสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก  
ในทอ้งถิ่นให้เข้มแข็ง  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างมาตรการ แนวทางในการหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของ

ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นฐานรายได้  
แก่ประชาชน ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสินค้า 
ที่สร้างงาน อาชีพ รายได้ให้กับท้องถิ่น โดยการผสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 
ใช้บริบทการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการหนุนเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง  

- สร้างเกณฑ์มาตรฐานความเป็นเลิศทางการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และสร้างคลังสมองของท้องถิ่นด้านการเงินการคลังเข้ามาเป็น 
ผู้ตรวจสอบ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องไปศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสถาบันทางการเงิน
ระหว่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
แล้วน ามาปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 

๒) ร่วมเป็นกลไกในการประสานการพัฒนา เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนับสนุน
กิจกรรมของสถาบันการเงิน กองทุนสวัสดิการของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล และ 
เป็นส่วนเสริมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น ชุมชน สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชน และคุณภาพชีวิต 
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
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- สร้าง Happy Village (หมู่บ้านสร้างความสุข) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้จัดท า และให้ประชาชนที่มีศักยภาพทางการเงินเข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมาท างานในลักษณะ 
Part Time แทนพนักงาน ลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ร่วมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ชายแดน 
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การท่องเที่ยวนานาชาติ และพ้ืนที่เป้าหมายการรองรับการพัฒนาตามนโยบายการสร้าง
และพัฒนาเมืองในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่แนวชายแดน ร่วมพัฒนา หรือสร้างกิจกรรม ช่องทาง สถานที่  
ในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งกลางทางการค้าของพ้ืนที่  ในการสร้างรายได้แก่
ประชาชน เศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ และเป็นแหล่งรายได้ทางภาษีแก่ท้องถิ่นต่อไป 

- พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ 
ในการออกแบบ และพัฒนาการบริหาร การบริการ รองรับพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนที่การท่องเที่ยวนานาชาติ และพ้ืนที่เป้าหมายการรองรับการพัฒนาตาม
นโยบายการสร้างและพัฒนาเมืองในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

- การพัฒนาขีดความสามารถของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจให้มี
ความสามารถในการน าองค์กรยุคการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ เพ่ือการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๐ ผ่านหลักสูตรการพัฒนาที่มีคุณภาพ 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า มาตรการ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระเบียบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการแข่งขันในพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ
ตามวาระการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 

- การพัฒนาหน่วยงานในส่วนกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ
ในการให้ค าปรึกษาเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ชายแดน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การท่องเที่ยวนานาชาติ และพ้ืนที่เป้าหมายการรองรับการพัฒนา 
ตามนโยบายการสร้างและพัฒนาเมืองในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือยกระดับภารกิจ  
การบริการ การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สังคมดิจิทัล เพ่ือหนุนการเสริมสร้างสร้างเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ ตามแนวทางดังนี้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ ในการจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นพิมพ์เขียวการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ พร้อมน าระบบ GIS มาใช้ในการจัดการโครงการ
และการติดตามการพัฒนา เพ่ือวางแผนงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งการ
เสริมสร้างพันธสัญญาในเชิงนโยบาย เพ่ือการเชื่อมโยงโครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การผลักดันให้ได้รับการบรรจุในแผนจังหวัด 

- ร่วมสร้างแนวทาง มาตรการ เพ่ือการก ากับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาล โดยให้ความส าคัญกับการมีบทบาทร่วมของประชาชน และ
องค์กรภาคีในการร่วมตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- ร่วมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบริการสาธารณะที่มี
ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมระดับท้องถิ่น
สู่สังคมดิจิทัล ให้มี Public WIFI โดยการบริหารจัดการและการบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นรองรับระบบการบริการประชาชนของท้องถิ่นที่มีความ
รวดเร็ว 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 การประกอบกิจการพาณิชย์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษีและใช้ประโยชน์ให้ครบทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 5 ปี พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุง
ค่ารายปี/ราคามาตรฐานกลางของภาษีโรงเรือน และท่ีดิน (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 รวมทั้งแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณที่จะ
ด าเนินการ และต้องติดประกาศในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ 

- เชื่อมโยงระบบ LTAX ELAAS e-Plan ให้เป็นระบบเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงกับระบบ 
GFMIF 

- ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยท าอยู่แล้ว 
และน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบมาให้ความรู้ เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย 

- การยื่นแบบช าระภาษีทางอินเตอร์เน็ต โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพัฒนาระบบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  

 
๔.๖ เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้

มำตรฐำนสำกล ให้ประชำชนและภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ๒๐ปี และโมเดลพัฒนำเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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๑) ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐมากขึ้น โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ
กลางเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ตามแนวทางดังนี ้

- ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นด้วยกันและ 
กับหน่วยงานรัฐภายนอก และภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน โดยมีการก าหนด 
กฎ กติกา และสิ่งจูงใจให้ชัดเจน รวมทั้งมีการก ากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 

- จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้
รับทราบและเข้าใจถึงสิ่งที่ท้องถิ่นก าลังจะด าเนินการ และด าเนินการอยู่ พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนา 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของท้องถิ่นให้เป็นชุมชนดิจิทัล การติดตั้งจุดบริการ WIFI สาธารณะ โดยเฉพาะในท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือพ้ืนที่ชายแดน 

๒) พัฒนาระบบการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการแข่งขัน  
ตามแนวทางดังนี ้

- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการวางระบบ
สารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศเกี่ยวกับการบริหาร การบริการ และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่
การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพการบริการ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง 

- ปรับรูปแบบการให้บริการของท้องถิ่นจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชน 
ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตและความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคลโดยการใช้งานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
อ านวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบ
เว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) 
รวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับ
นิติบุคคลที่มาใช้บริการตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน
ของรัฐได้ (Total Service Excellent) 

- น าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
น ารูปแบบ วิธีการประเมิน Good Governance ของ คกถ./สถาบันพระปกเกล้า 
คณะกรรมการประเมินมีความรู้ ความเป็นกลางหลากหลาย รวมทั้งรูปแบบการประเมิน
หลายระดับ มาปรับใช้กับการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งสร้างช่องทางให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นความต้องการในการประเมิน LPA แบบ 360 องศา 
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๓) ยกระดับและต่อยอดมาตรฐานในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองรับการพัฒนาสู่สากล ตามแนวทางดังนี้ 

- ปรับปรุงมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  
เพ่ิมมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับปรุงมาตรฐานเดิม 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน  

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบริการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะออนไลน์ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน 

- ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นด้านบริการสาธารณะที่รองรับ
การแข่งขันที่เป็น Best practice ขององค์กรต้นแบบด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 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 านวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพทั้ง 
แง่ในการประหยัดเวลา ทรัพยากร เพ่ือสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ลดปัญหาจากการถูกหน่วยตรวจสอบ (สตง./ปปช. ฯลฯ) ทักท้วงเรื่องภารกิจไม่ใช่อ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ งที่บางทีประชาชนในพ้ืนที่ได้ประโยชน์  
โดยจะต้องมีการท าความตกลงร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ เพ่ือก าหนดรายละเอียด ลักษณะ
กิจกรรม การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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๕. แผนงำน โครงกำรที่ส ำคัญ 
๕.๑ แผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยด้วยกลไกของท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และ 

หน่วยด 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 สิ่ งแวดล้อม (Green Department)  
(กพส.*/สบ.พถ.) 

- โครงการท้องถิ่นไทยรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (กพส.*/สบ.พถ.)  
- โครงการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กพส.*/สบ.พถ.) 

๕.๓ แผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์ท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการจัดท าชุดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่แผนการพัฒนาจังหวัดและประเทศ 

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

๕.๔ แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และ
หน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาระบบการจัดการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยระบบ GIS (ศส.) 

- โครงการพัฒนาระบบ Public WIFI ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศส.) 
 
หมำยเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๔๓

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและธรรมำภิบำลในกำรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 

ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
 

๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศำสตร์ 
ความอ่อนแอของระบบการบริหารการจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศท่ีเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความอ่อนแอ
ของการบริหารของภาครัฐ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐในบริบทภารกิจท้องถิ่น
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การให้บริการประชาชนและการจัดบริการสาธารณะยังไม่ได้มาตรฐานสากล การขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส กระบวนการปฏิบัติของท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบที่ยังเป็นปัญหาส าคัญของท้องถิ่น ในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลา
ส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐของท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุน
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศในทุกด้านให้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วง
แผนการปฏิรูปประเทศ และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตของการพัฒนาประเทศ  
  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 ไทยมีคะแนนความ
โปร่งใสอยู่ที่ ๓๘ คะแนน อินโดนีเซียมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๓๖ คะแนน ฟิลิปปินส์มีคะแนนความโปร่งใส
อยู่ที่ ๓๕ คะแนน เวียดนามมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๓๑ คะแนน ลาวมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๒๖ คะแนน 
เมียนม่ารม์ีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๒๒ คะแนน และกัมพูชามีคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ ๒๑ คะแนน  
  และจากรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และแนวโน้มของสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรมโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าที่ต้องเร่งด าเนินการ
แก้ไขของสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนัก และค้นหาเหตุปัจจัยที่จะน าไปสู่การฟื้นฟูสังคมไทย 
โดยการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทยที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ซึ่งจะ
น าไปสู่การสะท้อนสภาพปัจจุบันของสังคมตามหลักวิชาการ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านคุณธรรม  
ที่ประเทศไทยต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ผลกระทบของปัญหา และทุนทางสังคมของสังคมไทย ทั้งในสภาวะ
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงสถิติ ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในมิติต่างๆ จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปีปัจจุบัน โดยผลการศึกษา พบว่า ประเด็นปัญหาคุณธรรมของสังคมไทย คือ 

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

  และยังได้สรุปการวิเคราะห์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมว่าประเทศไทย ในอนาคตอาจมีแนวโน้ม
ที่แย่ลง ถ้าทุกภาคส่วนไม่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และอย่างต่อเนื่อง   

ด้วยความส าคัญข้างต้นการพัฒนาในด้านต่างๆ และระบบการบริหารจัดการภาครัฐในระดับท้องถิ่น  
ต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านระบบ 
การบริหารงานและบุคลากร การบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่าง 
เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งการวางมาตรการรองรับการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาตามแนวทาง 
ธรรมาภิบาลในระดับสากล 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับมีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้มาตรฐานสากล และพัฒนาบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

๒) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายตามบริบทภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ให้มีความเข้มแข็ง และเสริมสร้างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรของ
ท้องถิ่น 
 
๓. เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล จนประชาชน  
ในพ้ืนที่ให้การยอมรับเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพ และการมีธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท้องถิ่นธรรมาภิบาล  
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 
- ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน สังคม ในท้องถิ่นท่ีมีต่อการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
- ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ และท าให้คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์ รัปชั่นของท้องถิ่นให้อยู่สูงกว่า 
ร้อยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๔๕

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละการลดลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีข้อทักท้วง ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอก  

ในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤตมิิชอบชี้ว่ามีความผิด 

- ร้อยละการลดลงของข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีประเด็นการทักท้วง ท้วงติงจากปัญหาการเงิน  
การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศและรัฐธรรมนูญจนมีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลัง 

ให้พ่ึงพาตัวเองได้มากขึ้น 
- จ านวนมาตรการ นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. กลยุทธ์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้ำงพลังกำรขับเคลื่อนค่ำนิยม 
ต้ำนกำรทุจริตจำกฐำนของกำรพัฒนำท้องถิ่นให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมพลังจากภาคีทุกภาคส่วนผ่านกลไกของการปกครองท้องถิ่น 

เพ่ือมุ่งสร้างจิตส านึกและทัศนคติเชิงบวกแก่ครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา สื่ อมวลชน และเครือข่าย 
ทางสังคมในท้องถิ่น ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ 
การรู้เท่าทันการทุจริตของ ท้องถิ่นและสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิด
หรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษาแนวทางมาตรการในการจัดการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระท าความผิด 
หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใช้มาตรการบังคับให้ลาออกหรือคู่สัญญา/ผู้ประกอบการ 
ที่ถูกขึ้นบัญชีด ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้ผู้บริหารมีความผิดด้วย 

๒) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองของท้องถิ่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่นในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษ 
ผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง ตามแนวทางดังนี้ 

- ใช้มาตรการทาง IT ในการครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเลขประจ าตัว
ประชาชนไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

- เสริมสร้างขีดความสามารถแก่เครือข่ายเฝ้าระวังการกระท าความผิด เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันการกระท าความผิดในทุกระดับ 
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- ใช้บัญชีด าในการพิจารณาบุคคลในการเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และคัดเลือกบุคคลากร
เข้าท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่ของท้องถิ่นที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่งทาง
การเมืองผ่านกลไกการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ที่จะเข้าสู่การเมืองมีมาตรการทางสังคมและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น นักการเมืองญี่ปุ่นกระท าความผิดแล้วรับผิดชอบด้วยการ
ลาออกจากต าแหน่งเอง 

๔) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมภาคธุรกิจที่เป็นคู่สัญญาของท้องถิ่นเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
ผ่านกลไกบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสร้างความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคม
และผู้บริโภคให้แก่องค์กร ตลอดจนก าหนดแนวทางการท าข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ 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
ตรวจสอบธรรมภิบาลในทกภาคีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาและ 
สร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชนเพ่ือหนุนเสริมการสร้าง
ท้องถิ่นโปร่งใส 

๖) บูรณาการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเชื่อมเครือข่ายภาคีหน่วยงาน 
เช่น ประชาชน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานจังหวัด ปกครอง กระทรวงยุติธรรม กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามแนวทางดังนี ้

- ก าหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีความชัดเจน
ระหว่างข้าราชการและพนักงานจ้างเพ่ือลดการทุจริตขององค์กร 

- สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เพ่ือให้แจ้งเบาะแสในการป้องกันการ
ทุจริต 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) ร่วมกับภาคเอกชนให้รายงานจังหวัดโดยมี
หน่วยงานเฉพาะกิจลงตรวจสอบ 

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

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมาตรการและการใช้กฎของสังคมในการลงโทษผู้กระท าผิด 
เช่น ไม่ให้ได้รับสิทธิในสวัสดิการต่างๆ ในสังคม/คู่สัญญาภาครัฐ ที่กระท าความผิดจะ 
ถูกตัดสิทธิการเข้าเป็นคู่สัญญากับภาครัฐอีก และมีหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือให้หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์  

- สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังในการทุจริต และน าเด็กและ
เยาวชนมาเรียนรู้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗) วางมาตรการรองรับการบริหารการเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ  
ลดปัญหาการให้เงินอุดหนุนกับหน่วยงานอื่น ตามแนวทางดังนี้ 

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

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ เพ่ือให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแนวทางในการตรวจสอบให้เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- วางมาตรการการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่
และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และ
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ 

- ก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และอ านาจระหว่าง
ท้องถิ่นด้วยกันให้ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการตีความและหากมีปัญหาควรก าหนดให้มี
หน่วยงานกลางที่มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาและให้เป็นที่สุด 
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๘)  การสร้างแนวทางมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมตามระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยให้ชัดเจน และ
ค านึงถึงวินัยทางการเงินการคลัง 

- วางแนวทางความเหมาะสมในการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือยกเลิก
สั่งการในการใช้จ่ายเงินสะสมที่ก าหนดให้ใช้ได้ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นและมีหนังสือ
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
และระเบียบก าหนดเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ในการ
บริการชุมชนและสังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรท าคู่มือหรือท าหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบเป็นระยะๆ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรประสานการท างานร่วมกับหน่วยตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิดและหาเวทีร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายของเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง 

- การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์  
ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่  และบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ 

- ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าเงินสะสมไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทก าหนดหน้าที่อันเป็นภารกิจที่เป็นการซับซ้อน ระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 

๙) การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางดังนี้ 
- ส่งเสริม สนับสนุน และสรุปแนวทางเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือได้ใช้

ประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันว่ามีค่าตอบแทนประเภทใด รายการใดมีระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการรองรับให้เป็นรายจ่ายที่สามารถเบิกได้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และควรจัดท าร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...... พร้อมทั้งจัดท าร่างระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... เพื่อเป็น
แนวทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หน่วยตรวจสอบสามารถน าระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทางในการตรวจสอบในการ 
ให้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันและกรณี
กระทรวงมหาดไทยก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องใดไว้แล้ว ขณะที่ยัง
ไม่ได้มีการออกระเบียบค่าตอบแทนในเรื่องนั้นการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ราชการและประโยชน์โดยรวมของประชาชน ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควร
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ด าเนินการ
ออกระเบียบรองรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

 
๔.๒ ยกระดับกำรจัดกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่นด้วยกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรปกครองท้องถิ่น 

ที่มีมำตรฐำนสำกล หนุนเสริมภำพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 
ซื่อตรง โปร่งใส ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนำนำชำติ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การน ากฎหมาย ระเบียบ มาใช้ในการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นให้เป็น
ระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการท าสัญญาอ่ืนๆ ที่ภาคเอกชนท าสัญญากับท้องถิ่น 
และให้มีกฎหมายห้ามมิให้น างบประมาณแผ่นดินไปใช้ประชาสัมพันธ์ตนเองในเชิง 
หาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองของผู้น าท้องถิ่นที่สามารถใช้อ านาจรัฐได้ และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลสาธารณะ รวมทั้งลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐของท้องถิ่น 
โดยให้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ และแนวทางการตัดสินระยะเวลา
แล้วเสร็จ และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้ระบบงาน  
ทั้งระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตให้มีการ
จัดท าสัญญาคุณธรรมและเพ่ิมบทลงโทษภาคเอกชน 

๒) สร้างมาตรการ กลไก นวัตกรรมเชิงป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
สากล ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครอง
พยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบกลไกการทุจริตและวิธีการเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงแนวทาง 
การสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

- ปรับกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคี
อ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาลด้วยแนวทางประชารัฐ พร้อมการเสริมสร้างท้องถิ่นซื่อตรง 
โปร่งใส ด้วยระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยกลไกการร่วมรับผิดชอบ
ของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- ส่งเสริมการพัฒนาและติดตามให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วม  
ในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างท้องถิ่นธรรมาภิบาลสูง และ 
คุณธรรมเด่น 

- สร้างมาตรการแนวทางเพ่ือการสร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณของท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสถาบัน อุดมศึกษา และหน่วยวิชาการพ้ืนที่ 
และสร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่ โดย 
เปิดให้สาธารณชนตรวจสอบ ทั้งข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน
รายละเอียดโครงการและราคากลาง 

- สร้างมาตรการ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม และ
เกิดความคุ้มค่า 

- การตรวจสอบ LPA และ ITA เพ่ือให้หน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้  
- การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ 

ตามแนวทางทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
- การให้ความรู้และพัฒนาจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
- จ้างหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิจัยข้อมูลระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่แท้จริงน าไปวางระบบการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
- ก าหนดมาตรการราคาบังคับด้านโครงสร้างของบุคลากร โดยเฉพาะการจ้างพนักงานจ้าง

ให้มีการจ้างเฉพาะที่จ าเป็น และไม่ให้มีหลีกเลี่ยงประเภทการจ้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

๓) พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ
ท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่และบทบาทความเป็นนักบริหาร 
นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส  
ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหาแหล่งรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่ 

- ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตาม การตรวจสอบการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า 

- สร้างระเบียบแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ก าหนดให้ฝ่ายสภาท้องถิ่นติดตามการด าเนิน
โครงการทุกเดือน 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายให้ฝ่ายสภาฯ ติดตามการด าเนินงานต่อ
หน่วยงานก ากับ 
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- ส่งเสริม สนับสนุน แนวทางการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ก าหนดเป็นสัดส่วนงบประมาณที่สามารถลดหรือประหยัด 
ได้ แล้วน าไปก าหนดเป็นเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดให้มีองค์กร
กลางในการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น  

๔) เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง 

๕) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในการเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่นให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่าง 
มีกลยุทธ์กับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือหนุนเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาทุจริต 
ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ในทุกรูปแบบ โดยผ่านระบบสารสนเทศของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ตามแนวทางดังนี ้ 

- จัดประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีการแข่งขันในระดับจังหวัด/ประเทศ 
และมอบรางวัลโดยกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความส าเร็จในระดับประเทศด้าน
การบริหารจัดการในพ้ืนที่ (Best Practice) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้รับ
ทราบและน าไปปฏิบัติได้ 

- น าแนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความส าเร็จมาก าหนดเป็นมาตรฐาน
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกจังหวัด เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 
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 
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- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๙๙ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
โดยเน้นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง และจัดท าร่างระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...... และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน
เพ่ือมิให้เกิดความซับซ้อนในการบันทึกข้อมูล 

- ส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบสามารถน าระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
การด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
๔.๓ สร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและมำตรฐำนธรรมำภิบำลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของประเทศด้วยมำตรฐำนกำรให้ค ำปรึกษำระดับสำกล และกำรประเมินผ่ำนกำรมีส่วนร่วม
จำกองค์กรภำคีทุกภำคส่วน  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นนักให้ค าปรึกษาการปกครอง

ท้องถิ่นมืออาชีพ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาเป็นเครือข่าย
ให้ค าปรึกษาการพัฒนา ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดหลักสูตรระยะยาวให้กับข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เพ่ือสามารถให้ค าแนะน าแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 

- เพ่ิมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นมืออาชีพด้านการให้ค าปรึกษาให้เพียงพอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และโซเซียลมีเดีย ตามแนวทางดังนี ้

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

- จัดท าศูนย์ข้อมูลมาตรฐานในระดับภาคเพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น มาตรฐานการ
จดัซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดตั้งนิติบุคคลโดยให้เอกชน (ภาคีเครือข่าย) เข้าร่วมลงทุนในการบริหารองค์กร ให้มี
ความทันสมัย เพ่ือให้ค าปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเหมือนบริษัทที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์ 

- สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษาผ่านระบบ 
online ระบบ internet และ social media 

๓) ปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการการจัดท ามาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง  
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย และการเทียบเคียงกับสากล 
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๔) พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน โดยการสร้างผู้ตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญสูง (Lead 
Assessor) เพ่ือสร้างการยอมรับในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้การ
ประเมินเป็นกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถแก่ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงาน 
สู่มาตรฐานการบริหารจัดการ และการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลระดับชาติ
และสากล ตามแนวทางดังนี้ 

- เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าองค์กรด้วย
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแผนงานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแบบครบวงจร 

- พัฒนาการจัดท านโยบายสาธารณะของท้องถิ่นและปฏิรูปการจัดท าแผนการพัฒนา
ระดับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับ
จังหวัด และประเทศเพ่ือการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

- พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการคิดค้น
นวัตกรรมการบริการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสรรค์สร้างขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชุมชนเมือง เป็นต้น 

- ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงอายุ การปฏิรูป
การพัฒนาประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 

๕) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตาม การตรวจสอบการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า  พร้อมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ค้นหาแนวทางการอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบริบทที่แตกต่างกันไปแต่ละพ้ืนที่ 

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

๗) ส่งเสริมการพัฒนาและติดตามให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการ
ร่วมสร้างท้องถิ่นธรรมาภิบาลสูง และคุณธรรมเด่น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และอาศัยความ
ทันสมัยของโลกดิจิทัล 

๘) สร้างมาตรการแนวทางเพ่ือการสร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณของท้องถิ่น 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสถาบัน อุดมศึกษา และหน่วยวิชาการพ้ืนที่ ก าหนดแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานในการจัดท าจัดสรร และบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๙) สร้างมาตรการ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า  
ตามแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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๑๐) สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ 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 
 

๔.๔ สร้ำงสรรค์มำตรฐำน รูปแบบ แนวทำงเพื่อควำมคล่องตัว และกำรพึ่งตนเองในด้ำนรำยได้
ของท้องถิ่น และกำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ที่เหมำะสม  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่

และการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดท าแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๔.๐ ที่หนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ ตามแนวทางดังนี ้

- พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ และ 
ใช้ระบบ IT ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ค านวณ และช าระภาษีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์, ATM, Counter Service, Application 

- พัฒนาแนวทางการช าระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสามารถใช้ขยะรีไซเคิล 
เช่น การปลูกต้นไม้ การใช้คาร์บอนเครดิต เพ่ือทดแทนการช าระภาษี 

- ศึกษาแนวทางรูปแบบในการให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีรายได้จากการ
จัดเก็บเอง และหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บและแบ่งให้ 

- ใช้กระบวนการประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดเก็บ และตรวจสอบ
การจัดเก็บภาษี 

- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ให้ครบทุกแห่ง 

- สร้างระบบจูงใจในการช าระภาษี หรือค่าธรรมเนียมโดยเป็นอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ เช่น การช าระผ่าน Counter service 

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความแตกต่างตามบริบทของศักยภาพทางการเงินการคลังของท้องถิ่น  

๓) พัฒนารูปแบบแนวทางและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างรายได้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัวและพ่ึงพาตนเองทาง  
การคลังในระยะยาว ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้ประชาชนสามารถช าระภาษีให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแบบออนไลน์ (ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งช าระผ่านระบบ
ธนาคาร) 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๕๕

- ขยายฐานภาษีหรือค่าธรรมเนียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม  
(การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ) ภาษีจากการปล่อยมลพิษ จัดเก็บภาษีความหวานของ
เครื่องดื่ม 

๔) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและแนวทางการเพ่ิมรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อันเกิดจากการประกอบกิจการ
พาณิชย์ วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือการหารายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภทอ่ืนๆ ในอนาคต 

- วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
มาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแนวทางในการวิเคราะห์โครงการ หลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจด าเนินโครงการการลงทุนหรือโครงการกู้เงิน และการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ในการก่อหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายจ่าย
และหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งก าหนด
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน 

- การเสริมสร้างความสามารถทางการเงินและการบัญชีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ที่ก าหนดองค์ความรู้ใหม่ๆ และระบบการบริหารจัดการการเงินการบัญชีตามแนวทาง      
ธรรมาภิบาลของการส่งเสริมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และ
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมพัฒนาระบบการกรอง 
ติดตาม นิเทศ การใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาผ่านระบบ Online 

- คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการลดต้นทุนการด าเนินการ การบริหารงาน และการบริการแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ใช้ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดหารายได้โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลกลาง
และใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นร่วมกับฐานข้อมูลของเอกชนในการบริการประชาชน 
เช่น Prompt pay 

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

๖) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินภาษี 
ให้ครบทุกแห่ง ตามแนวทางดังนี้ 

- ทบทวนกฎหมายระเบียบให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารายได้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ขยายฐานภาษี) 

๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุง/มีข้อเสนอต่อหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมฐาน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมปรับปรุง พัฒนาแนวปฏิบัติ ตามแนวทางดังนี้ 

- แก้ปัญหาความทับซ้อนของโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
VAT ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบ่งจากรัฐและค่าภาคหลวงแร่ 
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- แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ทั้งหมด  

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีมาตรการในการประชาสัมพันธ์และ
สร้างความร่วมมือในการช าระภาษีของประชาชนผู้ เสียภาษี พร้อมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ค้างช าระให้ถูกต้องครบถ้วน 

- การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ 
จัดอบรมการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดท าภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและการจัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบการจัดเก็บของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานตรวจสอบภาษีในระดับ
จังหวัดและส่วนกลางที่ เกี่ยวข้องและให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง เป็นต้น โดยการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 

๔.๕ ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีควำมโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ปรับระบบงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนุนเสริมการปรับบทบาท ภารกิจ  

เสริมความคล่องตัวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาแนวทาง กลไก ระเบียบขึ้นมาใหม่เพ่ือการก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

ราชการบริหารท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน โดยให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายวางแผน 
และการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา การบริการวิชาการ การก ากับการด าเนินงาน และเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนา 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตามขีดความสามารถและความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและประชาชนในพ้ืนที่ 
เข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในระดับ
ชุมชน รวมทั้งจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้มากที่สุด 

- ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการของ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว โดยการใช้กลไกภาครัฐตามบริบทภารกิจกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการก าหนด
กฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคและเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนกลไกร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐให้เป็น
จุดเชื่อมต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

- เสริมสร้างสมรรถนะการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ และก าหนดให้คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา 
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน 

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

๓) ปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาความต้องการและยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน และปรับปรุง
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นชุมชนบริการเชิงบูรณาการทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ในเชิง One-Stop Service ตามแนวทางดังนี้ 

- ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ 

- ศึกษาแนวทางเพ่ือการก าหนดให้มีองค์กรกลางที่มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ ด าเนิน
ขบวนการในการสรรหาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับโดยเฉพาะ
ต าแหน่งเฉพาะที่ต้องการความเชี่ยวชาญ  

- ศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างงาน “วิเทศสัมพันธ์” ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเทศ 

๔) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย 
และเป็นไปตามความต้องการและยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ ตามแนวทางดังนี้ 
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- ให้มีระเบียบกฎหมายรองรับการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ปรับปรุงกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตามศักยภาพให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

๕) พัฒนาระบบบริหารการจัดการบุคลากรท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางดังนี้ 
- ก าหนดให้มีการสร้างนักบริหารการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรุ่นใหม่เพ่ือสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ 
- ก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

และการปฏิบัติราชการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประเมินประสิทธิภาพองค์กรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

- ศึกษาแนวทางเพ่ือการสร้างหลักเกณฑ์ก าหนดให้นักบริหารการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรุ่นใหม่
ได้รับความก้าวหน้าและสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

- ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้ชัดเจน โดยก าหนดให้ไม่มีผู้ เกี่ยวข้องในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
หาคนกลางมาเป็นคณะกรรมการแทนเพ่ือความโปร่งใสและปราศจากการครอบง า 

- ให้มีหน่วยงานที่ดูแลงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง  
โดยปราศจากการครอบง าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องขององค์กร และให้มีอ านาจเด็ดขาดในการ
ก 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 LAAS ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 Facebook ชื่อ ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS 
 เบอร์โทรศัพท ์๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๗-๑๖๑๒ 

http://km.laas.go.th/
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- จัดท าคู่มือการตรวจติดตามการด าเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้จังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการติดตาม
เข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

- หน่วยตรวจสอบควรจะมีส่วนร่วมในการติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
บัญชีในระบบบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ครบ
ทุกระบบเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งานในระบบอย่างสม่ าเสมอ 

๗) พัฒนาระบบการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นเพ่ือจะได้ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนดและ มิให้เกิดความซ้ าซ้อนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษา
ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องและวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยตนเองพร้อมทั้งควรรวบรวมระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ 
สั่งการ โดยจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและวางแนวทางเพ่ือการจัดหา
ครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน 

- แก้ไขระเบียบ และบูรณาการระบบการเงินการคลังอ่ืนๆ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
(e-GP) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบันทึกข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้มีความเชื่อมโยงกัน 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ เข้าถึงบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- วางแนวทางการพัฒนาระบบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยตรวจสอบ 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยตรวจสอบมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการกระทรวง 
มหาดไทยเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันฉะนั้นในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพ
พ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพ่ือการประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ 

 
๔.๖ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจกำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกภำครัฐสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในกำรจัดบริกำรประชำชน และไม่เป็นภำระขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในระยะยำว  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขให้มีความ

ชัดเจน มอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่น และพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคม รวมทั้งก าหนด
มาตรการ กลไกการตรวจสอบ ติดตามการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นรูปธรรม ตามแนวทางดังนี้ 
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- แสวงหาความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการยกระดับคุณภาพการจัดบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวิชาการ การพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการ และการร่วมคิดค้นนวัตกรรมบริการร่วมกัน 

- การพัฒนาระบบสนับสนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งด้านการบริหาร
บุคลากร ระบบการบริหารงานการเงิน-การคลัง และการพัฒนากระบวนงานหลักตาม 
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 

- 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 ากับดูแลโดยภาคประชาชนและ
ชุมชน เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการที่ถ่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) เพ่ิมความมีประสิทธิภาพในการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจการสาธารณสุขและ
ภารกิจตามแนวทางการกระจายอ านาจของประเทศให้มีความชัดเจนสอดคล้องตามศักยภาพของท้องถิ่น  
ตามหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการประเมินศักยภาพและผลลัพธ์การจัดการภารกิจดังกล่าว พร้อมจัด 
หมวดหมู่ และพัฒนาเป็นแผนการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณสุข ตามแนวทางดังนี้ 

- การจัดโครงสร้างองค์กรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ครบทุกหน่วยมีการจัดอัตราก าลังคนให้รองรับภารกิจในการถ่ายโอนด้านสาธารณสุข 
กับกระทรวงสาธารณสุขใน ๑๐ ปี ข้างหน้า ตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข กายภาพบ าบัด อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย แพทย์แผนไทย และอ่ืนๆ 

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

- การพัฒนาศักยภาพก าลังคน เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการบริการ ตามแนวทางดังนี้ 
 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมรองรับระบบบริการ

และการเปลี่ยนแปลง 
 การจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้กับแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขอ่ืนๆ รองรับ

โครงสร้าง ภารกิจ PCC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 พัฒนา Advance Care Giver ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรองรับ
บริการสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

 การสร้างความร่วมมือพัฒนาคนด้านสุขภาพกับบริบทของสถาบันการศึกษาบนฐาน
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรัฐกับรัฐ 

 การสร้างและพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญสูงในการจัดการสาธารณสุขที่มีความจ าเพาะ
ของพ้ืนที่ เช่น เขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่ทางทะเล และพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาทั้งบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ ให้มีศักยภาพสูงและเชื่อม
ระบบบริการกับโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 

 สร้างเสริมมาตรฐานภารกิจงานถ่ายโอนให้มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานเดิมที่มีการ
ถ่ายโอน 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 และควรเป็นงบประมาณที่ยืดหยุ่นสามารถเป็น
งบประมาณท้ังในเชิงสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซม 

- ก าหนดให้มี  DATA HUB งานถ่ายโอนทั้ งหมดทุกจังหวัดเพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการ 
บูรณาการและจัดท างบประมาณ 

- ก าหนดให้มีกฎหมายให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดึงภารกิจหน้าที่
ของส่วนราชการที่มีหน้าที่บริการประชาชนแต่ละเลยทอดทิ้งภารกิจงานท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

- ศึกษาแนวทางในการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรวมกันตั้งแต่  
๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไป เพ่ือขอรับภารกิจงานถ่ายโอนที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง ๑ แห่ง เช่น การบริหารการจัดการน้ าทั้งลุ่มน้ า 
โครงการพระราชด าริขนาดใหญ่ เป็นต้น 

- ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภารกิจถ่ายโอนเกี่ยวกับสาธารณสุขและการศึกษาให้มี
ความชัดเจน และภารกิจถ่ายโอนอื่นๆ 

- ต้องปรับจูนผู้ที่ถ่ายโอนและผู้น าภารกิจถ่ายโอนมาปฏิบัติให้ค่านิยมมีความเข้าใจต่อกัน 
- สร้างมาตรฐานกลางทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และภารกิจถ่ายโอนภารกิจทุก

ภารกิจ มุ่งเน้นการถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดที่เป็นของการศึกษาและสาธารณสุขให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ 
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๕) ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มิให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน และตั้งงบประมาณด าเนินการตามภารกิจเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ เข้าใจถึงบทบาท
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายที่ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน 

- 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. แผนงำน โครงกำรที่ส ำคัญ 

๕.๑ แผนงานการพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ และหน่วย
ด าเนินงานหลัก ดังนี้ 

- โครงการท้องถิ่นไทยโปร่งใสทั้งแผ่นดิน (กพส./สบ.พถ.) 
- 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.*) 
 
หมำยเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
กำรส่งเสริมและพัฒนำบริกำรสำธำรณะของท้องถิ่นที่มีคุณภำพเพื่อคุณภำพชีวิตของประชำชน 

 
๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศำสตร์ 

จากปัญหาความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาของประเทศท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าและข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท และประเด็นดังกล่าวนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับ
ภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และนอกจากนั้นในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
ที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และที่ส าคัญคือความท้าทายในการจัดบริการสาธารณสุขในรูปแบบการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให้เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น และประเด็นที่ท้าทายต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพ่ือการหนุนเสริมการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐  
  การพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาท าให้ประชาชน ชุมชน ก้าวหน้าไปหลายด้านทั้งการเสริมสร้างความม่ันคง 
ในอาชีพ รายได้ หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการท าให้จ านวนคนยากจนลดลง และพัฒนาการ
บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขให้ขยายในท้องถิ่นขยายอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นความ 
ท้าทาย โดยเฉพาะท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างไกล และการยกระดับคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และความจ าเป็นการพัฒนาของประเทศ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือยกระดับการพัฒนาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  

๓) เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้มีคุณภาพ ทันสมัย สามารถเทียบเคียงได้กับ
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสากล 

๔) เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุและ 
การแก้ปัญหาทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 
๓. เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัด 

๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในท้องถิ่นลดลง 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
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- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาท้องถิ่นตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

- ร้อยละของผู้สูงอายุที่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมี 
ความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๒) บริการสาธารณะของท้องถิ่นมีความทันสมัย มาตรฐานสากล สามารถรองรับการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย ๔.๐  

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการต่อประชาชน 

ผ่านระบบดิจิทัล 
๓) การศึกษา การสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ และมาตรฐาน   

ตัวชี้วัด 
- สัดส่วนนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้น 

ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น (การทดสอบมาตรฐานการศึกษาชาติ) 
- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดของท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในระดับดีเยี่ยม 
- ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในกระทรวงสาธารณสุขและของ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 
๔. กลยุทธ์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ ร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นก ำลังหลักในกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของท้องถิ่นในกำรพึ่งตนเอง และรองรับกำรเปลี่ยนแปลง และกำรแข่งขัน  

ประกอบดว้ยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างโรงเรียนอ่ืนๆ 

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านอาชีพ การมีทักษะสากลของนักเรียน การมีสุขภาพดีแข็งแรง 
และพร้อมความสมบูรณ์ในการเป็นผู้น าการพัฒนาตามแนวทางประชาธิปไตย ตามแนวทางดังนี้ 

- จัดท ามาตรฐานนักเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในท้องถิ่น พร้อม
ทั้งสื่อสารมาตรฐานสู่การปฏิบัติโดยจัดให้มีสถานศึกษาน าร่องเพ่ือสร้างต้นแบบให้กระจาย 
ทั่วทั้งประเทศ 

- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร และหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ เน้นการพัฒนากระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการผลิตและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสมบูรณ์ 

- ส่งเสริม สนับสนุน รูปแบบการพัฒนานักเรียนในสังกัดของท้องถิ่นให้มี อัตลักษณ์  
“ผู้น าการพัฒนา นักประชาธิปไตย จิตอาสา ทักษะสากล” 

- ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์โดยให้ทุกคน 
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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- พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาทุนมนุษย์ของท้องถิ่น 

- เปิดโอกาส/ให้อิสระแก่โรงเรียนท้องถิ่นในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่  
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่แตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหาหลักสูตร 
การจัดการศึกษาถูกก าหนดจากส่วนกลาง 

- แก้ปัญหาโรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้เกิดปัญหา 
เด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองมีก าลังทรัพย์ส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนต่างพ้ืนที่ ส่งผลให้
บางโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนน้อย >> ได้รับงบประมาณจัดสรรน้อย >> ก าลังในการ
พัฒนาน้อย โดยการใช้รูปแบบการบูรณาการทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ ร่วมกัน
ของสถานศึกษาในสังกัดของท้องถิ่นในรูปแบบของ Area Cluster 

- ต่อยอดหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง ของกรุงเทพมหานคร ขยายผลให้โรงเรียน
ท้องถิ่นน าไปบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- การจับคู่โรงเรียนพ่ีเลี้ยงเพ่ือร่วมพัฒนา (partnership school) ระหว่างโรงเรียนที่มี
มาตรฐานสูงกับโรงเรียนท้องถิ่นเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้/ทักษะ โดยมีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยกลางเชื่อมต่อ 

- วางมาตรการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการ
กิจกรรมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการก าหนดค่าใช้จ่ายเท่าที่
จ าเป็นและประหยัดโดยค านึงถึงคุณค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 

- จัดท าข้อมูลของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาและการบริหารจัดการ 

- บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนและหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนเพ่ือมิให้
เกิดความซ้ าซ้อน ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานและก าหนดระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการด้านเด็กและเยาวชน 
ให้เกิดความชัดเจนเพ่ือมิให้เกิดข้อทักท้วง 

- ส่งเสริมการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่ 
โดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ และ
ควรก าหนดหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และระหว่างท้องถิ่น
ด้วยกันเองให้ชัดเจนว่าใครท าอะไรแค่ไหน และงานใดบ้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถที่จะเข้าไปด าเนินการเสริมกันได้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท้องถิ่นผ่านกระบวนการ 
พัฒนาในรูปแบบของวิทยาลัยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ มีหลักสูตรการพัฒนา 
ที่ออกแบบขึ้นมาส าหรับโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นตามประเภทของโรงเรียน และบริบทของพ้ืนที่ที่มีความ
แตกต่างกัน ตามแนวทางดังนี้ 
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- ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้คล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจของท้องถิ่น 

- ก าหนดเงื่อนไขในการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นการสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพของบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดฝึกอบรมพัฒนาให้เทียบชั้นกับหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.ท้องถิ่น) 
และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า 

๓) ศึกษา ค้นคว้า เพ่ือการค้นหาแนวทางเพ่ือการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ  
ของโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นตามบริบทของโรงเรียน ผ่านความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

๔) สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาการเด็ก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางการเงินในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ และพัฒนาการเด็กในระดับมาตรฐานสากล
ในทุกจังหวัด และเทียบเคียงหลักสูตรจิตศึกษา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้ผู้เรียนมีความสุข เติมเต็มศักยภาพ เป็นคนดี 
คนเก่ง สอดคล้องกับวิถีชีวิต กลมกลืนกับวิทยากรสมัยใหม่มาใช้ในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง 

๕) เตรียมความพร้อมในระบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพ่ือการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา โดยการน าร่องในท้องถิ่นที่มีศักยภาพเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่มีความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง ทั้งนี้
อาชีวศึกษาของท้องถิ่นจะเน้นการจัดการศึกษา ตามแนวทางดังนี้ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง 
ในท้องถิ่นนั้นๆ 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการตาม
หลักสูตรสังคมของท้องถิ่นและความต้องการด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นในระดับ 
อุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการรองรับความต้องการของท้องถิ่น 
ในด้านเทคโนโลยีและการรองรับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆ และความต้องการของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่หรือภูมิภาคนั้นๆ 

๖) ใช้มาตรการทางกฎหมายด้านการจัดการศึกษาและกฎหมายจัดตั้งที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ให้ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ ตามแนวทางดังนี้ 

- ออกกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ 
๗) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา และท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามประกาศและหนังสือสั่งการให้เกิด
ความชัดเจนและการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรม 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกระเบียบโดยก าหนดให้ทุนการศึกษาเป็นรายจ่าย  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้และก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและให้การส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้กรณีท่ีกระทรวงมหาดไทยและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
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ทุนการศึกษาไว้แล้ว ขณะที่ยังไม่ได้มีการออกระเบียบในเรื่องดังกล่าว การตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยและ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

 
๔.๒ สร้ำงกลไกมำตรกำรรองรับกำรขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเสริมสร้ำงสวัสดิกำร

สังคม เสริมควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมระดับพื้นที่  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ระดมพลังของประชาชน และองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในท้องถิ่นผ่านการประสานเชิงนโยบาย

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาโครงการประชารัฐ ตามแนวทางดังนี ้
- ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งการสร้างที่อยู่อาศัย การสร้างงาน 

อาชีพ แก่คนจน การแก้ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น 
- ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างกระแสจิตอาสาผ่านหน่วยงาน 

ในสังกัดของท้องถิ่นทั้งประเทศ เพ่ือร่วมเติมเต็มแก่สังคมที่ขาดแคลน พร้อมขยายไปยัง
ครอบครัวของนักเรียน ประชาชนเป้าหมาย และในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์การจัดระบบสวัสดิการ
สังคมให้ครอบคลุมตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนเสียชีวิตแบบมีส่วนร่วม 

- ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยจัดให้มี ๑ อบจ. ๑ วิมานผู้สูงอายุ 

๒) ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของประชาชน 
ในท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและ 
จัดสวัสดิการทางสังคม เพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองทางความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการ
จัดสร้างห้องสมุดประชาชนมาตรฐานและทันสมัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ร่วมส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผ่านความร่วมมือกับองค์กรภาคีของท้องถิ่น และการประสานเชิงนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔) ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ  และสังคมแห่ง 
การเก้ือกูลอย่างเท่าเทียมของท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษา รูปแบบ แนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงอายุ 

- พัฒนาส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอารยะสถาปัตย์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมในการเข้ามาใช้บริการของผู้สูงอายุ คนพิการ และส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะตามภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับสังคม
ผู้สูงอายุ การสร้างและปรับปรุงบ้านที่ เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุ 
ในท้องถิ่น  

- การสร้างและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เพ่ือการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและมีภาวะพ่ึงพิงผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในเชิงนโยบาย 
และพ้ืนที่ 
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- สร้างสรรค์รูปแบบเพ่ือสนับสนุนการจัดสวัสดิการในสังคมผู้สูงอายุที่ค านึงถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ  
ในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือรองรับผู้ที่มีก าลังซื้อ  

- ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือก าหนดให้เป็นวาระส าคัญของท้องถิ่นในการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ไม่ให้มีประชาชน 
ที่ยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) อยู่ในพ้ืนที่ 

- การสร้างฐานข้อมูลของผู้รับบริการสวัสดิการให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติและ
สร้างระบบฐานข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงลึก เช่น ข้อมูลรายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแล 
เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสวัสดิการอย่างเป็นระบบของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน 

- ปรับปรุงระเบียบกฎหมายด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการทุกเรื่อง 

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ Health Care (๑ อปท. ๑ ศูนย์ Health 
Care)  

- ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ การด ารงชีพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพให้เป็น 
หลักสากลเพ่ือร่วมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมสูง และปัญหาผู้สูงอายุมีเพ่ิมมากข้ึน  
ยังไม่มีมาตรการรองรับอนาคต 

- ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดท าหลักสูตรการดูแลผู้ สูงอายุอย่างมืออาชีพ 
ให้เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสวัสดิการจากภาครัฐตามกฎหมายสากลและให้ผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการภาครัฐครบวงจรทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

- รวบรวมจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและประสานกรมการ
ปกครองกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต/ย้ายภูมิล าเนา ทั้งนี้ระเบียบก าหนดให้ในเดือนตุลาคมของ 
ทุกปีต้องมีการแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ดังนั้นบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ 
สั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบสามารถน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการตรวจสอบการ 
ใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันและประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือย้ายภูมิล าเนาให้แจ้งแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

- ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานการด าเนินการของสถานสงเคราะห์และศูนย์บริการทางสังคมที่มีอยู่เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 

 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๖๙

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ระเบียบกฎหมายและหนังสือการ
สั่งการปฏิบัติงาน และพัฒนาจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการด าเนินการสถาน
สงเคราะห์และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันทันสมัยให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมหน่วยตรวจสอบสามารถน าคู่มือมาตรฐานการด าเนินการของสถานสงเคราะห์ที่มีอยู่
เพ่ือประกอบการตรวจสอบในการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควร
ถ่ายโอนทั้งอ านาจหน้าที่  งบประมาณบุคลากร และทรัพยากรอ่ืนให้ครบถ้วน และ 
วางมาตรการให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควรเป็นพ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๔.๓ พัฒนำกำรบริกำรสำธำรณะของท้องถิ่นผ่ำนกำรร่วมด ำเนินกำรของเอกชนหรือหน่วยงำนรัฐ 

ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริกำรประชำชน  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางความร่วมมือของรัฐ เอกชน ตามกฎหมาย และแนวทางการส่งเสริม

การพัฒนาร่วมรัฐเอกชน Public private partnership : PPP ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเจตนารมณ์ของภารกิจอย่างสูงสุด ตามแนวทางดังนี ้

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือด าเนินการในการจัดการขยะกับภาคเอกชน โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการขยะและ 
ออกระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมมือด้านการจัดการขยะกับภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ออกกฎหมายให้ภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ ในท้องถิ่นต้องมีระบบบริหารจัดการขยะ  
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการขยะ เช่น  ATM ขยะ 

- ควรจะมีระเบียบเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและการมีบทบาทของประชาชน อาสาสมัคร ระดับ
หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒) เสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือการน าแนวทางประชารัฐ 
มาใช้ในการร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริการประชาชน 
หรือการมีส่วนร่วมสร้างเสริมในกระบวนการสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการที่จ าเป็นตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๓) สร้างระบบการท างานจิตอาสาจากเครือข่ายองค์กรภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการสร้างกระแส  
จิตอาสาแก่ประชาชน ภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวทางดังนี ้
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- สนับสนุนให้มีการจัดสร้างชุดข้อมูลการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ครบถ้วน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดสร้างชุดข้อมูลการบริการสาธารณะที่ครบวงจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะ 

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

๔) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนเพ่ือการยกระดับการบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับสังคมดิจิทัล และความเปลี่ยนแปลงทางสั งคมสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการ
พัฒนาการบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การพัฒนาผู้ให้บริการ
ในการดูแลผู้สูงอายุโดยการร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น 
 

๔.๔ เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มำตรฐำนสำกล
รองรับควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจ และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย ๔.๐  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบการบริการของท้องถิ่นเชิงรุกรองรับความจ าเป็นในการร่วม พัฒนาระบบบริการ

ประชาชนในอนาคตในพ้ืนที่ภายใต้กรอบการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ ตามแนวทางดังนี้ 
- จัดท าระบบซอฟแวร์เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในการช าระภาษี หรือการให้บริการ

ในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถใช้บริการได้ในทุกๆ ที่ผ่านระบบ 
การบริการในระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ 
ที่เข้าถงึประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

- สร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดบริการของท้องถิ่นเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุคนพิการ 
ที่สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกโดยไม่มีข้อจ ากัดของร่างกายเป็นอุปสรรค พร้อมทั้ง 
การส่งเสริมให้มีการจัดบริการเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่ างทั่วถึง เท่าเทียม  
เป็นธรรม 

- ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการช าระภาษีเพ่ืออ านวยความสะดวกผู้เสียภาษี รวมทั้ง
การขยายฐานภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีหรือเพ่ิมช่องทางการช าระภาษี 
โดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคาร 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้เทียบเท่ากรมสรรพากร 
- สร้างระบบจูงใจในการช าระภาษีโดยความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่ช าระภาษีอย่างยั่งยืน เช่น  

น าขยะมาเป็นส่วนลด 
๒) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภาครัฐ เอกชน ที่ เข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่นและ 

การให้บริการสาธารณะตามภารกิจของท้องถิ่น ในรูปแบบของการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ Application  
ที่สามารถให้ท้องถิ่นทั้งประเทศได้ใช้บริการประชาชนผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างแอพลิเคชั่นอ านวยความสะดวกในการช าระภาษีเชื่อมโยงข้อมูลผู้ เสียภาษีระหว่าง 
กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมธุรกิจการค้า กรมสรรพากร 
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- จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลได้ง่าย 

๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางดังนี้ 

- การศึกษา ความเหมาะสมในการส่งเสริมให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วย
บริการประชาชนส่วนหน้า หรือสาขาย่อยเพ่ือการบริการประชาชน โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ต้อง 
มีการพัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

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

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะ 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 
- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตั้งงบประมาณตามความเหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- ก าหนดแนวทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพ
ปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ  

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแก้ไขกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ 
สู่ท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความเป็นจริง และพิจารณาก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการกรณีที่มีปัญหาในเชิงพ้ืนที่ เช่น การด าเนินงานในเขตอุทยาน พ้ืนที่ป่าสงวน 
หรือกรณีถนนของหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นนิติบุคคลที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปด าเนินการได้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงและทันต่อเหตุการณ์ 

- กรณีที่การอนุมัติ อนุญาต ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอให้พ้ืนที่หรือด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ควรเร่งรัดให้มีการอนุมัติ อนุญาต ให้รวดเร็วทันต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน  

- จัดสรรเงินอุดหนุนให้เพียงพอกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความเข้าใจกับประชาชนถึงอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนในการดูแลไฟฟ้าสาธารณะสร้างความเข้าใจ 
ในกรณีไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท เมื่อเกิดความ
เสียหายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบแจ้งประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยเร่งด่วน 
และให้เร่งส ารวจฐานข้อมูลด้านไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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- การคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานควรค านึงความรู้ ประสบการณ์ตรงกับภารกิจงานที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- แนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือประกอบพิจารณาใน
การตรวจสอบ 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ หรือพ้ืนที่ป่าสงวน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้า และ
ทบทวนภารกิจการขยายเขตไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจ านวน
มาก หากแต่ทรัพย์สินและรายได้จากการจัดเก็บค่าไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้ใช้งบประมาณของ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการ 

- ควรก าหนดให้รายได้ค่าจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าไป
พัฒนาท้องถิ่น 

 
๔.๕ รวมพลังองค์กรภำคีทุกภำคส่วนร่วมหนุนเสริมกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs)  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างมาตรการ กลไก โดยการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในเชิงนโยบายของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย  
รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและ 
คาดเดาได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาความยากจนของประชาชนในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติแก่ประชาชนท้องถิ่น 

- สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับท้องถิ่น ประเทศบนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) และค านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-
sensitive) เพ่ือจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบัติการขจัดความยากจนในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒) สนับสนุนการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมเสริมสร้างยุติความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการยุติความหิวโหย และสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจน 
และอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในสถานเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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- ร่วมสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการสาธารณสุขในการยุติภาวะทุพโภชนาการ
ทุกรูปแบบ และแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น  หญิงตั้งครรภ์และ 
ให้นมบุตร และผู้สูงอายุ รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะ
แคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี ผ่านกลไกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมความร่วมมือในเชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการหนุนเสริม
การพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการร่วมมือกับหน่วยงานการเกษตรในพ้ืนที่
ร่วมเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มสตรี 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มคนพิการ เกษตรกรยากจน ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ๒ เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึง
ที่ดินและทรัพยากรในท้องถิ่น และปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน 
ตลาด และโอกาสส าหรับการเพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและ 
เท่าเทียม    

- เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีในระดับกระทรวง กรม ในการร่วมสร้างหลักประกัน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตาม 
แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษา
ระบบนิเวศของท้องถิ่น เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดิน
และคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้านอาหารและ
ทรัพยากรธรรมชาติ    

๓) ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อการร่วมด าเนินงานร่วมกันตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- การร่วมสร้างหลักประกันของท้องถิ่นว่าประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตที่มีสุขภาพดี  และ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย เพ่ือการร่วมลดอัตราการตายของมารดา ยุติการตาย 
ที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี และยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 
วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่ออ่ืนๆ ในพ้ืนที่ และการลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรค
ไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนั บสนุน
สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยเฉพะในท้องถิ่นท่ีมีปัญหาสูง    

- การระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการเสริมการ
ป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและ 
การใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย และลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ลดลงครึ่งหนึ่งในทุกพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการสร้างหลักประกัน
ว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 
รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงาน
ระดับชาติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ในท้องถิ่นที่มีปัญหารุนแรงเพ่ือร่วมลดปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
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- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรภาคีในการ 
ลดจ านวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพิษ 
ทางอากาศ น้ า และดินให้ลดลงโดยเฉพาะในท้องถิ่นในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่วิกฤต
ของประเทศ  

๔)   บูรณาการความร่วมมือจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างหลักประกันว่าประชาชน
ในท้องถิ่นทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต ตามแนวทางดังนี้ 

- แสวงหาความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานด้านการศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการสร้างต้นแบบของสถานศึกษาของท้องถิ่น 
ที่ประสบความส าเร็จในการร่วมสร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน 
ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลตามเป้าหมายการศึกษาของประเทศ   

- สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนของท้องถิ่นเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพในศูนย์เด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษาด้วยมาตรฐานการจัดการระดับสากล 

- สนับสนุนความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น  รวมถึงทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพ ส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการรองรับการ
เติบโตและการเข้าถึงของพ้ืนที่และรองรับการพัฒนาประเทศ   

- ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่ เปราะบาง 
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กในท้องถิ่นบางพ้ืนที่จะเข้าถึงการศึกษาและการฝึก
อาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ในระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
หลักปฏิบัติสากล 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 
ร่วมสร้างหลักประกันว่านักเรียนของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
อ่านออกเขียนได้ ค านวณได้ และสร้างหลักประกันว่าผู้ เรียนทุกคนจะได้รับความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและ 
ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุน สร้าง 
และยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ 
และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิผล ส าหรับนักเรียนทุกคนของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงการ
ด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระดับประเทศ และระหว่างประเทศในการฝึกอบรม  
ครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   

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

๖) พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีน้ าและสุขอนามัย ส าหรับทุกคน และมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

- ยกระดับคุณภาพน้ าในท้องถิ่นโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ และลดการปล่อยสารเคมีและ
วัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน ากลับมา 
ใช้ใหม่ พร้อมพัฒนาระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนของท้องถิ่น และสร้างหลักประกันว่าประชาชน
ในท้องถิ่นจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน  เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และ 
ลดจ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า   

- ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ  รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างเขตแดนระหว่างพื้นที่ของท้องถิ่นตามความเหมาะสม    

- ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันปกป้องและฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และ
ทะเลสาบในพ้ืนที่ของท้องถิ่น  

- ส ารวจและจัดท าแหล่งน้ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีคลองที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน พร้อมตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 
การจัดการน้ า 

- การคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานควรค านึงความรู้ ประสบการณ์ตรงกับภารกิจงานที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง 

- ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน 

- วางมาตรการในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่ และ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยอาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ และประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ให้ด าเนินการและหากไม่มีงบประมาณด าเนินการควรมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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- ก าหนดหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และระหว่างท้องถิ่น 
ด้วยกันเองให้ชัดเจนว่าใครท าอะไรแค่ไหน และงานใดบ้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
สามารถเข้าไปด าเนินการเสริมกันได้ เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ 
วางแนวทางเพ่ือก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นศูนย์รวมช่างเทคนิควิชาการ เช่น 
งานโยธา งานส ารวจ ฯลฯ เพ่ือไปสนับสนุน หรือให้ค าแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

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

- ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่ และประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับโดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่ และบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการตรวจสอบ 

๗) เตรียมพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างหลักประกันว่าประชาชนทุกคนในท้องถิ่น
จะเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 

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

- เสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายเพ่ือการสนับสนุน ส่งเสริมการขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน
และพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืน ให้โดย 
ถ้วนหน้าในท้องถิ่นที่ห่างไกลการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เป็นพ้ืนที่เกาะหรือพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านการคมนาคม   

๘)  สนับสนุนกลไกการพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการ 
มีงานที่สมควร ส าหรับทุกคนในท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมการร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร
ในท้องถิ่นมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศของประเทศ ให้บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการท า
ให้หลากหลายตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนของท้องถิ่นที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
ตามแนวทางการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ ตามบริบทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- ส่งเสริมนโยบายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือการขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่นที่มุ่งการพัฒนา 
ที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อยขนาดเล็ก 
และขนาดกลางในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน 
ในท้องถิ่น เพ่ือการหนุนเสริมการพัฒนาตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

- พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นในการบริโภคและการผลิต และ
พยายามที่จะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นเสื่อมโทรม   

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

- ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น   

๙) สร้างมาตรการ กลไก เพ่ือการร่วมท าให้ท้องถิ่นมีความปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 
ตามแนวทางดังนี้ 

- ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างหลักประกันแก่ประชาชนคนจน คนด้อยโอกาส
ว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคา 
ที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

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

- สร้างมาตรการ กลไก แนวทางเพ่ือการยกระดับการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน  เพ่ือการวางแผนและการบริหาร 
จัดการการตั้งถิ่นฐานของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนในระดับพ้ืนที่  
ในท้องถิ่นและการพัฒนาตามทิศทางการเติบโตของประเทศ    

- เสริมสร้างความร่วมมือจากส่วนราชการในการให้ความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของประเทศ และของโลกที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุมและเข้าถึงได้
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย    

๑๐) ร่วมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างหลักประกันให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้ 
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- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องในการบรรลุ 
การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิต
ของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกัน และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้น 
ออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญเพ่ือที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด   

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

- ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ล าดับความส าคัญของท้องถิ่น และ 
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ พร้อมสร้างหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นทุกแห่ง 
มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ    

๑๑) เสริมสร้างความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน ตามแนวทางดังนี้ 

- เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย  และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ที่มีปัญหา และมีความเสี่ยงสูง  

- บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และ 
การวางแผนระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ระดับชาติตามกลไกของมหาดไทย 

- พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว 
การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า และส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อย่างมีประสิทธิผลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาน้อยที่สุด  และให้ความส าคัญ 
ต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดน 

- ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการจัดการ 
ภัยพิบัติ  

๑๒) ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพและหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ 
ฟ้ืนสภาพกลับมาใหม ่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างมาตรการ กลไก มาตรฐาน ระเบียบตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
การสร้างหลักประกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ที่รับผิดชอบว่าจะ 
มีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบ นิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการ
ทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นที่มีป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ภูเขาและ 
เขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
ให้ข้อตกลงไว้ และเชื่อมโยงกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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- ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่า ฟ้ืนฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าทั่วทุก 
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างมาตรการ โครงการเพ่ือให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นร่วมต่อสู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม 
ความแห้งแล้ง และอุทกภัย    

- ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการร่วมสร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภู เขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิ เวศในท้องถิ่น เพ่ือจะเพ่ิมพูน 
ขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน และการปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่
ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการร่วมสร้างกระแส 
ในท้องถิ่นให้ประชาชนร่วมปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ในท้องถิ่นที่ถูก
คุกคาม และการร่วมกับส่วนราชการในการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและ
การขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้ งอุปสงค์และอุปทานต่อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในมิติดังกล่าวนี้  

- ส่งเสริมการบูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การ
วางแผน กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีรายการงบประมาณ
ทั้งระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- สร้างแนวทางการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมตามโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการระดมและ 
เพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนิเวศในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

       
๕. แผนงำน โครงกำรที่ส ำคัญ 

๕.๑ แผนงานการพัฒนาการบริการของท้องถิ่นออนไลน์ ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลัก 
ดังนี้ 

- โครงการ อปท. Smart Service (ศส.*/กพส./สน.คท./กพร.) 
- โครงการพัฒนาการบริการของท้องถิ่นเพ่ือผู้สูงอายุ และคนพิการ (กพส.) 
- โครงการพัฒนาการบริการของท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และชายแดน และพ้ืนที่การ

ท่องเที่ยวนานาชาติ (กพส.) 
๕.๒ แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการ 

และหน่วยด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้สูงกว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) (กพส.) 
- โครงการลดความเหลื่อมล้ าแก่ประชาชนในท้องถิ่น (กพส.) 
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เพ่ือการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ (กพส.) 
- โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยมาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Sustainable Development Goals: SDGs)  
 
หมำยเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕  
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับภำรกิจและทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ 
 

๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศำสตร์ 
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพรองรับ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหม่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการพัฒนา พร้อมทั้ง
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในทุกระดับอย่างทั่วถึง และที่ส าคัญคือ
การพัฒนาสมรรถนะสากลแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือรองรับการเติบโตของท้องถิ่นและการแข่งขันของประเทศ 

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand ๔.๐” แนวโน้มที่ ก าลังจะเกิดขึ้นจากการที่ การบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
ต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลกด้วยการเตรียมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ ที่ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุค ๔.๐ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝัน (Expect the Unexpected) ไว้ล่วงหน้า 
และเตรียมหาหนทางรับมือที่เหมาะสมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดย ๑๐ แนวโน้มส าคัญที่ก าลังจะเกิดขึ้น ได้แก่  

- ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อีกไม่นานประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัว แน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้ย่อมส่งผลกระทบต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสูญเสียบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากร Gen BB ที่ถึงเวลาเกษียณอายุ 
และส่งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสียองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆ ที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องเริ่มเคลื่อนไหวแล้วในตอนนี้คือ  
การหาหนทางให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรรุ่นเก่าไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ รวมทั้งอาจต้อง
ทบทวนนิยามของค าว่า “เกษียณอายุ” เสียใหม่ ซึ่งอาจยืดเวลาออกไปได้ตามความเหมาะสม  
ไม่จ าเป็นต้องผูกกับตัวเลข “๖๐ ปี” เท่านั้น หรืออาจจะวางแนวทางในการน าผู้สูงอายุที่เกษียณ
ราชการที่ยังมีศักยภาพมาร่วมท างานรูปแบบของที่ปรึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่นมาร่วมท างานในโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการ
ขับเคลื่อนสังคมสูงอายุตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

- Millennials in the Workplace จากเดิมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตั้งค าถามว่า “จะท างานอย่างไรกับคน Gen Y ที่เข้ามาในองค์กร” แต่ในไม่ช้าค าถามนี้ 
จะหมดไปเนื่องจากคน Gen Y หรือ Millennials จะกลายเป็นกลุ่มคนในส่วนใหญ่ในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรรีบตอบตัวเองให้ได้ก็คือ  
“จะปรับองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่” ไม่ใช่คาดหวังให้คนรุ่นใหม่เป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหา
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องค์กรเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้จะต้องมีความเข้าใจในตัวบุคลากรและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นด้วย 
เพราะการใช้วิธีการดูแล/ฝึกอบรมแบบ One Size fits all อาจไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่อีกต่อไป แต่ต้อง 
มีการออกแบบให้เหมาะสมกับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่ละคนด้วย (Tailor-Made) 

- รูปแบบของเศรษฐกิจก าลังจะเปลี่ยนไปเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค ๔.๐ รูปแบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจาก
อุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตปริมาณมากและใช้แรงงานราคาถูกไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พ่ึงพา
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพคนในความรับผิดชอบ
ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นและหาแนวทางสร้างคนให้เป็น “นักคิด” ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  
ให้เกิดขึ้น 

- โลกาภิวัฒน์ (Globalization) จะเข้มข้นมากขึ้นการเชื่อมโยงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเข้มข้น
ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็วและคาดไม่ถึง (Rapid and Unpredictable change) ได้มากขึ้น ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น 
ในส่วนหนึ่งส่วนใดของโลก เช่น การออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ การเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการด าเนินธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตมาก  
อาจสร้างผลกระทบต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมายได้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลก
และพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง 

- การเกิดที่ท างานแบบใหม่ที่ เรียกว่า Digital Workplace ค าว่า “Internet of Things” จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้แก่โลกอย่างมาก ข้อมูลแทบทุกอย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต 
แม้แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมพร้อมที่ปรับตัวสู่ 
Thailand Digital Economy ภายในปี ๒๐๒๐ ดังนั้นในอนาคตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีแผนแล้วว่าจะขับเคลื่อนคนให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัลอย่างไรจะมี
วิธีบริหารการท างานผ่านระบบออนไลน์อย่างไร และจะบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างไร 

- ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะอยู่ใน Mobile Technology ตัวอย่างส าคัญที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ เช่น นโยบาย 
National e-Payment หรือพร้อมแพทย์ (Prom pay) ของรัฐบาลต่อไปนับจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การท าธุรกรรมหรือการท างานอ่ืนๆ จะสามารถด าเนินการผ่าน Mobile Technology เช่น สมาร์ทโฟน 
หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงต้องเปลี่ยนวิธีการท างานของตัวเอง ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ การฝึกอบรมบุคลากรของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอีกไม่นานทั้งหมดอาจต้องกระท า 
ผ่าน Mobile Technology เช่นเดียวกัน 

- วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกัน (A Culture of Connectivity) จะเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมการเชื่อมโยง
กันของคนในอนาคตจะเป็นการติดต่อที่ท าได้ตลอด ทุกที่ทุกเวลา เป็นปรากฏการณ์ที่ เรียกว่า  
The Hyper connected และเปลี่ยนจากแนวคิด Work-Life Balance ไปสู่ค าว่า “Weisure Time” 
(เป็นค าศัพท์ที่ เกิดจากการน าตัวอักษร W ในค าว่า Work มารวมเข้ากับค าว่า Leisure ที่แปลว่า  
เวลาว่าง) ที่ขอบเขตระหว่างโลกส่วนตัวและโลกของงานไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนอีกต่อไปคนท างานอาจใช้
สื่อโซเชียลส่วนตัวในเวลาท างานและติดต่อเรื่องงานผ่านโปรแกรมแชทเมื่อกลับบ้าน ค าว่า Work-Life 
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Balance อาจหายไป ฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
เตรียมที่จะปรับวิธีในการดูแลโลกทั้งสองด้านของพนักงานที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม 

- สังคมของการมีส่วนร่วมในอนาคตสังคมจะต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่การพัฒนา 
การบริหาร การบริการ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่น หรือการบริการสาธารณะใดๆ  
ก็ตาม หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถระดมการมี 
ส่วนร่วมในการออกแบบ แลกเปลี่ยนไอเดีย ก็สามารถท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องพร้อมที่จะสร้างการ 
มีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้บุคลากร รวมถึงประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เครือข่ายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา 

- การเรียนรู้ผ่าน Social จะกลายเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากโลกยุคใหม่จะเปลี่ยนจาก The “e” decade 
(ยุค e เช่น e-learning, e-book, e-commerce ฯลฯ) ไปสู่ The “s” decade หรือยุคของ Social ไม่ว่า
จะเป็น Social networking, Social media หรือ Social Learning สิ่งส าคัญในการสร้างการเรียนรู้
ของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่คือ  
การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง หน้าที่หน่วยงานที่บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเปลี่ยน
จาก Trainer หรือ Instructor ไปสู่ Facilitator หรือเป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก หาช่องทางในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- องค์กรในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนในอนาคต องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจะไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจโดยสนใจผลก าไรเพียงอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มต้องปรับตัวไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โลกยุคใหม่ก าลังขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate 
Social Responsibility) ไปเป็น CSV (Creating Shared Value) ที่ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท า
ภารกิจตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทุนนิยมในโลกอนาคตจะต้องปรับตัวไปสู่  “ทุนนิยมที่มีจิตส านึก”  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมอย่างมากในการ
น าพาบุคลากรและองค์กรไปสู่จุดนั้นให้ได้ 

และทั้ ง ๑๐ แนวโน้มดังกล่าวนี้ คือปัจจัยเร่งความเปลี่ยนแปลงของระบบทรัพยากรบุคคลของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ 
รัฐธรรมนูญใหม่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 

๒) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ทักษะสากลที่สมบูรณ์ท้ังภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของท้องถิ่นให้เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร 
๔) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน สังคมและภาพกว้างทั้งในและระดับนานาชาติ     
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๓. เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 
๑) บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังคม และภาคีทุกภาคส่วน  
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะสากล 
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างและจัดอัตราก าลังในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญใหม่และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 
๒) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง สามารถจัดบริการให้แก่ประชาชนได้อย่าง 

มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะบุคลากรคุณภาพที่มี 

ผลิตภาพสูง 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารงานบุคคล ๔.๐ 
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) วัฒนธรรมองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง บุคลากรมีความสุขและ

ภาคภูมิใจต่อองค์กร  
ตัวชี้วัด 
- ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ดัชนีความสุข และความภาคภูมิใจที่มีในองค์กร 

 
๔. กลยุทธ์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ สร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยหลักธรรมำภิบำลใน 
ทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลก้ำวสู่ธรรมำภิบำลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลยุค ๔.๐  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาโครงสร้าง และอัตราก าลังบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชัดเจน 

ให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญใหม่ 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี โดยการจัดท าแผนจัดสรรก าลังและแผนพัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๐ ปี 

๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการทางจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
แก่ผู้บริหาร โดยก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติที่ให้ผู้บริหารต้องมีจริยธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมและ 
ความเท่าเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล มี ๖ ประการ คือ 
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- ความรับผิดชอบ คือ ผู้บริหารต้องตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ การมีจิตส านึก เน้นให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ตลอดจนใส่ใจในปัญหาของสังคมและ 
ประเทศ มีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบผลจากการกระท า 

- หลักคุณธรรม โดยเน้นให้ผู้บริหารต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน และมีระเบียบวินัย   

- หลักการมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม ตัดสินใจ 
ในการพัฒนาหรือด าเนินการในงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- หลักความคุ้มค่า เน้นให้ผู้บริหารต้องมีการจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดให้มีการใช้อย่างประหยัด 
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

- หลักความโปร่งใส มุ่งเน้นให้ผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบหรือเข้าถึงได้สะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมตรวจสอบความ ถูกต้องใน
การบริหารและการด าเนินงาน   

- หลักนิติธรรม เน้นที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และต้อง 
มีการออกกฎระเบียบในการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทันสมัย เป็นธรรม 
และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๓) จัดท าแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ของกฎหมายให้ชัดเจน ตามแนวทางดังนี ้

- สร้างระบบการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการร่วมคิด
รูปแบบการประเมิน ก าหนดมาตรฐาน หรือตัวกลางในการประเมิน การร่วมกันประเมิน 
วิเคราะห์ผลและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป และการจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตาม
หลัก ธรรมาภิบาล 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 การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรมการสอบแข่งขันไม่มีการ

ก าหนดรอบที่ชัดเจน โดยให้แต่ละต าแหน่งควรจะมีการสอบทุกปีและลดปัญหาการย้ายบุคคล
สู่ต าแหน่งไม่ตรงตามสายงาน ท้องถิ่นอ าเภอไม่ผ่านการอบรมก่อน จ านวนท้องถิ่นอ าเภอ 
แต่ละอ าเภอไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน ควรจะฝึกอบรมท้องถิ่นอ าเภอก่อน การแต่งตั้ง
ท้องถิ่นอ าเภอควรจะค านึงถึงความสามารถและปริมาณงาน โดยการการสอบแข่งขันให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นทุกปี และพิจารณาความอาวุโสของผู้สอบด้วย/มีการพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นอ าเภอ และข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น 2 เท่า และการรับฟัง
ความจ าเป็นอย่างเหมาะสมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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๔.๒ สร้ำงระบบกำรพัฒนำบุคลำกร และผู้น ำ รองรับกำรพัฒนำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
สู่สำกล และขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่แข่งขันได้  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ตามแนวทางดังนี้ 
- การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในทุกต าแหน่งเพ่ือรองรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติงานทั้งใน 
ระยะสั้น และระยะยาว 

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

- การพัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ และวัฒนธรรมสากลเพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 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
บริการจัดการให้บุคลากรกลุ่มนี้เป็นนักนวัตกรรมประจ ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เน้นให้ท างานเชิงกลยุทธ์ หรือการรับผิดชอบในรูปแบบการพัฒนาเป็นทีมเฉพาะกิจตาม
นโยบายของผู้บริหาร และสร้างนักบริหารการปกครองท้องถิ่น ๔.๐ รองรับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศและท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกษียณอายุราชการ
ที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภารกิจการด าเนินงานของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๓) การพัฒนาระบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านของช่วงอายุบุคลากรระดับ Gen Y โดยเน้นการออกแบบ
และพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะแต่ละคน (Tailor-Made) พร้อมเสริมสร้างบุคลากรกลุ่มดังกล่าวสู่ 
การเป็นนักคิดสรรค์สร้างนวัตกรรม 
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๔) การสร้างสรรค์กระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบ online ในทุกส านัก/กองเพ่ือการรองรับการ
เติบโตทางศักยภาพของบุคลากรยุคดิจิทัล พร้อมให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ด้านดิจิทัล และการปฏิบัติงานผ่าน Mobile Technology มากขึ้น 

๕) เสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาเป็น Facilitator และ Mentor รองรับการ
ฝึกอบรมและการสอนงานในระดับบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้บริหารให้มีบทบาท
ในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและพ่ีเลี้ยงทางความรู้เพ่ือการปฏิบัติการทางความรู้ในองค์กร ถ่ายทอดความรู้จาก
รุ่นสู่รุ่น 

๖) สร้างระบบบริหารขีดความสามารถและสมรรถนะอย่างสมบูรณ์แบบครบวงจรมาใช้ในกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการยกระดับศักยภาพและเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น พร้อมการศึกษา
ค้นคว้า พัฒนารูปแบบการบริหารขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เป็นการสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองรับการบริหารขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรที่สามารถจัดการได้จนถึงระดับบุคคล 
พร้อมเชื่อมโยงระบบการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวกับการพิจารณาความดีความชอบและค่าตอบแทนแก่บุคลากร 

 
๔.๓ ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภำพ  

มีควำมสมดุลกับกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงคุ้มค่ำสูงสุด  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ให้มีการประเมินความต้องการในด้านอัตราก าลัง และขีดความสามารถของบุคลากรตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๐ ปี พร้อมการจัดท าแผนการอัตราก าลังใหม่ เพ่ือเป็น
ข้อมูลน าเข้าในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- การวิเคราะห์กฎหมาย และค่างานในระดับอ าเภอ 
- เพ่ิมจ านวนบุคลากรให้มีอัตราก าลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ก าหนดโครงสร้างระดับจังหวัดให้ครอบคลุมภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และให้ได้รับความรู้หลากหลาย ครอบคลุม ในทุกภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเชิงรุกและกว้างอย่างต่อเนื่อง 

- ให้ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือให้ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเป็นราชการส่วนภูมิภาคทุกอ าเภอ โดย
อาจจะใช้การจัดตั้งเป็นกลุ่ม Clusters พร้อมทั้งวางแนวทางในการพัฒนาในอนาคตโดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเพ่ิมข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือพนักงานจ้าง
เป็นผู้ช่วยท้องถิ่นอ าเภอ ๑-๒ คนตามจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) ปรับระบบการบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัลสิ่งจูงใจ การเลื่อนต าแหน่ง  
ที่ อิงกับผลการด าเนินงาน ทักษะที่ เพ่ิมขึ้นตามสมรรถนะที่ก าหนด ความสามารถในการปรับตัวตามกรอบ 
ทิศทางการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาตนเองตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงท้าทายของปัจจัยภายนอกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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๓) การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการท างานของทุกส านัก กอง โดยการน าแนวทางการพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความสุข Happiness work place ๘ ประการมาใช้ในทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พร้อมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ การศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กรที่ประสบความส าเร็จเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๔) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการโดยการ 
ใช้มาตรการจูงใจที่เหมาะสมกับการสรรหา รักษา และการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด พร้อมให้ความส าคัญกับ 
การวางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญสมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน และ
สอดคล้องกับกลไกของการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ปี 

๕) ก าหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
มีความเป็นกลาง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 

๖) การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงานท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ ตามแนวทางดังนี้ 
- การริเริ่มสร้างสรรค์ชุดโครงการกลางเพ่ือให้ท้องถิ่น จังหวัด และท้องถิ่นอ าเภอผลักดันสู่

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและอ าเภอเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศเชิงพื้นท่ีตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น อ าเภอเพ่ือรองรับการผสานการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้หนุนเสริมการขับเคลื่อนประเทศจากท้องถิ่น 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ 

- การส่งเสริม สนับสนุนท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอในการจัดสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของท้องถิ่นในทุกพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล
เชิงนโยบายแก่การบริหารของส่วนราชการในพ้ืนที่และสนับสนุนการด าเนินงานเชิง
นโยบายของส่วนกลาง 

- การเสริมสร้างความสุข ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจแก่ท้องถิ่นอ าเภอ
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการจัดท าแผนที่การ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรของท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอ าเภอใน
รายบุคคล พร้อมการจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอย่างเหมาะสม 

- ผลักดันให้มีโครงสร้างต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภออย่างชัดเจนมีกฎหมายรองรับ เพื่อเสริมสร้าง
แนวปฏิบัติในการท างานอย่างชัดเจน เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิตของบุคลากร 

- เพ่ิมประสิทธิภาพแก่ท้องถิ่น อ าเภอ ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ ในการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง สามารถเชื่อมโยงนโยบาย และ 
น าความต้องการเชิงพ้ืนที่จากท้องถิ่น สู่นโยบายระดับท้องถิ่นจังหวัด 
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๔.๔ สร้ำงระบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรตนเองของบุคลำกรทุกระดับตำมค่ำนิยมร่วม และควำมจ ำเป็น
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และควำมเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกอย่ำงเท่ำทัน  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทุกระดับให้ได้ความรู้ ความสามารถ 

ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการและการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ ให้มีการสร้าง
นักจัดการยุคดิจิทัลในทุกๆ หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒) การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมของบุคลากรสู่พฤติกรรมตามค่านิยมกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” พร้อมทั้งจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับให้เติบโตเชิงพฤติกรรมและมีความสามารถที่สอดคล้องกับค่านิยม 

๓) บริหารจัดการปัจจัยที่ขับเคลื่อนความผูกพันแก่บุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการพัฒนาองค์กร การสร้างเสริมความรักความผูกพัน กิจกรรม
ทางการกีฬา กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ชมรม เป็นต้น 

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

๕) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับจัดท าแฟ้มความรู้ประจ 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 พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีธรรมำภิบำล และ

พร้อมเปิดรับกำรตรวจสอบอย่ำงโปร่งใสสู่ท้องถิ่นยุคใหม่  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการด าเนินงานการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ยึดหลักคุณธรรม และความจ าเป็นในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- การจัดท าแบบประเมินการบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
สามารถตรวจสอบได้ก าหนดช่องทางให้สามารถสืบค้นโดยท าเป็นคู่มือมาตรฐานกลาง 
หรือ Info graphic ในระบบ IT การน ามาตรฐานหลักเกณฑ์และกฎที่เกี่ยวข้องลงใน website 

- การจัดท าหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการสอบแข่งขันให้ทันสมัย
ยิ่งขึ้น โดยใช้ IT เข้ามาเก่ียวข้อง และพัฒนาระบบการตรวจสอบ 

- วางมาตรการรองรับการก าหนดเงินอุดหนุนทั่วไปต้องมีความชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบายบ่อยจนกระทบต่อการคาดคะเนการก าหนดต าแหน่ง เช่น  เงินอุดหนุนทั่วไป 
ที่เป็นเงินเดือนของข้าราชการครูต้องก าหนดเงินอุดหนุนทั่วไปที่มีเงื่อนไขโดยไม่ต้องน าไป
ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- สร้างมาตรการรองรับปัญหาการบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นธรรมโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะพร้อมทั้งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถโดยใช้ข้อเขียน -ภาคปฏิบัติ 
ให้ชัดเจนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ทันสมัยโดยต้องมีการตรวจสอบต าแหน่งว่าง 
และมีศูนย์ข้อมูลต าแหน่งว่าง เพ่ือป้องกันการปิดกั้นและวางแนวทางการก ากับดูแลต้อง
เขม้งวดและจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาความบกพร่องเกิดจากการไม่ก ากับดูแลอย่างจริงจัง 

- วางแนวทางเพ่ือการจัดการปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอโดยกรณีขาดแคลนอัตราก าลัง  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาเกลี่ยงานหรือการท างานล่วงเวลาโดยให้
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลรับผิดชอบงานพลางไปก่อนและเร่งด าเนินการสรรหาต าแหน่ง 
ที่ว่างโดยเร็วและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องจั ดหลักสูตรฝึกอบรม 
ให้ครอบคลุมลักษณะงานที่ขาดแคลนและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนพิเศษพร้อมทั้งการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน โดยแสดงขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นล าดับขั้นตอนในขณะเดียวกัน
ควรพิจารณาในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานเพ่ือลดการใช้อัตราก าลังที่ 
ไม่จ าเป็น เช่น การใช้โปรแกรมการลาด้วยสารสนเทศก็จ าเป็นต้องจ้างบุคลากรเพ่ือ 
ท าหน้าที่ควบคุมวันลา ลงทะเบียนการลา เป็นต้น 

๒) พัฒนาระบบการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ท้องถิ่นในแต่ละประเภท ได้น าไปใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน ตามแนวทางดังนี้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดท าคู่มือการ
ก าหนดต าแหน่งและวางแนวทางเพ่ือรองรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การก าหนด
ต าแหน่ง ความรัดกุม รอบคอบ ค านึงถึงองค์กรมากกว่าตัวบุคคล 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยตรวจสอบ
ร่วมกันจัดท าแบบตรวจสอบการค านวณการค่าใช้ร้อยละ ๔๐ ที่ชัดเจน เพราะในแบบ
งบประมาณหรือระบบบัญชี ไม่มีการแยกหรือก าหนดรายการนี้เป็นการเฉพาะ ท าให้ยาก
ต่อการตรวจสอบ 

๓) การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการเป็นนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔) การเตรียมพร้อมบุคลากรของท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการด้าน  
ขีดความสามารถ และอัตราก าลัง ตามแนวทางดังนี้ 

- การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือการผลิต และพัฒนา
บุคลากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ 

- การน าระบบการสรรหาร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง
มาใช้ในการให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลร่วมกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๕) การใช้มาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านการบริหารบุคคล 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการก าหนดให้ท้องถิ่นจังหวัดมีอ านาจในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเสนอคณะกรรมการเห็นชอบ โดยไม่ต้องขอความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

- วางแนวทางเพ่ือการปรับโครงสร้างการบริหารงานบุคคลให้ท้องถิ่นอ าเภอมีอ านาจตรวจสอบ
ความถูกต้องตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ก่อนเสนอจังหวัดเพ่ือให้คณะกรรมการจังหวัด
เห็นชอบ ทั้งนี้ควรพัฒนาให้ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและให้โปร่งใสอย่างแท้จริง โดยพัฒนา
ระบบการประเมินผลให้ครอบคลุม 

- วางแนวทางเพ่ือรองรับการปรับปรุงกฎหมายให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สายผู้บริหาร โอนย้ายทุกสี่ปี เพ่ือไม่ให้ยึดติดกับพ้ืนที่และพัฒนาบุคลากร 
ให้เรียนรู้กระบวนการท างานที่แตกต่างกันจากพ้ืนที่จริงโดยไม่มีข้อยกเว้น 

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

- วางแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดต าแหน่งจะต้องวิเคราะห์ปริมาณ
งานที่เกิดขึ้นจริง โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนความมีจริงของข้อมูลและการก ากับให้ 
แต่ละต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง 

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลัก Knowledge Management และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการด าเนินการอย่างจริงจังและเข้มงวดเพ่ือรับทราบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ต้อง
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและให้ยึดถือผลการปฏิบัติราชการ
เป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยอาจจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันสมัยและครอบคลุมภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการฝึกอบรมเป็นแบบเชิงปฏิบัติการและรูปแบบการ 
จัดอบรมต้องเป็นแบบประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ e-learning 

 
๔.๖ พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ และบุคลำกรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นนักบริหำร นักกำรเมือง และผู้ปฏิบัติงำนที่มีธรรมำภิบำล และพร้อมเปิดรับกำรตรวจสอบ
อย่ำงโปร่งใส  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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๑) สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการด าเนินงานการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยึดหลักคุณธรรม และความจ าเป็นในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แก่บุคลากรนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสร้างระบบการจัดการที่มีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี 

๓) พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องรองรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและการเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่นรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และ 
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนในพ้ืนที่และสังคมในภาพกว้างที่มีต่อคุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของท้องถิ่น 

๔) สร้างสรรค์มาตรการและกลวิธีเชิงรุกเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย แนวทาง เพ่ือการบริหารและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้มี
การจัดท าเป็นแผนงานหลักตามเกณฑ์มาตรฐานแผนการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น 
ที่ก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น และการปฏิรู ปสมรรถนะการศึกษา 
สู่สากล 

๕) พัฒนาขีดความสามารถในการอภิบาลเด็กเล็กของครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้และการเสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานครูผู้ดูแล  
เด็กเล็ก 

 
๔.๗ เสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขด้วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีอายุ ๕๕-๖๐ ปี เพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่

สังคมผู้สูงอายุจัดให้มีสวัสดิการการตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการเสริมสร้างสุขภาพด้วยโปรแกรมการเตรียม
สุขภาพก่อนเกษียณให้การดูแลสุขภาพเป็นกรณีพิเศษที่เข้าถึงรายบุคคล 

๒) ปลูกฝังค่านิยมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมหนุนเสริมการรวมกลุ่มบุคลากรเป็นชมรมและให้การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือร่วมในกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาสังคม (Creative Share Value) ตามแนวทางดังนี้ 

๓) สร้างองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์ ๘ Happy ตามแนวทางดังนี้ 
- การจัดสวัสดิการและพัฒนากิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร บริหาร

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

บุคลากรให้ทุกส านัก/กองร่วมสร้างพฤติกรรมและหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากร 

- เสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือการผ่อนคลาย การจัดให้มีกีฬาในองค์กร การมีมุมออกก าลังกาย  
การจัดสร้างห้องออกก าลังกายที่มีความทันสมัยเพ่ือให้บุคลากรได้พักผ่อน (Happy Relax) 

- พัฒนาห้องสมุดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความทันสมัยเป็นห้องสมุดในอนาคต
เพ่ือรองรับการแสวงหาความรู้และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร (Happy Brain) 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๙๒

- ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนา และการรวมกลุ่มบุคลากรเพ่ือการ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ (Happy Soul) 

- ให้ความรู้ในการจัดการตนเองของบุคลากรให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสมเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการจัดการการเงินตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Happy Money) 

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

- การสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นสังคมคุณภาพ เน้นการเป็นการสังคมแห่งคุณธรรม จิตอาสา และ
เคารพซึ่งกันและกัน มีการสร้างระเบียบการทางสังคมที่เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยงกับค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ (Happy Society) 

 
๔.๘ เสริมสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดแบ่งตามต าแหน่ง 

และลักษณะประเภทของแต่ละบุคลากร พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพ่ือให้บุคลากร 
ได้เข้าถึงการอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องตามแผนการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี  

๒) จัดระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือรองรับความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการ
ใช้บุคลากรเป็นศูนย์กลางในการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้จะยึดความจ าเป็นของยุทธศาสตร์และภารกิจการสนองตอบ
ต่อนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส าคัญ  

๓) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้บุคลากร 
ในทุกระดับ ในทุกพ้ืนที่ ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพ่ือลดความไม่เท่าเทียมและไม่ทั่วถึงในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

๔) ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการประเมินการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดระเบียบความส าคัญและเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
ในแต่ละส านัก/กอง  

๕) ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และความจ าเป็นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามแผน 20 ปีของประเทศและ 
ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้เน้นการเสริมสร้างการขับเคลื่อนงานตามภารกิจส าคัญและเร่งด่วนของผู้บริหารของกลุ่ม  
เป็นล าดับส าคัญ  

๖) ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความพร้อม และมีขีดความสามารถในการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือการเรียนรู้  
ได้ร่วมสร้างระบบการสอนงานในทุกๆ ส านัก/กอง เพ่ือให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถถ่ายทอดความรู้ในงาน
ให้กับบุคลากรใหม่ หรือผู้ที่ต้องการการพัฒนา ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเน้นการสร้างระบบบุคลากร
กลางเพ่ือการท าหน้าที่เป็นผู้สอนงานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยจะไม่ยึดถือว่าเป็นบุคลากรของ
ส านักหรือกองใด แต่เป็นบุคลากรกลางที่ใช้ร่วมกัน  

๗) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ต้องการความรู้เฉพาะด้าน เฉพาะทางเป็นการพิเศษในรูปแบบของ
การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภายนอก ทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ
ทางด้านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ิมการผลิตและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางขององค์กรรองรับความจ าเป็น 
ในอนาคต โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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๘) ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่อยู่ในพ้ืนที่ภูมิภาคและต้องปฏิบัติงานที่มีความท้าทายต่อการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น พ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่การค้าชายแดน พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ให้บุคลากรดังกล่าว
ได้รับการพัฒนาเป็นการเร่งด่วน  

๙) เสริมสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน ค านึงถึงการปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางในการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้มีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องพร้อมก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน  
ที่บุคลากรในทุกระดับจะต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อ 2 ปี หรือต าแหน่งงานอ่ืนที่จะมีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะงานนั้นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารที่ก าหนดร่วมกันกับสถาบันและหน่วยงาน 
กองการเจ้าหน้าที่ 

๑๐) กระจายความท่ัวถึงและความเสมอภาคของบุคลากรระดับบริหารในการได้มีโอกาสได้ศึกษา
เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้จากความเป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้จะมีการก าหนดเงื่อนไขและ
กระบวนการในการประเมินผลที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเป็นส าคัญ 

๑๑) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลในทุกต าแหน่งงานที่จะต้องมีการได้รับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้ งการเรียนรู้จากการฝึกอบรมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป้าหมายที่การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจและสมรรถนะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 

๑๒) การให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันของเพศและความแตกต่างของสรีระร่างกายแก่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเข้าถึงการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง เน้นการ
ยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมให้เป็นการด าเนินงานที่ค านึงถึงความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล
ทั้งส่วนที่เป็นเพศสภาพแตกต่าง วัย เพศ และข้อจ ากัดทางร่างกายของบุคลากร 

๑๓) ส่งเสริมให้สตรีได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นบุคลากรประจ าและข้าราชการการเมือง ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาวะผู้น า
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

๑๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรที่มีข้อจ ากัดทางด้านการเคลื่อนไหวหรือข้าราชการ
การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาทางด้านร่างกายหรือผู้สูงอายุหรือคนพิการให้บุคคลดังกล่าวเข้าถึง
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ให้เป็นข้อจ ากัดในการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพเพ่ือการท างาน
ตามที่รับผิดชอบและให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันทางเพศตามหลักปฏิบัติสากลในการพัฒนาบุคลากร 

๑๕) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย  
- การประชุมผู้บริหาร 
- รวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 
- วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดท าแผนพัฒนา 
- ด าเนินการตามแผนพัฒนา 

๑๖) การให้ความส าคัญและความเท่าเทียมของเพศในการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
- ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรม โดยให้ความเสมอภาคของเพศชายและหญิง

อย่างเท่าเทียมกัน 
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- การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยการให้ทุกส านักกองสรุปการ
เรียนรู้ในรูปแบบ LO 

 
๕. แผนงำน โครงกำรที่ส ำคัญ 

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./กพร.)  
- โครงการท้องถิ่นองค์กรแห่งความสุข (สน.บถ.) 

 
หมำยเหตุ * หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๙๕

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
กำรพัฒนำองค์กรด้วยฐำนคุณธรรม ควำมรู้ และสมรรถนะสูง  

เป็นองค์กรระดับสำกลที่สังคมยอมรับ 
 

๑. แนวคิดของประเด็นยุทธศำสตร์ 
องค์กรที่ประสบความส าเร็จต้องมีความสามารถในการสนองตอบต่อความจ าเป็นในการพัฒนาของภารกิจ 

และการพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ใช้ความคล่องตัว และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็นในการ
พัฒนาประเทศ และการรับมือกับความท้าทายในการส่งเสริมการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นที่สามารถเทียบเคียง 
ได้กับสากล 

การต่อยอดการเติบโตและการพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะที่สูง ที่สามารถ
เทียบเคียงสมรรถนะการขับเคลื่อนองค์กรกับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
จะเป็นการหนุนเสริมให้การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นของประเทศมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น พร้อมทั้งต้องเสริมสร้างความพร้อมอย่าง
สมบูรณ์ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็นผู้ เชี่ยวชาญทางการ 
ให้ค าปรึกษาการปกครองท้องถิ่นในระดับอาชีพทั้งนี้ต้องให้ความส าคัญกับการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม และ 
การปฏิรูปภาพลักษณ์และการสื่อสารในองค์กรให้เป็นที่รับรู้ในผลงานและการเสริมสร้างการยอมรับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมทั้งในและต่างประเทศ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว 
ทันสมัย และมีความเป็นสากลทางการบริหารจัดการที่สามารถเทียบเคียงได้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

๒) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือการยกระดับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและก้าวสู่สากล 

๓) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความทันสมัย
รองรับสังคมดิจิทัล 

๔) เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ให้มีความโดดเด่นในความเป็นมืออาชีพ 
ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเป็นองค์กรคุณธรรม 
 
๓. เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 

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 และยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
- จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริการให้ค าปรึกษาแนะน า การประสาน และการสนับสนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จ านวนฐานข้อมูลการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศที่พัฒนาบนระบบออนไลน์ที่ใช้

ประโยชน์ร่วมกันขององค์กรภาคี 
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดิจิทัล

ทันสมัย 
- จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ รองรับการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนข้อทักท้วง/ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

 
๔. กลยุทธ์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรน ำองค์กรของผู้น ำ เพื่อกำรขับเคลื่อนกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) พัฒนาขีดความสามารถในการน าองค์กรของผู้บริหารระดับสู งให้มีบทบาทน าองค์กร  

ตามแนวทางดังนี้ 
- ก าหนดบทบาทส าคัญแก่ผู้บริหาร ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ ค่านิยมสู่การปฏิบัติของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร 
- ก าหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริม การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และ 

การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
๒) น าผู้น าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมศึกษา เรียนรู้ความส าเร็จการน าองค์กรจาก

องค์กรทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาผู้น าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้และศักยภาพในการพัฒนา

งานของกรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  
เป็นต้น ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ในพ้ืนที่ ผ่านการ
อบรมสัมมนา หรือการศึกษาต่อรายบุคคล 
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- พัฒนาผู้น าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อม 
ที่จะเป็นที่ปรึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

- สร้างหลักสูตรท้องถิ่นอ าเภอ และหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือเตรียมก าลังคนก่อนที่จะขึ้น
ด ารงต าแหน่งให้มีความรู้ที่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เปิดอบรมหลักสูตรผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดบริการ เพ่ือให้ผู้น า 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจในการท างานและพร้อมพัฒนาศักยภาพตนเอง 

- สร้างระบบการจัดการเพ่ือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ นวัตกรรมและประสบการณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 

- โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นเพ่ือพัฒนาเป็นผู้น าโดยผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติมากกว่า 1 หมวดขึ้นไป พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัลผู้น าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- ก าหนดระบบการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ที่สามารถขึ้นมาทดแทนเพ่ือความส าเร็จอย่างยั่งยืน  
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพ่ือการสื่อสารที่รวดเร็ว ท าให้องค์กรมีความคล่องตัว มีการ
ก าหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการมอบอ านาจของผู้น าให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานและใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ และสร้างงานที่มีความหมาย
ต่อตัวบุคคลด้วยการปลูกจิตส านึกให้บุคลากรรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ 

- การคัดเลือกผู้น าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกที่สามารถให้ข้าราชการระดับล่างมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้น าของตนเอง 
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 เพ่ือสร้างความม่ันใจว่ามีการด าเนินการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และท าให้บรรลุด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ ตามแนวทางที่เหมาะสมกับภารกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๕) การส่งเสริมให้ผู้น าในทุกระดับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมแสดงออกซึ่งการน าและ
การมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
ตอบแทนแก่บุคลากรในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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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 เพ่ือการ
เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นเลิศด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ตามภารกิจของส านัก/
กองที่รับผิดชอบ 
 

๔.๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรยุทธศำสตร์ทั่วทั้งองค์กรแบบครบวงจร เพื่อหนุนน ำกำรพัฒนำตำมควำม
เปลี่ยนแปลงในอนำคตและรองรับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ปรับระบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นใหม่ ตามแนวทางดังนี้ 
- ปรับระบบกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

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

- สร้างรูปแบบ แนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอย่างต่อเนื่องทุกๆ 
๕ ปี เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้สามารถรับมือกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การใช้ประโยชน์
จากโอกาส การรับมือกับความเสี่ยง การปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ การปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาวิกฤติในองค์กร 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติ โดยการ 
ใช้แนวทางการถ่ายทอดแผนงาน และตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน และระดับบุคคล พร้อมทั้งการ
จัดท าระบบการให้ค ารับรองการปฏิบัติงานและน ามาใช้ทั่วทั้งองค์กร 

- พัฒนาระบบการตรวจติดตามโครงการจัดท าระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ เพ่ือการ
วางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ    
e-plan 

- การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณรองรับนโยบายส าคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
Flagship Strategy and Flagship Project 

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์โดยการรับฟังความ
คิดเห็น หรือการตั้งคณะท างานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการแปลงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้ 
แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้ วัดสู่ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยใช้กลไกทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการประเมินองค์ความรู้ของ
บุคลากรในทุกระดับ 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๑๙๙

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20 ปี เพ่ือให้รองรับการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือรองรับทิศทางการท างานขององค์กร โดยก าหนดให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการสัมมนาทุกคน 

๒) ก าหนดให้เป็นกลยุทธ์หลัก และหน้าที่ของทุกหน่วยงานในทุกปีเพ่ือด าเนินการปรับปรุง 
ผลการด าเนินการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการร่วมพัฒนาความสามารถในการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายในและนอก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี ้

- ให้ทุกส านัก/กอง จัดท าจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๔ ปี 

๓) สร้างมาตรการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางดังนี้ 
- ให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ 
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจังหวัด และอ าเภอมีการก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง ของสภาพของพ้ืนที่ในแต่ละท้องที่โดยต้องน าสภาพปัญหา
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอและข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคี
เครือข่ายโดยน าข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองความถูกต้องแล้วน าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ส่วนกลาง
พิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป 

- ศึกษาแนวทางในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าท้องถิ่นอ าเภอ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 คน 
 

๔.๓ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรใหม่ พัฒนำระบบกำรบริกำรลูกค้ำ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอย่ำงมืออำชีพ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) สร้างรูปแบบกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจอย่างเหมาะสม ตามแนวทางดังนี้ 
- สื่อสารผลงานเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชน และส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ในเวทีทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้าถึงสังคมในภาพกว้าง 

- ก าหนดมาตรฐานกลางในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดท า 
Best practices การบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ผลงานของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกโอกาสและส่งเสริมการ
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ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานกลาง  
ที่ก าหนด 

- สร้างระบบการมีการประชาสัมพันธ์กลางเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอ
ผลงานด้านต่างๆ เช่นการบริการประชาชน ที่ประชาชนพึงพอใจในทุกสื่อทั้งระบบการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวง มหาดไทย 
เครือข่ายสื่อมวลชน และช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดงาน Event 
เผยแพร่ในทุกเวที 

- จัดท าโครงการ “แลกเปลี่ยนรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อง” 
และส่งเสริม Best Practices ที่ดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สากล และเผยแพร่
ให้สาธารณชน 

๒) พัฒนาระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ โดยการใช้สื่อ 
ช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และโซเซียลมเีดีย ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อน าข้อมูลความต้องการไปปรับใช้ในการบริการ ซึ่งอาจจะใช้สื่อสังคมออนไลน์
และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

- ก าหนดให้มีเวทีสัญจรเพ่ือการรับฟังความต้องการ และความจ าเป็นในการพัฒนาระบบ
การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง พร้อมสื่อสารผลการด าเนินงานไปยัง  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และกระตุ้นการร่วมคิด ร่วมท าจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า Best Practice ในทุกด้าน โดยเผยแพร่ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สู่สังคมและสากลในภาพกว้าง สร้างคลังนวัตกรรมผลงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกด้าน และเผยแพร่สู่สากล จัดท าในระดับประเทศ  

- ปรับปรุงกฎหมายโดยให้ข้าราชการ/บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยตรง 
เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอในงานของท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต (Web 
Conference) ให้มีการเชื่อมต่อไปยังระดับอ าเภอและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประชุม
ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถน าเข้าผลงานเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

- สร้างช่องรายการทีวีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชวนรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านช่องรายการทีวี ทั้งภายประเทศ และทั่วโลก 
ในอนาคต 
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๔.๔ พัฒนำระบบกำรวัดผล กำรวิเครำะห์ กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ ภำยในองค์กรให้มี
มำตรฐำน และทันสมัย  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิต พัฒนา และการจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดท า

บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะที่สอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

๒) สร้างระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือรองรับการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และการสนับสนุนจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ในรูปแบบคลังข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติที่มี
มาตรฐานทันสมัย และมีคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูง ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางระดับอ าเภอและ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่และทั้งประเทศ 
หรือระหว่างหน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจัดให้มีสถานที่
กลางส าหรับเป็นคลังข้อมูลทั่วไปด้านท้องถิ่นในระดับจังหวัด อ าเภอ พร้อมระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในด้านการน าเข้าข้อมูลและบริการข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารหรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่จะใช้บังคับในอนาคต 

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

- พัฒนาการประเมิน LPA โดยจะต้องมีการประเมินเป็นตัวชี้วัดที่เป็นสากลเทียบเคียงได้
กับการประเมินที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จริง 

๔) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามแนวทางดังนี้ 

- การวางแผนในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการรองรับความต้องการของผู้บริหารในการตัดสินใจ 

- การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ และภารกิจการพัฒนาองค์กรอนาคต 

- การสร้างระบบความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ในข้อมูลที่ส าคัญของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดการภัยไซเบอร์ที่คุกคามต่อกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การปกป้องข้อมูลส าคัญของลูกค้า 

- การสร้างวิธีการเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้มีความพร้อมใช้งาน มีคุณภาพ และรวดเร็วที่จะบริการแก่
ผู้ใช้บริการข้อมูล 
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- การวางแผนเพ่ือการรับมือกับวิกฤติฉุกเฉินจากปัญหาข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ระบบการจัดการได้มาตรฐานสากล 

- สร้างสรรค์ชุดซอฟต์แวร์เพ่ือการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศรองรับ
การตัดสินใจทางการบริหารของผู้บริหาร ให้ครอบคลุมทุกความต้องการ และความ
จ าเป็นของข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทุกภารกิจ และ 
การน าข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสังเคราะห์เป็นสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

- เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแก่บุคลากรในทุก
ส านัก/กอง สร้างนักจัดการสารสนเทศในทุกกระบวนการภารกิจของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่สามารถแปลงข้อมูลน าเข้าหรือข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่มี
ความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ผู้บริหาร โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดการ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของทุกส านัก/กองในรูปแบบ Office 
Automation System : OAS โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เช่น งานเลขานุการ งานธุรการ งานบัญชีการเงิน การจัดเอกสารต่างๆ เน้นการน า
ข้อมูลมาประมวลผลและสร้างสารสนเทศเพ่ือกระจายไปยังผู้บริหาร (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 และ
ผู้อ านวยการส านัก/กอง (Executive Information System : EIS) โดยสร้างระบบสารสนเทศ 
ที่มีขอบเขตกว้างๆ และน าเสนอภาพรวมโดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศในอนาคต  

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

ช าระได้ที่ร้านสะดวกซื้อเทียบเคียงกับการช าระค่าบริการของการไฟฟ้า และการประปา
ส่วนภูมิภาค (รัฐวิสาหกิจ) หรือของเอกชน หรือการคัดส าเนาทะเบียนบ้าน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้แท็บเล็ต 
หรือสมาร์ทโฟนส าหรับท้องถิ่นอ าเภอ 

- พัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึงทุกระดับ 

- สร้างฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้ทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบประวัติของตนเองในระบบได้  พร้อมทั้ง
จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีมาตรฐานในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  
ที่ทุกหน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลและประมวลผลออกมาในรูปแบบเดียวกัน 
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๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนธรรมำภิบำลในทุกภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นให้เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรธรรมำภิบำลระดับประเทศ และนำนำชำติ  

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

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท าให้ทุกส านัก/กองจัดท าการจัดการความเสี่ยงในทุกปีงบประมาณ  
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการในภารกิจการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานมากข้ึน เน้นการสร้างนักตรวจสอบและควบคุมภายในให้มีในทุกส านัก/กอง เพ่ือท าหน้าที่ 
ในการจัดการธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ตามแนวทางดังนี้ 

- การวางระบบควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย 
- เสริมศักยภาพกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีการ 

เพ่ิมรอบการตรวจในส่วนภูมิภาค 
- การจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมเพ่ือใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ในเรื่องธรรมาภิบาล 
๓) พัฒนาระบบการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเป็นกลไกที่มี

ประสิทธิภาพในการติดตามความคุ้มค่า และโปร่งใสของการบริหารงบประมาณและความสามารถในการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ตามแนวทางดังนี้ 

- การจัดให้มีการประกวดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรรมาภิบาล และ 
มีการมอบรางวัลเป็นขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติ 

- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักธรรรมาภิบาลให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานและวางแนวทางให้
องค์กรภายนอก ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามาประเมินการบริการจัดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาลภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) มาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการในการท างานหรือด าเนินงานในทุกภารกิจที่เป็นของ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 

- สร้างกลไกเครื่องมือในการตรวจสอบทุกกระบวนงานเพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพ 
การท างานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาเป็นเกณฑ์บังคับใช้ 

๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในองค์กร สร้างช่องทางการสื่อสารที่มีความทันสมัยเพ่ือเปิดกว้างการร่วมตรวจสอบและการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กร ตามแนวทางดังนี้ 

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

การปกครองท้องถิ่นให้มีความรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ตามแนวทางดังนี้ 
- ปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นให้มีความรวดเร็วทันสมัย สร้าง Chat Room, Web Board, VDO 
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 ระบบการ
ค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้สื่อดิจิทัลในการอ้างอิงตาม
กฎหมายได้ 

- จัดท าเรื่องสัญญาณทีวีของ DLA เพ่ือเชื่อมโยงเผยแพร่ผลงานสู่สากล 
๒) การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเว็บไซต์นานาชาติที่มีการสื่อสาร

ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยและปรับปรุงการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคลากรในทุกภาคส่วน ผ่านระบบดิจิทัล 

๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของกรมโดยการจัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่มีความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ โดยค านึงถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าสูงสุด ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาระบบดิจิทัลให้เป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔) พัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสั่งการ ติดตามงาน 
และการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางการบริหาร พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทุกคน
ทุกระดับผ่านกระบวนการการบริหารสมรรถนะ (Competency Management) ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับผู้บริหารให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 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 เพ่ือรองรับการ
พัฒนาต่อยอดแอพลิเคชั่นหรือบริการใหม่ พร้อมทั้งการสร้างและบริหารจัดการสื่อโซเชียลมิเดียที่เป็นทางการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือการสื่อสารภายในและสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Social Media 
Official) ตามแนวทางดังนี้ 

- การจัดท าคู่มือในการบริการจัดการระบบดิจิทัล 
- มีการจัดท าข้อก าหนดในการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ 

 
๔.๗ เสริมสร้ำงบทบำทระหว่ำงประเทศของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยงประชำคม

อำเซียนและประชำคมโลก  
ประกอบดว้ยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) แสวงหาแนวทางและรวบรวมความเป็นเลิศของแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จากอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือน ามาปรับใช้ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 
๒) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนกับท้องถิ่นของ

ประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาตามสามเสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ให้อยู่ในบริบทภารกิจส าคัญและให้ความระวังเป็นพิเศษด้านความมั่นคง 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศในลักษณะบ้านพ่ีเมืองน้อง เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
บุคลากร และการยกระดับภาพลักษณ์การปกครองท้องถิ่นไทยในต่างประเทศ 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถในการ
แสดงผลงานให้เป็นที่รับรู้และประจักษ์ในระดับนานาชาติ ตามแนวทางดังนี้ 

- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ด้านภาษา และเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

- สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการที่ไปศึกษาดูงานให้สามารถไปได้ง่ายขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและส่งเสริมข้าราชการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และประชาคม
โลกที่มีมาตรฐานทางด้านการปกครองท้องถิ่น 

๕) แสดงบทบาทในการเป็นแหล่งบูรณาการความรู้ทางวิชาการการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศในประชาคมอาเซียน ริเริ่มให้มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในระดับนานาชาติ ในประเทศไทย 

๖) ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการปรับตัวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก หรือประเทศไทยกับประชาคมโลกต่างๆ เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗) น ากลไกการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประเทศเพ่ือหนุนเสริมการสื่อสารประเทศสู่สังคมโลก ตามแนวทางดังนี้ 



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๒๐๖

- พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
รองรับการบริการแก่ประเทศประชาคมอาเซียนและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

- สนับสนุนการด าเนินการความร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนกับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศเพ่ือนบ้าน 

- การฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

- ส่งเสริม ริเริ่มให้มีเวทีการประชุมระดับนานาชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใน
หัวข้อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน, การควบคุมโรคระบาด, การจัดการภัยธรรมชาติ อาทิ 
สึนามิ 

- การสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นระหว่าง
ประเทศ โดยสามารถแลกเปลี่ยนหรือแชร์ข้อมูลร่วมกันด้านการปกครองท้องถิ่น พร้อม
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรร่วมกันในทุกด้าน 

 
๕. แผนงำน โครงกำรที่ส ำคัญ 

๕.๑ แผนงานการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วยโครงการ และหน่วยด าเนินงานหลักดังนี้ 
- 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.*) 

 
หมำยเหต ุ* หน่วยงานเป็น project manager และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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ส่วนที่ ๕ 
กำรขับเคลื่อนและกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมนิผล 

 
การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕69 

ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่ท าให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะการแปลงไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ และเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง  
เป็นรูปธรรม กรมจึงได้ก าหนด แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินตาม
แนวทางดังนี้  
 
๕.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันของส านัก กอง และทุกหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องแนวคิด และสาระส าคัญในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 

๒) เพ่ือปรับกระบวนการและการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
๔) เพ่ือให้มีการติดตาม และประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดดัชนีชี้วัด

เป็นเครื่องมือ  
๕) เพ่ือสื่อสารยุทธศาสตร์สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือการปฏิบัติตาม

แผนยุทธศาสตร์ร่วมกันแบบบูรณาการ   
 
๕.๒ เป้ำหมำย 

๑) องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง ส านัก กอง สถาบัน ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอ และหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีกลไกในการจัดทรัพยากร และมีกระบวนการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และบูรณาการสู่แผนปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ   

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีการจัดท าแผนงาน
และโครงการของ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

๔) ตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์สามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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๕.๓ แนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ  
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่นจึงวางมาตรการ 
และก าหนดแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

๑) เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 
เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย 

- สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับส านัก 
กอง หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะ
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

- ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

- ปรับวิธีการวางแผนงานเพ่ือการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และการจัดท า งบประมาณ โดย
การก าหนดพ้ืนที่ หรือเป้าหมายร่วมกัน (Area/Function/Participation: AFP) ของส านัก 
กองที่เน้นการมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์จากผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยง และประเมินผลงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การ
พิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาทางยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร 
คือ รองอธิบดี ผู้อ านวยการส านัก/กอง และระดับหัวหน้างาน ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยง
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน สู่การประเมินผลงานประจ าปี  

- มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อภายใน
องค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต โซเซียลมีเดีย และวิธีการช่องทางที่หลากหลายที่จะเข้าถึง
บุคลากรอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 

๒) พัฒนากระบวนการจัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานส านัก กอง ท้องถิ่นจั งหวัดที่เกี่ยวข้อง 
ในลักษณะบูรณาการ พร้อมกับมีการจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ 

- สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทุกระดับในลักษณะบูรณาการ และ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับสาระแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ หรือแนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์ตามที่ระบุไว้ 
ในแผนยุทธศาสตร์ 

- ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติที่มีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ให้มีการสร้างนักนวัตกรรมยุทธศาสตร์ในทุกส านัก กอง และท้องถิ่นจังหวัด และให้มีศักยภาพ
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ในการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์และสามารถจัดล าดับความส าคัญของภารกิจและกิจกรรม  
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ กับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินงาน 

- การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการสรรค์สร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 

๓) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย 

- บูรณาการระบบการจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากร กับระบบแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์มีหลักประกันความเสี่ยง 

- ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกั น และ 
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงิน
อย่างเป็นระบบในทุกส านัก กอง 

- สนับสนุนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ  
มีการก าหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก และให้มีระบบ
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายในหน่วยงานส านัก กอง ในทุกไตรมาส 

- น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการก าหนดตัวชี้วัด 
แก่หน่วยงานภายในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างทักษะในการ
ติดตามประเมินผล และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันใน  
ทุกระดับโดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการ
ติดตามประเมินผล และเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง
เพ่ือการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

- ก าหนดแนวทางให้มีการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ในทุกๆ ๓ ปี  เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์มีความทันสมัยอยู่ เสมอ พร้อม 
ยกมาตรการในการให้ส านัก กอง น าสาระของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนประจ าปี 

- ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกๆไตรมาส พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในภารกิจท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกๆ เดือน (ในเวทีการประชุมของผู้บริหาร) 

- เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มภารกิจซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการให้ เป็นนักจัดการ
ยุทธศาสตร์มืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด าเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถน าส่ง
ผลสัมฤทธิ์แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจของแต่ละส านัก/กอง 
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- สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team: SAT) เพ่ือท าหน้าที่ เป็น
ผู้ตรวจประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จากบุคลากรนักยุทธศาสตร์ของแต่ละ 
ส านัก กอง  

๔) การเตรียมพร้อมก าลังคนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
- การเสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กรด้วยยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารทุกระดับ 
- การศึกษา เรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรที่ประสบคามส าเร็จในการใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

องค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน 
- การจัดท าสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมระดับสมรรถนะในการบริหารแผนยุทธศาสตร์แก่

บุคลากรทุกระดับ และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรตามเกณฑ์
สมรรถนะที่ก าหนดไว้ 

- การฝึกอบรมเพ่ือการสร้างเครือข่ายนักยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีการจัดท าหลักสูตรขึ้นมาเป็นการเฉพาะ และมีระบบการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 

- การยกระดับขีดความสามารถในการเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่บุคลากรจาก 
ทุกส านัก กอง เพ่ือหนุนเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

- การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้รองรับการพัฒนาขีดความสามารถทางแผนยุทธศาสตร์แก่
บุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

- สนับสนุน บุคลากรที่มีขีดความสามารถในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาเป็นนักให้
ค าปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ 

- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรส านักยุทธศาสตร์ และแผนงานให้มีความสามารถ 
ในการเป็นหน่วยให้ค าปรึกษาทางยุทธศาสตร์แก่ส านัก/กอง 

 
๕.๔ แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ และกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุตามแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้
ก าหนด แนวทางการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) การสร้างนักสื่อสารยุทธศาสตร์ประจ าส านัก กอง และในระดับหน่วยงานของท้องถิ่นจังหวัดเพ่ือให้
เป็นเครือข่ายนักยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒) ให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศทางยุทธศาสตร์ ด้วยกระบวนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบ
การประยุกต์จากหลักการทางการตลาด Product price place promotion 

๓) จัดให้มีเวทีเพ่ือการยกย่อง หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ พร้อมการสื่อสารให้รับรู้อย่างกว้างขวาง เพ่ือการจูงใจให้กับหน่วยงานอื่นๆ 

๔) ก าหนดภารกิจให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ในการสื่อสารสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์แก่
บุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 

๕) ใช้กลไก ช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์แก่
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ทั้งสื่อภายในองค์กร การประชุม ขอรับข่าวสาร เสียงตามสาย หรือช่องทางอ่ืนๆ ที่จะ
เข้าถึงบุคลากรอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง 

๖) พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านโซเซียลมีเดียของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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๗) จัดท าโบรชัวร์ แผ่นพับที่ง่ายต่อการพกพา สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ภายในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และการสื่อสารแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดด้านล่าง 

๘) น าแผนยุทธศาสตร์ไปสื่อสารในระบบอินเตอร์เน็ตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พร้อม
จัดท าบทสรุปผู้บริหารเพ่ือการสื่อสารแก่ผู้บริหาร 

๙) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรม วันสื่อสารรายงานผล
แผนยุทธศาสตร์ที่จะจัดทุกๆ ๖ เดือน เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ 
 
 พร้อมกันนี้ได้จัดท ำเนื้อหำบทสัมภำษณ์ผู้บริหำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2569 ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ดังนี้ 
 
 ประเด็นกำรสัมภำษณ์ 

๑) ทิศทำงในอนำคตของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นต่อบทบำทกำรหนุนเสริมท้องถิ่นให้เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนำแล้วตำมกรอบ Sustainable Development Goals : SDGs เพื่อน ำพำประเทศไทยสู่ประเทศ 
ที่พัฒนำแล้วตำมยุทธศำสตร์ประเทศเป็นอย่ำงไรบ้ำง  

แนวค ำตอบ 
จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มี

การรวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวง กรม โดยรวมถึง อปท. หน่วยงานด้าน
การเกษตร ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือการ  
มีส่วนร่วมในเรื่องของการยุติความยากจนในทุกมิติแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยกรมฯ จะสร้างนโยบาย 
ที่เหมาะสม สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) เพ่ือขจัดความยากจน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับ
โภชนาการ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพ่ือยุติความหิวโหย ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย  
มีโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปีโดยเฉพาะสถานเด็กเล็กในท้องถิ่น แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในทุก
รูปแบบ แก้ปัญหาแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ครอบคลุม และเท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างต้นแบบของสถานศึกษาของ
ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ เด็กทุกคนของท้องถิ่นเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาด้วยมาตรฐานการจัดการระดับสากล สร้างทักษะทางอาชีพรองรับการ
จ้างงานจากผู้ประกอบการ รวมไปถึงความเสมอภาคระหว่างเพศเพ่ือยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่เป็นปัญหา 
หรือแม้กระทั่งการเข้าถึงแหล่งพลังงานสมัยใหม่ให้สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ เอกชนเข้าถึงการวิจัยและ
เทคโนโลยี พลังงานที่สะอาด พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศ
ต่างๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน และกรมฯ มีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากลไกเพ่ือการกระจายทรัพยากร และการบริการตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าถึงความต้องการเร่งด่วน ส าคัญของพ้ืนที่ ผ่านการบูรณาการทรัพยากรร่วมกับ
จังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบภารกิจร่วมประชารัฐ ท้องถิ่นเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยจะ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรทางด้านแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเป็นนักยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมืออาชีพ ผ่าน
หลักสูตรการพัฒนาแบบครบวงจร รองรับการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ 
และการพัฒนาสู่ท้องถิ่นที่ พัฒนาแล้ว เพ่ือหนุนเสริมประเทศไทยพัฒนาแล้วตามแนวทาง (Sustainable 
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Development Goals : SDGs) และการจัดท ามาตรฐานคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติ พร้อมการผลักดันให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้สร้างระบบการ
ติดตาม การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้ง
ให้การยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ พร้อมการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เรียนรู้การพัฒนาด้วยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการเชิงกลยุทธ์ต้นแบบการพัฒนาของท้องถิ่น เป็นโครงการกลางที่ท้องถิ่น
สามารถปรับใช้และผลักดันสู่แผนการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด กรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานเชิงนโยบาย การเสริมสร้างบทบาทของท้องถิ่นอ าเภอในการเป็น 
ผู้บูรณาการ และประสานยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอให้มีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และการบูรณาการกับส่วนราชการอ่ืนๆ ในอ าเภอและการเชื่อมโยงกับจังหวัด 
การสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการ การปรับระเบียบเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ และ
รวมถึงการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเพ่ือการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้วยกลไกประชารัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดวาระการพัฒนาของท้องถิ่นปีละ 1 เรื่องที่ต้องท างานแบบประชารัฐ 

 
๒) กระบวนกำรทำงยุทธศำสตร์และมำตรกำรเพื่อกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร

พัฒนำกำรปกครองท้องถิ่นเป็นอย่ำงไรบ้ำง  
แนวค ำตอบ 
สร้างมาตรการแนวทางเพ่ือการสร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณของท้องถิ่นด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยวิชาการพ้ืนที่ ก าหนดแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานในการจัดท าจัดสรร และบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการสร้างความ
โปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่ โดยเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบทั้งข้อมูล
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายละเอียดโครงการและราคากลาง โดยอาศัยกลไกของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดอย่างชัดเจน รวมถึงการพัฒนาการประเมิน LPA โดยมีท้องถิ่นอ าเภอและ
บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญสูงให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานสากล ให้ท้องถิ่นอ าเภอใช้ข้อมูล LPA, ITA 
ฯลฯ ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้ LPA, ITA มาเป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น โดยให้กรรมการกลางหรือกรรมการจังหวัดก าหนดเป็นมาตรฐาน 

 
๓) กำรยกระดับมำตรฐำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ธรรมำภิบำลมีมำตรกำรอะไรบ้ำง 

แนวค ำตอบ 
 สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศด้วยมาตรฐานการให้ค าปรึกษาระดับสากลโดยการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้เป็นนักให้ค าปรึกษาการปกครองท้องถิ่นมืออาชีพ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาเป็นเครือข่ายให้ค าปรึกษาการพัฒนา จัดให้มีหลักสูตรระยะยาวให้กับข้าราชการ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือสามารถให้ค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
ชัดเจน และการเพ่ิมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เป็นมืออาชีพด้านการให้ค าปรึกษาให้เพียงพอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และโซเซียลมีเดีย แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด/อ าเภอ ผ่านระบบสารสนเทศ (Call Center) เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ จัดท าศูนย์ข้อมูลมาตรฐานในระดับภาคเพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น มาตรฐาน 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งนิติบุคคลโดยให้เอกชน (ภาคีเครือข่าย) เข้าร่วมลงทุน
ในการบริหารองค์กรให้มีความทันสมัย เพื่อให้ค าปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเหมือนบริษัทที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์ สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษา
ผ่านระบบ online ระบบ internet และ social media การปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการการจัดท ามาตรฐาน
ธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 
๔.๐ และความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
และการเทียบเคียงกับสากล การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานโดยการสร้างผู้ตรวจประเมินที่มีความ 
เชี่ยวชาญสูง (Lead Assessor) เพ่ือสร้างการยอมรับในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และใช้การประเมินเป็นกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถแก่ท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาการด าเนินงานสู่มาตรฐานการบริหารจัดการ และการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลระดับชาติและสากล โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 
น าองค์กรด้วยยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแผนงานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแบบครบวงจร  พัฒนา 
การจัดท านโยบายสาธารณะของท้องถิ่นและปฏิรูปการจัดท าแผนการพัฒนาระดับพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด และประเทศเพ่ือการเสริมสร้างธรรมาภิบาล พัฒนา
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการคิดค้นนวัตกรรมการบริการโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรรค์สร้างขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชุมชนเมือง ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงอายุ การปฏิรูปการพัฒนา
ประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการ
ติดตาม การตรวจสอบการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ า พร้อมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาแนวทางการอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามบริบทที่แตกต่างกันไปแต่ละพ้ืนที่ การปรับกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาลด้วยแนวทางประชารัฐ พร้อมการเสริมสร้างท้องถิ่นซื่อตรง โปร่งใส 
ด้วยระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยกลไกการร่วมรับผิดชอบของประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างท้องถิ่นจิตอาสาจากภาคประชาชนเพ่ือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานของท้องถิ่น โดยพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในพ้ืนที่ที่ ได้รับการยอมรับจ ากสังคมในท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการคัดสรรที่มีคุณภาพจากพ้ืนที่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การส่งเสริมการพัฒนาและ
ติดตามให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
พร้อมทั้งส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างท้องถิ่นธรรมาภิบาลสูง และ
คุณธรรมเด่น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และอาศัยความทันสมัยของโลกดิจิทัล และการสร้าง
มาตรการ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม และเกิดความคุ้มค่าตามแนวทางการพัฒนาธรรมา 
ภิบาลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
๔) กำรพัฒนำรูปแบบเพื่อกำรสื่อสำรภำรกิจและบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในสังคมดิจิทัลมีแนวคิดและกำรพัฒนำอย่ำงไรบ้ำง  
แนวค ำตอบ 
พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมด าเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ 

ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน โดยการศึกษา วิเคราะห์แนวทางความร่วมมือของรัฐ เอกชน  
ตามกฎหมาย และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาร่วมรัฐเอกชน Public private partnership : PPP  
ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเจตนารมณ์ของภารกิจ  
อย่างสูงสุด ร่วมมือด าเนินการในการจัดการขยะกับภาคเอกชน โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการขยะและออกระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมมือด้านการจัดการขยะ 
กับภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ออกกฎหมายให้ภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ในท้องถิ่นต้องมีระบบบริหาร
จัดการขยะ ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการขยะ เช่น  ATM ขยะ จัดระเบียบเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและ
การมีบทบาทของประชาชน อาสาสมัคร ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพแข่งขันกันเข้ามามีส่วนร่วมส าคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพของบริการสาธารณะ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)  
และมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เช่น บริษัทผู้ผลิตน้ าดื่มเป็นเจ้าภาพในการดูแลและการพัฒนาคุณภาพ
ของระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความร่วมมือเชิงนโยบายของกระทรวง 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการน าแนวทางประชารัฐมาใช้ในการร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริการประชาชน หรือการมีส่วนร่วมสร้างเสริมในกระบวนการสาธารณสุข 
การศึกษา และสวัสดิการที่จ าเป็นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สร้างระบบการท างานจิตอาสา
จากเครือข่ายองค์กรภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการสร้างกระแสจิตอาสาแก่ประชาชน ภาคประชาชน ในการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนให้มีการจัดสร้างชุดข้อมูลการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ครบถ้วน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสร้างชุดข้อมูลการบริการ
สาธารณะที่ครบวงจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะ ส่งเสริมให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษา
แนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางที่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยนักเรียนจะมีทักษะและช านาญการในสาขา เช่น การโภชนาการ การออกก าลังกาย 
กายภาพบ าบัด นันทนาการ จิตวิทยา เป็นต้น โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบจิตอาสา แสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนเพ่ือการยกระดับการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ
สังคมดิจิทัล และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการพัฒนาการบริการในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การพัฒนาผู้ให้บริการในการดูแลผู้สูงอายุโดยการ
ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมทั้งยกระดับการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
รองรับความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยการพัฒนาระบบ 
การบริการของท้องถิ่นเชิงรุกรองรับความจ าเป็นในการร่วมพัฒนาระบบบริการประชาชนในอนาคตในพ้ืนที่ภายใต้
กรอบการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ จัดท าระบบซอฟแวร์เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในการช าระภาษี หรือ
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การให้บริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถใช้บริการได้ในทุกๆ ที่ผ่านระบบการบริการ
ในระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
สร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดบริการของท้องถิ่นเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุคนพิการ ที่สามารถเข้าถึง
บริการได้โดยสะดวกโดยไม่มีข้อจ ากัดของร่างกายเป็นอุปสรรค พร้อมทั้งการส่งเสริมให้มีการจัดบริการเชิงรุกเพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการช าระภาษีเพ่ืออ านวย
ความสะดวกผู้เสียภาษี รวมทั้งการขยายฐานภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีหรือเพ่ิมช่องทางการช าระ
ภาษีโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคาร พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้เทียบเท่ากรมสรรพากรสร้าง
ระบบจูงใจในการช าระภาษีโดยความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่ช าระภาษีอย่างยั่งยืน เช่น น าขยะมาเป็นส่วนลดสร้าง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภาครัฐ เอกชน ที่เข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะตาม
ภารกิจของท้องถิ่น ในรูปแบบของการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ Application ที่สามารถให้ท้องถิ่นทั้ง
ประเทศได้ใช้บริการประชาชนผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการสร้างแอพพลิเคชั่นอ านวยความสะดวกใน
การช าระภาษีเชื่อมโยงข้อมูลผู้เสียภาษีระหว่างกรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมธุรกิจการค้า กรมสรรพากร จัดท า
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย พัฒนาระบบ
รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาความเหมาะสมในการส่งเสริมให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วย
บริการประชาชนส่วนหน้าหรือสาขาย่อยเพ่ือการบริการประชาชน โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องมีการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
รองรับการตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการสาธารณะระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับภาคเอกชนปลูกฝังค่านิยมเรื่องจิตสาธารณะ (public mind) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตั้ง
งบประมาณตามความเหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ก าหนดแนวทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะ
ต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ ง
ทบทวนแก้ไขกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความเป็นจริง และพิจารณาก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการกรณีที่มีปัญหาในเชิงพ้ืนที่ เช่น การด าเนินงานในเขตอุทยาน พ้ืนที่ป่าสงวน หรือกรณีถนนของ
หมู่บ้านจัดสรรที่เป็นนิติบุคคลที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถเข้าไปด าเนินการได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงและทันต่อ
เหตุการณ์ กรณีที่การอนุมัติ อนุญาต ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอให้พ้ืนที่หรือด าเนินการในพื้นที่ควร
เร่งรัดให้มีการอนุมัติ อนุญาต ให้รวดเร็วทันต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน จัดสรรเงินอุดหนุนให้เพียงพอกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความเข้าใจกับประชาชน
ถึงอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนในการดูแลไฟฟ้าสาธารณะสร้างความเข้าใจในกรณี
ไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท เมื่อเกิดความเสียหายองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบแจ้งประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยเร่งด่วน และให้เร่งส ารวจฐานข้อมูลด้านไฟฟ้า
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สาธารณะเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานควรค านึงความรู้ ประสบการณ์ตรง
กับภารกิจงานที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือประกอบพิจารณาในการตรวจสอบ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ หรือพ้ืนที่ป่า
สงวน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้า และทบทวนภารกิจการขยายเขตไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก หากแต่ทรัพย์สินและรายได้จากการจัดเก็บค่าไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคซึ่งไม่เป็นธรรมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการ ก าหนดให้รายได้ค่าจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่น 

 
๕) รูปแบบและวิธีกำรเพื่อกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของชุมชน

ตำมศักยภำพและภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงอย่ำงไรบ้ำง 
แนวค ำตอบ 
สร้างกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างสวัสดิการสังคม 

เสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมระดับพ้ืนที่ โดยการระดมพลังประชาชน และองค์กรภาคีทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่นผ่านการประสานเชิงนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาโครงการ
ประชารัฐ ผ่านการร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งการสร้างที่ อยู่อาศัย การสร้างงาน 
อาชีพแก่คนจน การแก้ปัญหาหนี้สิน การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างกระแส 
จิตอาสาผ่านหน่วยงานในสังกัดของท้องถิ่นทั้งประเทศ เพ่ือร่วมเติมเต็มแก่สังคมที่ขาดแคลน พร้อมขยายไปยัง
ครอบครัวของนักเรียน ประชาชนเป้าหมาย และในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์การจัดระบบสวัสดิการสังคม
ให้ครอบคลุมตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนเสียชีวิตแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดให้มี ๑ อบจ. ๑ วิมานผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและจัดสวัสดิการทางสังคม เพ่ือการ
เรียนรู้ และการพัฒนาตนเองทางความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนมาตรฐาน
และทันสมัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านความร่วมมือกับองค์กรภาคีของท้องถิ่ น และการประสานเชิงนโยบายจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

๖) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชำยแดน พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 มีอะไรบ้ำง  

แนวค ำตอบ 
การก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้าง

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพ้ืนที่ตามกรอบการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทย ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ ในทุกภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ พ้ืนที่ชายแดน หรือท้องถิ่นที่มีความ
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พร้อมสูงในชุมชนเมือง โดยศึกษาความเหมาะสมในการเพ่ิมอ านาจหน้าที่และปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและไทยแลนด์ 4.0 ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยตราเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยกฎหมายจะต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกต่างกันการบังคับใช้กฎหมายจะต้องสอดคล้องกับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การแสวงหาความเป็นเลิศจากต่างประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ่ือน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประเทศไทย พร้อมศึกษา วิจัยเพ่ือค้นหามาตรการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจ าเป็นในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ร่วมสนับสนุนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การท่องเที่ยวนานาชาติ และ
พ้ืนที่เป้าหมายการรองรับการพัฒนาตามนโยบายการสร้างและพัฒนาเมืองในระดับพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย โดยการส่งเสริมท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่แนวชายแดนร่วมพัฒนา หรือสร้างกิจกรรม ช่องทาง สถานที่ในท้องถิ่น เพ่ือ
การพัฒนาเป็นแหล่งกลางทางการค้าของพ้ืนที่ในการสร้างรายได้แก่ประชาชน เศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ และเป็นแหล่ง
รายได้ทางภาษีแก่ท้องถิ่นต่อไป พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ศักยภาพในการออกแบบ และพัฒนาการบริหาร การบริการ รองรับพ้ืนที่ชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวนานาชาติ และพ้ืนที่เป้าหมายการรองรับการพัฒนาตามนโยบายการสร้างและพัฒนาเมืองในระดับ
พ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย การพัฒนาขีดความสามารถของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
เศรษฐกิจให้มีความสามารถในการน าองค์กรยุคการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ เพ่ือการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๐ ผ่านหลักสูตรการพัฒนาที่มีคุณภาพ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า มาตรการ 
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระเบียบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการแข่งขันใน
พ้ืนที่ในความรับผิดชอบตามวาระการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน การพัฒนาหน่วยงานใน
ส่วนกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการให้ค าปรึกษาเพ่ือการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่การท่องเที่ยวนานาชาติ และพ้ืนที่เป้าหมายการ
รองรับการพัฒนาตามนโยบายการสร้างและพัฒนาเมืองในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของท้องถิ่นให้เป็นชุมชนดิจิทัล 
การติดตั้งจุดบริการ WIFI สาธารณะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือพ้ืนที่ชายแดน 
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพ่ือนบ้านที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาตามสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ 
ให้อยู่ในบริบทภารกิจส าคัญและให้ความระวังเป็นพิเศษด้านความมั่นคง 

 
๗) มำตรกำรเชิงรุกเพื่ อกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงแก่นแท้ของกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ เป็นประมุข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้
ประชำธิปไตยของประชำชนในพื้นที่มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง 

แนวค ำตอบ 
จากปัญหาและความท้าทายของการเสริมสร้างความเข้มแข็งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และการพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น  
ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ยึดหลักประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมแก่ เยาวชน 
ประชาชนในท้องถิ่น ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยส าหรับประชาชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย 
ที่ประชาชนในท้องถิ่นและสังคมในภาพกว้างทั้งในและระดับนานาชาติให้การยอมรับในระบอบประชาธิปไตย 
ในท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งกรมฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในส่วนนี้ จึงเริ่มการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย
ตั้งแต่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการตรวจติดตาม 
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนประชาธิปไตยในท้องถิ่น โดยการปลูกฝังการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่นักเรียน 
ผ่านกระบวนการสอนเชิงบูรณาการร่วมของสถานศึกษาและท้องถิ่น จัดสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย 
จัดท าและพัฒนาหลักสูตรภาคพลเมืองให้กับกลุ่มเยาวชน พร้อมปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการ
พัฒนากระบวนการประชาธิปไตย เช่น การจัดห้องเรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วม ครูรับฟังเด็กมาก
ขึ้น กระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ท างานเป็นทีมในการเรียนการสอน เพ่ิมการใช้ Role-
plan ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตย ริเริ่มด าเนินการ “1 โรงเรียนท้องถิ่น 1 ครูท้องถิ่นพันธุ์ใหม่ 
สร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน” โดยคัดเลือกจากคนรุ่นใหม่และมีทัศนคติที่ดี และจัดให้มี “1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน
ประชาธิปไตย” โดยการน าโมเดลโรงเรียนผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้เป็น “โมเดลผู้น าโรงเรียนท้องถิ่น” และสนับสนุน
การพัฒนายุวประชาธิปไตยในท้องถิ่นโดยด าเนินการในระดับหมู่บ้าน อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 10 คนต่อหมู่บ้าน  
เพ่ือเป็นผู้น าในการเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมในโรงเรียนของท้องถิ่น จัดให้มีการ
ประกวดเยาวชนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย  
รวมไปถึงการจัดตั้งสภานักเรียน สภาเยาวชนเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยในระดับสถานศึกษา และการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการท าโครงการ/กิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ประชาธิปไตย 
เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตยของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของภาคีความร่วมมือ โดยการสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ท้องถิ่นให้เป็นวิทยากรเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษาของท้องถิ่น 
คล้ายกับครู DARE ของ ปปส. และต ารวจ รวมถึงการพัฒนาชุดองค์ความรู้ สื่อการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน 
และการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยการน าแนวทางหรือวิธีการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากของญี่ปุ่น 
และประเทศในยุโรปมาปรับใช้เป็นหลักสูตร ในส่วนของภาคประชาชน กรมฯ จะดึงให้ภาคประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ทั้งในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบ สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกระบวนการของสภาท้องถิ่น 
ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนทุกระดับเพ่ือให้ เข้าใจในหลักประชาธิปไตย วางแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์สิทธิหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอกฎหมายและร่วมรับฟังการ
ประชุมสภา พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ทุกเขตเลือกตั้ง สร้างกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นผู้ประเมิน ในส่วนของกระบวนการทางสภา
ท้องถิ่นนั้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งก่อนและหลังการประชุมสภา เชิญชวนผู้น าชุมชน กลุ่มมวลชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการท างาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โซเชียลมีเดียที่เป็นระบบ 
ที่ประชาชนสะดวก เข้าถึงง่าย เป็นธรรม และทันสมัย 
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๘) กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรส่งเสริมให้
ประชำชนได้เข้ำมำมีโอกำสในกำรเรียนรู้จำกศำสตร์ของพระรำชำในโครงกำรพระรำชด ำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวคิดในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 

แนวค ำตอบ 
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการระเบิด

จากภายในท้องถิ่นสู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างแนวทางการบริหารจัดการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดท ามาตรฐานแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงความแตกต่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและค านึงถึงการอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ หรือพ้ืนที่ที่มี
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา พร้อมสร้างระบบการประเมินรับรองมาตรฐาน การพัฒนาผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการเปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมบูรณ์ แล้ว
ค่อยกระจายบทเรียนสู่ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและ
ประสบความส าเร็จในการเป็นองค์กรท้องถิ่นต้นแบบ การเสริมสร้างการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ประชาชนใช้เป็นห้องเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง และสร้างเวทีเพ่ือให้ท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แสดงผลงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและต่อยอดการพัฒนา
ให้เป็นนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมสื่อสารความส าเร็จให้เป็นที่รับรู้ในภาพกว้างทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ ก าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเช่นเดียวกับที่กรมพัฒนาชุมชนมีหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญอันดับต้นกับปัญหาเรื่องปากท้องและการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าโครงการสาธารณะประโยชน์บางประเภทที่ไม่ได้เกิดจากข้อเรียกร้องและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอเพียง หนึ่งอ าเภอ หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พอเพียง โดยพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเหมาะสม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
พัฒนาคุมภาพชีวิตของประชาชนได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการน าผลงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างได้ผล 
และน าแสดงในงานนิทรรศการในวันท้องถิ่นไทยให้ความส าคัญกับการจัดโครงการ “หมู่บ้าน/ชุมชนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการน าตัวอย่างที่มีความเป็น
เลิศด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ทั้งในระดับบุคคล ภาคเอกชน และภาครัฐบาลมาศึกษา สร้างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน เช่น โครงการน้ าเพ่ือชีวิตที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีโครงการตัวอย่างทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน วางแนวทางปฏิบัติเพ่ือการ
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นโรงเรียนหรือสถาบันที่สอน
หลักสูตรด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะเมื่อส าเร็จหลักสูตรจะมีการให้ใบประกาศเพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
หรือไปเป็นวิทยากรขยายผลการด าเนินการของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปด าเนินการ พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายสภาให้เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่
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รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการส่งเสริมทัศนคติของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้ยึดมั่นแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับองค์ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาวิทยากรมืออาชีพด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนรับทราบ (แก้ปัญหาขาดแคลนวิทยากรมืออาชีพ) ก าหนดภารกิจด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชัดเจนโดยระบุไว้ในกฎหมายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินการและอ านาจหน้าที่เอาไว้ด้วย สร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม/หลักสูตรขยายผลไปยังนักเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีการเรียนการสอนปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้น และสร้างวิทยากรตัวคูณด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้เกิดขึ้นในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกผู้บริหาร องค์กร บุคลากรท้องถิ่นเพ่ือฝึกฝนอบรมให้เป็น
ต้นแบบผู้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ศึกษา วิจัย พัฒนาสร้างองค์ความรู้รองรับการสนับสนุนแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดท าคู่มือและแนวทางในการเชื่อมโยงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทและทุกระดับ โดยจัดท าและเผยแพร่ชุดความรู้ด้านการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยเหมาะสมกับ
บริบทภูมิสังคมในท้องถิ่นอย่างเข้าถึงประชาชน ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริซึ่งมีตัวอย่างความเป็นเลิศในการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับใช้แนวทางด้านองค์ความรู้การขยาย
ผลเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มาปรับใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการ
สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการพัฒนา
ระบบการสื่อสารข้อมูล ความรู้ และความส าเร็จตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยศึกษารูปแบบการจัดท ากฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยก าหนด
หน่วยงานปฏิบัติและอ านาจหน้าที่ ให้ชัดเจน และชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน  
การจัดท าข้อมูลจ านวนหมู่บ้านชุมชนที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อยอดความส าเร็จในด้านการจัดท าฐานข้อมูล เช่น LSEP ต่อยอดการพัฒนาและน าข้อมูล
ไปใช้โดยต้องท าให้ฐานข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ และน าโครงสร้างเชิงข้อมูลเหล่านี้ไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดท าแผนงาน/งบประมาณในการเสริมสร้างความพอเพียงแก่ท้องถิ่น 
เชื่อมระบบข้อมูลสารสนเทศกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเฉพาะด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของตนในด้าน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือบุคคล  และสร้างกระบวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล) ในการขับเคลื่อนแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งน าฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการควบคุม
คุณภาพและเพ่ือเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงงานให้ครบครันทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้ตัวแบบของหน่วยงานเอกชนก าหนดหลักเกณฑ์ระเบียบ
ปฏิบัติในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกกับการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ขั้นตอนการจัดท า ประชาชน การก าหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสร้างความต่อเนื่อง
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การด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เสริมสร้างบทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบูรณาการความร่วมมือ
เชิงนโยบายขององค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจท้องถิ่นพอเพียงด้วยกลไกประชารัฐ 
โดยสนับสนุนให้จัดตั้งสภาชุมชนเพ่ือสนับสนุน ขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระบวนการความร่วมมือกับภาคเอกชนในพ้ืนที่หรือสถาบันองค์กรต่างๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การใช้พลังงานทางเลือก  
การสร้างตลาดหรือร้านค้าชุมชน  
 

๙) กำรเตรียมพร้อมกำรบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ
ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 

แนวค ำตอบ 
ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุและสังคมแห่งการเกื้อกูล

อย่างเท่าเทียมของท้องถิ่นโดยการศึกษารูปแบบแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่นภายใต้ระเบียบปฏิบัติของท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงอายุ พัฒนาส านักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอารยะสถาปัตย์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมในการเข้ามาใช้บริการของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะตามภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ การสร้างและปรับปรุงบ้านที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในท้องถิ่น  
การสร้างและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เพ่ือการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือและมีภาวะ
พ่ึงพิงผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในเชิงนโยบายและพ้ืนที่ สร้างสรรค์รูปแบบเพ่ือสนับสนุนการจัด
สวัสดิการในสังคมผู้สูงอายุที่ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ภาคีทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือรองรับผู้ที่มีก าลังซื้อ 
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือก าหนดให้เป็นวาระส าคัญของท้องถิ่นในการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนไม่ให้มีประชาชนที่ยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) อยู่ในพ้ืนที่ การสร้างฐานข้อมูลของผู้รับบริการสวัสดิการให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ
และสร้างระบบฐานข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงลึก เช่น ข้อมูลรายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลเพ่ือใช้ประกอบใน
การจัดสวัสดิการอย่างเป็นระบบของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน ปรับปรุงระเบียบกฎหมายด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ให้มีความชัดเจนเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการทุกเรื่อง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ Health Care (๑ อปท. ๑ ศูนย์ Health Care) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการการ
ด ารงชีพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพให้เป็นหลักสากลเพ่ือร่วมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมสูง และปัญหา
ผู้สูงอายุมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งยังไม่มีมาตรการรองรับอนาคต ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดท าหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพให้เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสวัสดิการจากภาครัฐตามกฎหมายสากลและให้ผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการภาครัฐครบวงจรทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวบรวมจัดท าทะเบียนข้อมูล
ผู้สูงอายุและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและประสานงานกับกรมการปกครองกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต/ย้ายภูมิล าเนา ทั้งนี้
ระเบียบก าหนดให้ในเดือนตุลาคมของทุกปีต้องมีการแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ดังนั้น
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการ



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๒๒๒

ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบสามารถน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือย้าย
ภูมิล าเนาให้แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรศึกษาระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการด าเนินการของสถานสงเคราะห์และศูนย์บริการทาง
สังคมที่มีอยู่เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  พัฒนา จัดท า หรือปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการด าเนินการสถาน
สงเคราะห์และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันทันสมัยให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมหน่วยตรวจสอบสามารถน าคู่มือมาตรฐานการด าเนินการของสถานสงเคราะห์ที่มีอยู่เพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบในการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามาตรฐาน
เดียวกัน และส่งเสริมให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควรถ่ายโอนทั้งอ านาจหน้าที่ งบประมาณบุคลากร และ
ทรัพยากรอ่ืนให้ครบถ้วน และวางมาตรการให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควรเป็นพ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๐) แนวทำงในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนกำรเงินกำรคลังและกำรพึ่งตนเองของท้องถิ่น 
ทำงรำยได้มีแนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงไรบ้ำง 

แนวค ำตอบ 
สร้างสรรค์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพ่ือความคล่องตัว และการพ่ึงตนเองในด้านรายได้ของ

ท้องถิ่น และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ที่เหมาะสม เสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่และการจัดการทรัพยากรของ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดท าแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๐ ที่หนุนเสริม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผ่านระบบออนไลน์ และใช้ระบบ IT ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ค านวณ และช าระภาษีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์, ATM, Counter Service, Application พัฒนาแนวทางการช าระภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสามารถใช้ขยะรีไซเคิล เช่น การปลูกต้นไม้ การใช้คาร์บอนเครดิต เพ่ือทดแทน
การช าระภาษี ศึกษาแนวทางรูปแบบในการให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บเอง 
และหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บและแบ่งให้ ใช้กระบวนการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
จัดเก็บและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครบทุกแห่ง สร้างระบบจูงใจในการช าระภาษีหรือค่าธรรมเนียมโดยเป็นอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ เช่น การช าระผ่าน Counter service พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน
การคลังของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความแตกต่างตามบริบทของศักยภาพทาง
การเงินการคลังของท้องถิ่น พัฒนารูปแบบแนวทางและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างรายได้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัวและพ่ึงพาตนเอง
ทางการคลังในระยะยาวโดยพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้ประชาชนสามารถช าระภาษีให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบออนไลน์ (ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งช าระผ่านระบบธนาคาร) 
ขยายฐานภาษีหรือค่าธรรมเนียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม (การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ) 
ภาษีจากการปล่อยมลพิษ จัดเก็บภาษีความหวานของเครื่องดื่ม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และ 
เงินอุดหนุนของท้องถิ่นโดยพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและแนวทางการเพ่ิมรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อันเกิดจากการประกอบกิจการพาณิชย์ วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
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หรือการหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทอ่ืนๆ ในอนาคต วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ท้ังที่เป็นภาษีและไม่ใช่
ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแนวทางในการวิเคราะห์โครงการหลักเกณฑ์การตัดสินใจด าเนิน
โครงการการลงทุนหรือโครงการกู้เงินและการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการก่อหนี้ให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายจ่ายและหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและ  
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน  
การเสริมสร้างความสามารถทางการเงินและการบัญชีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
และระบบการบริหารจัดการการเงินการบัญชีตามแนวทางธรรมาภิบาลของการส่งเสริมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมพัฒนาระบบการกรอง ติดตาม นิเทศการใช้โปรแกรม 
ที่พัฒนาขึ้นมาผ่านระบบ Online คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการลดต้นทุนการด าเนินการ การบริหารงาน และ 
การบริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนุนเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ข้อมูล
สารสนเทศท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดหารายได้โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลกลางและใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่นร่วมกับฐานข้อมูลของเอกชนในการบริการประชาชน เช่น Prompt pay ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้พ่ึงตนเองได้ด้วยการพัฒนาระบบการจัดสรรรายได้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติตามที่กฎหมายให้อ านาจ อีกท้ังเสนอแก้ไขกฎหมาย
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพ่ือหารายได้เพ่ิม เช่น ยกเลิก 
ข้อห้ามในการแข่งขันกับเอกชน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินภาษีให้ครบทุกแห่งโดยทบทวนกฎหมายระเบียบให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารายได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ขยายฐานภาษี) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุง/มีข้อเสนอต่อหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมฐานรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมปรับปรุง พัฒนาแนวปฏิบัติโดยแก้ปัญหาความทับซ้อนของโครงสร้างรายได้
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น VAT ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบ่งจากรัฐและค่าภาคหลวงแร่ 
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทั้งหมด ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและมีมาตรการในการประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการช าระภาษีของประชาชนผู้เสีย
ภาษี พร้อมทั้งการติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ค้างช าระให้ถูกต้องครบถ้วน  การพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดอบรมการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานงานกับ
หน่วยงานตรวจสอบการจัดเก็บขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการตรวจสอบการจัดเก็บภาษี  
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานตรวจสอบภาษีในระดับจังหวัดและ
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องและให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการแก้ไข
ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยการ
แก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 หน้า ๒๒๔

๑๑) กระบวนกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและทิศทำงยุทธศำสตร์
ประเทศไทย 20 ป ีมีแนวทำงอย่ำงไรบ้ำง 

แนวค ำตอบ 
ปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า ปรับระบบงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนุน
เสริมการปรับบทบาท ภารกิจ เสริมความคล่องตัวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพัฒนาแนวทาง กลไก ระเบียบ
ขึ้นมาใหม่เพ่ือการก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน โดยให้
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการด าเนิน
นโยบายวางแผน และการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการบริการวิชาการ การก ากับการด าเนินงาน และเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ตามขีดความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสังคมและประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ในระดับชุมชน รวมทั้งจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้มากที่สุด ปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนในพ้ืนที่ของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยการใช้กลไกภาครัฐตามบริบทภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การสนับสนุนเงินทุน
หรืองบประมาณแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคและเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนสนับสนุนกลไกร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐให้
เป็นจุดเชื่อมต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ เสริมสร้างสมรรถนะการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีฐานเดียวกันทั่วประเทศ และก าหนดให้คู่มือมาตรฐานการ
บริการสาธารณะเป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้เป็น
เกณฑ์พิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการยกระดับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยเป็นองค์กรดิจิทัล เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการส านักงานจัดในมิติ (Office Automation) เพื่อลดต้นทุนด้านเอกสาร โดยใช้ Digital 
Signature และระบบสื่อสารภายในออนไลน์ การปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างาน และปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นชุมชนบริการเชิงบูรณาการทุกส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในเชิง One-Stop Service โดยการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ความรู้  ความสามารถ ศึกษาแนวทางเพ่ือการ
ก าหนดให้มีองค์กรกลางที่มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพด าเนินขบวนการในการสรรหาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับโดยเฉพาะต าแหน่งเฉพาะที่ต้องการความเชี่ยวชาญ ศึกษาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีโครงสร้างงาน “วิเทศสัมพันธ์” ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การท างานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเทศ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีรูปแบบโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและเป็นไปตามความต้องการและยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่โดยให้มี
ระเบียบกฎหมายรองรับการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงกฎหมาย
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตามศักยภาพให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้เช่นเดียวกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พัฒนาระบบบริหารการจัดการบุคลากรท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาลโดยก าหนดให้มีการสร้าง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรุ่นใหม่เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะสูง
เข้ารับราชการ ก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นและการ
ปฏิบัติราชการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นประเมินประสิทธิภาพองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถท า MOU กับส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นหน่วยงานพ่ีเลี้ยงในการสร้างนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นรุ่นใหม่ ศึกษาแนวทางเพ่ือการสร้างหลักเกณฑ์ก าหนดให้นักบริหารการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรุ่นใหม่ได้รับ
ความก้าวหน้าและสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้ชัดเจนโดยก าหนดให้ไม่มีผู้เกี่ยวข้องในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหาคนกลางมาเป็น
คณะกรรมการแทนเพ่ือความโปร่งใสและปราศจากการครอบง า ให้มีหน่วยงานที่ดูแลงานบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง โดยปราศจากการครอบง าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องขององค์กร และให้มีอ านาจ
เด็ดขาดในการก าหนดโครงสร้างให้เหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และศึกษาแนวทางในการบันทึกบัญชีและแนวทางการแก้ปัญหาการบันทึกบัญชีในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่ระบบคลังความรู้ http://km.laas.go.th รวมถึงการ
น าข้อมูลบันทึกในระบบให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จัดอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้รองรับการ
เข้ามาใช้งานที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จัดท าคู่มือการ
ตรวจติดตามการด าเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้จังหวัด อ าเภอ 
หรือหน่วยตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการติดตามเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) หน่วยตรวจสอบควรจะมีส่วนร่วมในการติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
บัญชีในระบบบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ครบทุกระบบเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งานในระบบอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาระบบการบริหารพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจะได้ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและ  
มิให้เกิดความซ้ าซ้อนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องและ
วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยตนเอง พร้อมทั้งควรรวบรวมระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการโดยจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและวางแนวทางเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน แก้ไขระเบียบ และบูรณาการระบบการเงินการคลังอ่ืนๆ และ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบันทึกข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้มีความ
เชื่อมโยงกัน พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ เข้าถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วางแนวทางการพัฒนาระบบพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยตรวจสอบที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยตรวจสอบมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการกระทรวง 

http://km.laas.go.th/
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มหาดไทยเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ฉะนั้นในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
อาจจะต้องใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพ่ือการประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภารกิจการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการ
จัดบริการประชาชน และไม่เป็นภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว  โดยเร่งทบทวนการกระจาย
อ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขให้มีความชัดเจน มอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่น และพัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งก าหนดมาตรการ กลไกการตรวจสอบ ติดตามการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่นเป็นรูปธรรมโดยแสวงหาความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการยกระดับคุณภาพการจัดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวิชาการ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการ และการร่วม
คิดค้นนวัตกรรมบริการร่วมกัน การพัฒนาระบบสนับสนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งด้านการ
บริหารบุคลากร ระบบการบริหารงานการเงิน-การคลัง และการพัฒนากระบวนงานหลักตามภารกิจที่ถ่ายโอน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ ศึกษาแนวทางมาตรการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก 
ส่วนราชการเพ่ือลดภาระด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดการบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนและการด าเนินการกิจกรรมสาธารณะผ่านการน าเสนอเชิงนโยบาย
แก่รัฐบาล (Policy Advocacy) อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจจากการถ่ายโอนภารกิจ เพ่ิมความคล่องตัว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการก าหนดนโยบายการบริหารบุคลากร และบริหารการเงิน การคลัง และ
งบประมาณ และปรับกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ อย่างมี
ธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบการก ากับดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชนเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนราชการที่ถ่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมความมีประสิทธิภาพในการกระจายอ านาจการถ่าย
โอนภารกิจการสาธารณสุขและภารกิจตามแนวทางการกระจายอ านาจของประเทศให้มีความชัดเจนสอดคล้อง
ตามศักยภาพของท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการประเมินศักยภาพและผลลัพธ์การจัดการ
ภารกิจดังกล่าว พร้อมจัดหมวดหมู่และพัฒนาเป็นแผนการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณสุขโดยการจัดโครงสร้างองค์กรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
กระทรวงสาธารณสุขให้ครบทุกหน่วยมีการจัดอัตราก าลังคนให้รองรับภารกิจในการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขกับ
กระทรวงสาธารณสุขใน ๑๐ ปี ข้างหน้า ตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แพทย์ พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข กายภาพบ าบัด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แพทย์แผนไทย  และอ่ืนๆ พัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุขรองรับนโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ  (Primary Care Cluster) โดยลงทุนจัดตั้ ง
ศูนย์บริการสุขภาพ เครื่องมืออุปกรณ์ การจัดหาก าลังคน รวมทั้งอาจจัดในรูปแบบการสร้างความร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุขของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งจะสามารถจัดระบบบริการ 
ทั้งการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสุขภาพตามภารกิจการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข  
การพัฒนาศักยภาพก าลังคน เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการบริการ พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมรองรับระบบบริการและการเปลี่ยนแปลง จัดตั้งกองทุนการศึกษาให้กับแพทย์ 
พยาบาล และสาธารณสุขอ่ืนๆ รองรับโครงสร้าง ภารกิจ PCC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา 
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Advance Care Giver ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรองรับบริการสังคมผู้สูงอายุในอนาคต  
การสร้างความร่วมมือพัฒนาคนด้านสุขภาพกับบริบทของสถาบันการศึกษาบนฐานความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างรัฐกับรัฐ สร้างและพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญสูงในการจัดการสาธารณสุขที่มีความจ าเพาะของพ้ืนที่ เช่น 
เขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม พื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ทางทะเล และพ้ืนที่อ่ืนๆ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินพัฒนาทั้งบุคลากร 
สื่อ อุปกรณ์ ให้มีศักยภาพสูงและเชื่อมระบบบริการกับโรงพยาบาลในพ้ืนที่  สร้างเสริมมาตรฐานภารกิจงาน
ถ่ายโอนให้มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานเดิมที่มีการถ่ายโอน เช่น  โรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอน โรงพยาบาล
สาธารณสุขต าบล เป็นต้น การผลักดันเชิงนโยบายในการสร้างมาตรการเพ่ือการจัดการส่วนราชการที่ไม่
สามารถถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ หรือบุคลากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในก าหนดตาม
แผนการกระจายอ านาจโดยให้มีการทบทวนภารกิจงานของส่วนราชการที่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจนั้นให้มีการก าหนดภารกิจงานถ่ายโอนให้มีความกระชับ มีการ
ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ผลักดันให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณถ่ายโอน
ให้เหมาะสมกับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน และควรเป็นงบประมาณที่ยืดหยุ่น
สามารถเป็นงบประมาณทั้งในเชิงสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซม ก าหนดให้มี DATA HUB งานถ่ายโอนทั้งหมด
ทุกจังหวัดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการและจัดท างบประมาณ ก าหนดให้มีกฎหมายให้อ านาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดึงภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการที่มีหน้าที่บริการประชาชนแต่ละเลยทอดทิ้ง
ภารกิจงานท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ศึกษาแนวทางในการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถรวมกันตั้งแต่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไปเพ่ือขอรับภารกิจงานถ่ายโอนที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง ๑ แห่ง เช่น การบริหารการจัดการน้ าทั้งลุ่มน้ า โครงการพระราชด าริขนาด
ใหญ่ เป็นต้น ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภารกิจถ่ายโอนเกี่ยวกับสาธารณสุขและการศึกษาให้มีความ
ชัดเจนและภารกิจถ่ายโอนอ่ืนๆ ต้องปรับจูนผู้ที่ถ่ายโอนและผู้น าภารกิจถ่ายโอนมาปฏิบัติให้ค่านิยมมีความ
เข้าใจต่อกัน สร้างมาตรฐานกลางทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และภารกิจถ่ายโอนภารกิจทุกภารกิจมุ่งเน้น
การถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดที่เป็นของการศึกษาและสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ 
ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มิให้เกิดความซ้ าซ้อน และ 
ตั้งงบประมาณด าเนินการตามภารกิจเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมแนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้อง
ค านึงถึงอ านาจหน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยอาจจะใช้ข้อมูลสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่ และบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการตรวจสอบ วางมาตรการเพ่ือการผลักดันให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนทั้งอ านาจหน้าที่ งบประมาณ 
บุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ให้ครบถ้วน และให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควรเป็นพ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ งนี้หากมีการถ่ายโอนภารกิจแล้วควรมีการออก
กฎระเบียบรองรับเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่ก าหนด หน่วยงานที่
ถ่ายโอนภารกิจแล้วไม่ควรเข้าด าเนินการจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อน ผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณตาม
ภารกิจที่ได้มีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ  
ควรก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์รวมช่างเทคนิควิชาการ เช่น งานโยธา งานส ารวจ ฯลฯ  
เพ่ือไปสนับสนุนให้ค าแนะน าเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 
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จำกกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2569 
ดังกล่ำว สำมำรถน ำมำจัดท ำเป็นข่ำวแจกเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ (Press Release) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีบริบท 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ความเหลื่อมล้ า ความเป็นเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ สภาพการณ์
ของการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี ๒๕๕๙ ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) การพัฒนาตามความจ าเป็นของ ๓ เสาหลักอาเซียน และการยกระดับองค์กร 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์ในการ 
มีส่วนร่วม ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยได้จัดให้มีการส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงลึก  
ทั้งที่เป็นผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งการจัดประชุมร่วมเพ่ือการน าเสนอความต้องการที่มีต่อการ
พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้างต้นจึงท าให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายส าคัญในการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ร่วมกัน และได้ก าหนดวิสัยทัศน์
เพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า  

 

“องค์กรระดับสากล ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ท้องถิ่นพัฒนา ปวงประชามีสุข” 
 

และเพ่ือให้การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดค่านิยมร่วมว่า “มืออาชีพ  
คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนสู่วิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือ
เป็นวาระในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐  
สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูง เป็นองค์กรระดับ
สากลที่สังคมยอมรับ ในส่วนของนโยบายการพัฒนานั้นก าหนดได้ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรยึดม่ันกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยด้วยหลักกำรมีส่วนร่วมตำมกลไก 
ประชำรัฐ เพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ก าหนดบทบาทส าคัญให้ทุกส านัก/
กอง และท้องถิ่นจังหวัดร่วมเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ในการร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
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เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ 
และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคมทั้งในประเทศ และนานาชาติ 

๒) น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักการแนวทางของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙  

๓) กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในให้สามารถรองรับจากความเปลี่ยนแปลง และความจ าเป็นในการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ โดยเน้นให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างมีพันธสัญญา และด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี และก าหนดให้เป็นหน้าที่แก่ทุกส านัก/กอง ในการเสริมสร้างขีดความสามารถตามภารกิจเพ่ือ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งกลางของประเทศด้าน 
องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในระดับสากล ให้ทุกหน่วยงาน 
ทุกระดับสร้างสรรค์นวัตกรรมตามภารกิจในทุกปีงบประมาณตลอดช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี ของแผนยุทธศาสตร์ 

๔) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ มำตรฐำน แนวทำง ระเบียบกำรด ำเนินงำน เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่เข้มแข็งของประเทศที่เข้มแข็งจากพ้ืนที่ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบทบาทส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน     

๕) กำรยึดม่ันในกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เน้นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และ
ความเชื่อมั่นจากพ้ืนที่และสังคมในภาพกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีต่อความโปร่งใสและการบริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมท้องถิ่นรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ไทยแลนด ์๔.๐ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศพัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 

๖) กำรส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูง 
สมบูรณ์ในทักษะสากล ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ และมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา กรมฯ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ปัญญา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีด
ความสามารถสูง เพื่อเพ่ิมสมรรถนะให้สามารถรองรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๗) กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร เน้นการใช้ยุทธศาสตร์น าการบริหารการพัฒนา
ศักยภาพในการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับอย่างมืออาชีพ เพ่ือการยกระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สู่องค์กรระดับสากลที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกระบวนการ และการบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุด  

๘) ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรทรัพยำกร เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรที่มีความ
ทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศท่ีได้รับ 
การยอมรับในระดับสากล   

๙) มุ่งสร้ำงองค์กรให้มีควำมเข้มแข็งตำมค่ำนิยมร่วม “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดม่ันธรรมาภิบาล”  
จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก่บุคลากรทุกคน จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง และมุ่งเสริม 
ให้องค์กรโดดเด่นด้านการมีคุณธรรม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งความสุข 
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รูปแบบเอกสำรประชำสัมพันธ์ 
(ด้ำนหน้ำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศำสตร์ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

พ.ศ. 2560 – 2569 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 …………………………………………………………………………
………………………………………………. 
 
พันธกิจ (Mission) 

…………………………………………………………………………
………………………………………………. 

 
ค่ำนิยม (Value) 

…………………………………………………………………………
………………………………………………. 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นที่ 1 ............................................................................... 
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 รูปแบบเอกสำรประชำสัมพันธ์ 
(ด้ำนหลัง) 
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ภาคผนวก 
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แบบสมัภาษณผ์ ูบ้รหิารระดบัสงู ระดบันโยบาย 

ในการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์รมสง่เสรมิ 

การปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

กล ุม่เป้าหมายท่ีสมัภาษณ ์:  

ผ ูก้ าหนดนโยบายในระดบัสงูของ

กระทรวงมหาดไทยและกรม 
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แบบสัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูง ระดับนโยบำย 
ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

กลุ่มเป้ำหมำยที่สัมภำษณ์ :  
ผู้ก ำหนดนโยบำยในระดับสูงของกระทรวงมหำดไทยและกรม 

******************************************** 
 
ค ำชี้แจง :  

๑) แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้นเพื่อค้นหาประเด็นแนวทางในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลการจัดท าสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ
น าไปประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยประเด็นส าคัญที่ต้องท าการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย ข้อค าถามหลักท้ังหมด ๔ ข้อ ดังนี ้

๒) การตอบแบบสัมภาษณ์อาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์โดยตรง หรือการตอบข้อมูล หรือด าเนินการทั้ง ๒ อย่าง  
ตามความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ข้อมูลพ้ืนฐำนผู้ให้สัมภำษณ์ 
ช่ือ-นามสกลุ................................................................................ต าแหน่ง..................................................................................... 
วันท่ีสัมภาษณ์............................................สถานท่ี...................................................................เบอรต์ิดตอ่................................... 
 
ค ำถำม 
ข้อ ๑ มุมมองในเชิงนโยบำยของกำรพัฒนำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นตำมทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยของ
ประเทศไทย 

๑.๑ นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ควรจะก าหนดเพราะมีความส าคัญและสอดคล้องกับทิศทางของ
การปฏิรูปประเทศ ๒๐ ปี ในมุมมองของท่าน ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

๑.๒ นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ควรจะก าหนดเพราะมีความส าคัญและสอดคล้องกับทิศทางของ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านการลงประชามติ ในมุมมองของท่าน ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

๑.๓ นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ควรจะก าหนดเพราะมีความส าคัญและสอดคล้องกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ในมุมมองของท่าน ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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 ๑.๔ นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ควรจะก าหนดเพราะมีความส าคัญและสอดคล้องกับทิศทางของ
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ในมุมมองของท่าน ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ๒ มุมมองในเชิงนโยบำยของกำรพัฒนำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นตำมทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพกำรณ์
ตำมภำรกิจของกรมฯ (ภำรกิจในด้ำนที่เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้ำมไปตอบในข้อที่ ๓-๔ ข้อที่ ๒ น้ีเป็น
กำรให้มุมมองในเชิงภำรกิจในด้ำนอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกหน้ำท่ีแต่เป็นภำรกิจร่วมของกรมฯ) 

๒.๑ มุมมองในเชิงนโยบายของการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ตามภารกิจด้านระบบ รูปแบบ และโครงสร้างของกรมฯ ควรมีประเด็นอะไรบ้าง  
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๒.๒ มุมมองในเชิงนโยบายของการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ตามภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของกรมฯ ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................... 
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๒.๓ มุมมองในเชิงนโยบายของการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ตามภารกิจด้านการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาของกรมฯ ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 
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๒.๔ มุมมองในเชิงนโยบายของการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ตามภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 
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๒.๕ มุมมองในเชิงนโยบายของการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์
ตามภารกิจด้านการบริหารงานการเงินและการคลังของกรมฯ ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................... 
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๒.๖ มุมมองในเชิงนโยบายของการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์
ตามภารกิจด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นของกรมฯ ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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๒.๗ มุมมองในเชิงนโยบายของการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ตามภารกิจด้านการจัดและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมฯ ควรมีประเด็นอะไรบ้าง 
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ข้อ ๓ มุมมองกำรพัฒนำตำมภำรกิจและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ภำรกิจที่ท่ำนรับผิดชอบ (ระบุ)........................................................................................................................................... 

๓.๑ จุดแข็งส าคัญตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านคืออะไร และมีแนวทางในการต่อยอดการพัฒนา
อย่างไรบ้าง (เน้นการน าเสนอจุดแข็งภายในที่ส าคัญไม่เกิน ๓ ประเด็น) 
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๓.๒ จุดอ่อนส าคัญตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านคืออะไร และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
(เน้นการน าเสนอแนวทางในปัญหาส าคัญไม่เกิน ๓ ประเด็น) 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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๓.๓ โอกาสภายนอกที่ส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านคืออะไร และ
มีแนวทางในการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างไรบ้าง (เน้นการน าเสนอโอกาสจากภายนอกส าคัญไม่เกิน ๓ ประเด็น) 
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....................................................................................................................................................................................................... 
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๓.๔ ปัญหาและอุปสรรคจากภายนอกที่ส าคัญตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านคืออะไร และมีแนว
ทางแก้ไข รับมือ ป้องกันอย่างไรบ้าง (เน้นการน าเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหา อุปสรรคทีส่ าคัญไม่เกิน ๓ ประเด็น) 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 

๓.๕ โครงการที่ส าคัญที่ต้องท าทันทีเพื่อการพัฒนากรมฯ ตามภารกิจของท่านคือโครงการอะไร (Flagship Project) 
แนวคิดโครงการเป็นอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

ข้อ ๔ มุมมองกำรพัฒนำที่จ ำเป็นในอนำคตตำมภำรกิจที่ท่ำนรับผิดชอบในกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในมุมมองของ
ท่ำนควรมีประเด็นอะไรบ้ำง (Scenario) (แตกต่ำงกันตำมต ำแหน่งของผู้ให้สัมภำษณ์) 

.......................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งนี้  
ข้อมูลที่ไดจ้ะน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ต่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการส ารวจความคิดเห็น  

ความคาดหวงัของผ ูท่ี้มีสว่นไดส้ว่นเสีย 

ในการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์รมสง่เสรมิ 

การปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
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แบบสอบถำมเพ่ือกำรส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมคำดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 

 
ค ำชี้แจง 

๑) แบบสอบถามนี้จัดท าเพื่อการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒) แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือข้อมูลทั่วไป ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอความกรุณา
จากท่านในการตอบแบบสอบถามทั้ง ๓ ส่วน  

๓) ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบตามข้อคิดเห็นที่เป็นจริงที่สุด ผลที่ได้จากการส ารวจจะน ามาวิเคราะห์ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ต่อไป  

๔) กรณีมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อหมายเลข
ภายใน ๑๔๐๘ (ติดต่อคุณญาณกร ไพบูลย์ หรือคุณพีรญา อาจเอื้อน) และทีมที่ปรึกษาคุณวราพร แสนสี  
หมายเลขโทรศัพท์ 094-5572474 หรอืคุณอารยา นิราศภยั หมายเลขโทรศัพท์ 093-35626๒4 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำนผู้ตอบแบบสอบถำม 
๑. สังกัดของท่าน คือ 

(   ) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ระบุ) ......................................................  
(   ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุ) .......................................................................  
(   ) หน่วยงานภาครัฐ (ระบุ) .......................................................................................  
(   ) ภาคประชาชน (ระบุ) ...........................................................................................  
(   ) ภาคประชาสังคม (ระบุ) .......................................................................................  
(   ) ผู้ประกอบการ (ระบุ) ...........................................................................................  
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................................................................................  

 
ส่วนที่ ๒ ควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นต่อแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
๒. กรุณาแสดงความคิดเห็น หรือระบุความต้องการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุด 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒.๑  ใน ๑๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องใด (กรุณำ
ใส่หมำยเลขตำมล ำดับควำมส ำคัญ เร่งด่วน  5 ล ำดับแรก) 

(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ยากไร้ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการปัญหา และร่วมแก้วิกฤติด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
(   )  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างนวัตกรรมทางการบริหาร 
(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานด้วยระบบสารสนเทศ 
(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
(   )  ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการท างานขององค์กรปกครอง             
          ส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานและน าไปใช้ประโยชน์ 
(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 
(   )  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ของประชาชน 
(   )   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
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(   )   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

(   )   อื่นๆ  (ระบุ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
๒.๒ ท่านคิดว่าภารกิจใดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ีต้องมีการปรับปรุง พัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สุด (กรุณำใส่

หมำยเลขตำมล ำดับควำมส ำคัญ เร่งด่วน ๕ ล ำดับแรก) 
(   )  ด าเนินการพฒันาระบบ รูปแบบ และโครงสรา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   )  ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท า ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(   )  ด าเนินการจัดท า แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้

ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   )  ก าหนดแนวทางและจัดท ามาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(   )  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพสัดุ การจัดเก็บ

รายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบ
การเงิน การบัญชี และการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(   )  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจดัการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(   )  ก าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวช้ีวัดเพื่อเป็นมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนก ากับดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

(   )  ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีสว่นร่วมในการบรหิารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(   )  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   )  พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
(   )  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 

๒.๓ จากภารกิจข้างต้นในข้อ ๒.๒ ข้อเสนอที่ส าคัญที่สุดในล าดับที่ ๑ ท่านคิดว่าควรปรับปรุงอย่างไร (อธิบายพอสังเขป) 
 ................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
 

๒.๔ ใน ๑๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) ท่านคิดว่าภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร (กรุณำใส่หมำยเลขตำมล ำดับควำมส ำคัญ เร่งด่วน 5 ล ำดับแรก) 

(   )  การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการพัฒนางานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
(   )  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
(   )  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และระบบดิจิทัล 
(   )  การเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
(   )  การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ และสังคม  
(   )  การด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสอดคล้องต่อการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาล 
(   )  การพัฒนาระบบบริหารและบริการที่ด ี 
(   )  การเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   )  การเสริมสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
(   )  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................ 
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๒.๕ ท่านต้องการ/คาดหวังให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการในเรื่องใดต่อไปนี้ (กรุณำใส่หมำยเลข
ตำมล ำดับควำมส ำคัญ เร่งด่วน ๕ ล ำดับแรก) 

(   )  การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
(   )  การพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
(   )  การบูรณาการและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
(   )  การถ่ายทอดองค์ความรู้ วิชาการที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
(   ) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมลู ข่าวสารที่รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย (แผนพัฒนาประเทศ, นโยบาย

รัฐบาล, แผนกระทรวงมหาดไทย, แผนกรมฯ, แผนจังหวัด ฯลฯ) ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
(   )  การให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อการพัฒนาระบบการบริการประชาชน ตามภารกิจของท้องถิ่น  
(   )  การร่วมแกไ้ขปัญหาและการดูแลประชาชนในพื้นที่  
(   )  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................ 
 

๒.๖  จากความต้องการข้อ ๒.๕ ในล าดับที่ ๑ ท่านคิดว่าศักยภาพของกรมฯ อยู่ในระดับใด อย่างไร 
(   )  ระดับดี...............................................................................................................................................................  
(   )  ระดับพอใช้ แต่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ โดยด าเนินการดังนี้........................................................................ 
      ............................................................................................................................................................................ 
(   )  ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง).......................................................... 
       ........................................................................................................................................................................... 
 (   )  อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
 

๒.๗ ท่านต้องการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบสนองในเรื่องใด ตามแผนการพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี 
(จ านวน ๓ เรื่อง) 

(   )  เรื่องที่ ๑ ความต้องการคือ................................................................................................................................... 
       แนวทางในการให้กรมฯ ด าเนินงานเพื่อสนองตอบ คือ……………………………………………................................…… 
(   )  เรื่องที่ ๒ ความต้องการคือ…..........................................................................................................................…… 
       แนวทางในการให้กรมฯ ด าเนินงานเพื่อสนองตอบ คือ……………………………………………................................…… 
 (   )  เรื่องที ่๓ ความต้องการคือ…..........................................................................................................................… 
       แนวทางในการให้กรมฯ ด าเนินงานเพื่อสนองตอบ คือ……………………………………………................................…… 

เอกสำรประกอบ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๗) 

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง
และมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสั งคม 
ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป 
 
*ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ* 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงกรมต้องมีการด าเนินงาน 
ที่ต้องปรับเปลี่ยนในหลายๆ ด้าน เช่น 
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๑) การปรับปรุงการบริหาร จัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
- ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

ลดความเหลื่อมล้ า 
- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบในการบริหารการเงิน 

การคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

- มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากข้ึน 

๒)  ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น  เพิ่มประสิทธิภาพ และ 

ผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
- พัฒนาใหห้น่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
- พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นท่ีเป็นหลักและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง 
รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม 

๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน และพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ 
- วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน

บุคลากรระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน  
- เสริมสร้างระบบคุณธรรม และวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยค านึงถึง

ความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 
๕) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ 

สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

๖)   การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท าฐานข้อมูลงานบริการที่มี

ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
- ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 

๗) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้ าสมัย 
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ 

ข้อตกลง ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  
- เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างรวดเร็ว 

สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
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๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ในความคิดเห็นของท่าน 

............................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน  

กรุณาน าส่งได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
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รายช่ือผ ูใ้หส้มัภาษณ ์

ผ ูท้รงคณุวฒิุ 

ขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขา้ราชการสงักดักรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
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รายชื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 นายสมพร ใช้บางยาง 

2 นายสาโรช คัชมาตย์ 

3 นายสมด ี คชายั่งยืน 
 

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 

1 นายมณฑล สุดประเสริฐ อยธ. 

2 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช ์ อพช. 
3 นางสาวอินทิรา เนียมศรี ผู้อ านวยการกองแผนวิสาหกิจ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 

1 นายจรินทร์  จักกะพาก อสถ. 

2 นายชัยวัฒน ์ ชื่นโกสุม รอง อสถ. 

3 นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รอง อสถ. 

4 นายธนา ยันตรโกวิทย รอง อสถ. 
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รายช่ือหน่วยงานท่ีเขา้รว่มงาน 

การจดัเวทีรบัฟังความคิดเห็นจากภาคีเครอืขา่ย

การขบัเคล่ือนยทุธศาสตรก์รมสง่เสรมิ 

การปกครองทอ้งถ่ิน 

ในวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ โรงแรมเซ็นทรา  

ศนูยร์าชการ กรงุเทพฯ 
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ประเด็นและแนวทางการพัฒนา 
ระบุประเด็นความจ าเป็นในการพัฒนาในอนาคต 
๑.  
  
  
แนวทางการพัฒนา 

  
  
  
 
ระบุประเด็นความจ าเป็นในการพัฒนาในอนาคต 
๒.  
  
  
แนวทางการพัฒนา 

  
  
  
 
ระบุประเด็นความจ าเป็นในการพัฒนาในอนาคต 
๓.  
  
  
แนวทางการพัฒนา 

  
  
  

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่าน 
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ประเด็นของแผนยุทธศาสตร์ที่จะให้ข้อเสนอแนะ (กรุณาระบุ) 
 
 
 

 
รายละเอียดของข้อเสนอแนะ 
๑.  
  
  
  
  
 
๒.  
  
  
  
  
 
๓.  
  
  
  
  
 
 

 
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่าน 
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กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
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ส านัก/กอง/เทียบเท่า ..................................................(พร้อมวงเล็บหน่วยงานย่อย) 

โครงการตามข้อเสนอของ
หน่วยงาน ส านัก/กอง 

การประเมินความส าคัญของโครงการ 
ความส าคัญต่อ
การพัฒนาตาม
ภารกิจกรมใน

ปัจจุบัน/อนาคต 

ความเร่งด่วนต่อ
วิกฤต/ปัญหาใน
ปัจจุบัน/อนาคต 

ความเป็น
ประโยชน์และ

ผลกระทบต่อลูกค้า
ของกรม 

ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ/
ความคุ้มค่า 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

ของกรม 

รวมคะแนน สรุปการด าเนินงานของ
โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : ........................................................................................................................................................................................................................... 

(Strategic Issue)    ........................................................................................................................................................................................................................... 

 
โครงการต้นน้ า 

(Up Stream Project) 
โครงการกลางน้ า 

(Main Stream Project) 
โครงการปลายน้ า 

(Down Stream Project) 
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