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ค าน า 
 

   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีความมุ่งม่ันที่จะบริหารจัดการและการ
บริการตาม ภารกิจขององค์กร เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นจากทิศทางของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทย ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และความ
จ าเป็นจากสถานการณ์ ของประเทศไทยในปัจจุบันสู่อนาคตที่เข้มแข็ง และที่ส าคัญคือการพัฒนาให้
องค์กร มีขีดความสามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศให้มี ความสมบูรณ์ ในธรรมาภิบาล และความเข้มแข็งในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นแหล่งเรียนรู้ และบ่มเพาะประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฉบับนี้เป็นแผนระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์นโยบายที่เก่ียวข้อง                  
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียและความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน                
ในท้องถิ่น ผ่านกลไกการประชาพิจารณ์และการท างาน แบบประชารัฐ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า       
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
องค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
 

บทน า  
 

หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศ   
ในระยะยาว พร้อมกับปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยใน
ทุกภาคส่วน ประกอบกับในปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นช่วงเริ่มของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ซึ่งก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”    
นั่นคือ มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ประเทศระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดิน ของประเทศจึงต้องมีการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศเพื่อให้มีการบริหารเชื่อมโยง ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงาน
ในอนาคตขององค์กรที่เน้น กระบวนการและจุดมุ่งหมายภาพรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวัง                
ให้เกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ใช้แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในการ ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมี
แนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของงานได้ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้อง
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ กระทรวง และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหาร
จัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ เข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ  
แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ ด าเนินงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศและกระทรวง จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการให้สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง และกรมส่งเสริม            
การปกครองท้องถ่ินให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในบริบทปัจจุบัน  
  
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
 

 จุดยืน ต าแหน่งการพฒันา และการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ 
 

2.1 จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา 
  ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า สามารถก าหนดจุดยืนและ
ต าแหน่งการพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามโอกาส ศักยภาพและความจ า เป็นของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งประกอบด้วยจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา ๘ ข้อ ดังนี้ ๑) 
การเสริมสร้างขีดความสามารถของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการภายในเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและต่างประเทศ และความจ าเป็นในการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ สู่ประเทศไทย 
ที่ ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน บนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) เสริมสร้างขีด
ความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นกลไกหลักของ ประเทศเพื่อรวมพลังภาคี
ทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ให้กรม ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ประเทศ และ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันจากสังคมทั้งใน และนานาชาติ ๓) ขับเคลื่อน
ท้องถิ่นให้เติบโตอย่างม่ันคง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน                   
สู่ประเทศไทยพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เข้มแข็งของประเทศที่เข้มแข็ง
จากพื้นที่  สร้างมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ท้องถิ่น มีท้องถิ่น และชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ ที่ประสบคามส าเร็จ ตามหลักการพัฒนาม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เพื่อการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อม่ันจากพื้นที่และสังคม ในภาพกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มตี่อความโปร่งใสและการบรหิารด้วยหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) เสริมสร้าง
ขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พัฒนาสู่องค์กร
ดิจิทัลที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งกลางของประเทศด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในระดับสากล ๖) การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริม               
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ ภารกิจในปัจจุบันและอนาคต และการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
 
 



2.2 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ 
  การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของ               
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อทิศทาง                 
การพัฒนาต่อจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยน าเครื่องมือ
ทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด าเนินงาน
ด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
หรือจุดเด่นภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Strength) จะท าให้การด าเนินงาน บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) ภายในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริม
จากภายนอก (Opportunity) ที่ท าให้การด าเนินงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุผล
สัมฤทธิ์ และเฝ้าระวัง อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท าให้การด าเนินงาน                  
ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผลดังรายละเอียด ต่อไปน้ี    
  จุดแข็งหรือจุดเด่นภายในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Strength)  
S๑ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและประสานความ
ร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีโครงสร้างการบริหารงานที่ครอบคลุมถึงองค์กรปกครองที่เป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ  
S๒ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการรับมอบนโยบายต่างๆในการสร้างมาตรฐานเพื่อการ
บริหารและการจัดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนสามารถสร้างหน่วยงานต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จให้มีครอบคลุมกระจายอยู่ ทั่วทั้งประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่
และระดับประเทศ  
S๓ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน               
มีนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการพัฒนางานเชิงพื้นที่ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
S๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ                     
มีฐานข้อมลูที่รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินของประเทศ  
  
 จุดอ่อนหรือข้อด้อยภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Weakness)  
W๑ การคัดเลือกผู้บริหารด ารงต าแหน่งส าคัญยังมีระบบอุปถัมภ์และมีการแทรกแซงจากอ านาจ
ภายนอก ระบบการบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัลสิ่งจูงใจ การเลื่อนต าแหน่ง    
ยังไม่สามารถ ด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน และทักษะที่เพิ่มขึ้นตามสมรรถนะที่
ก าหนด และตามความสามารถในการปรับตัวตามกรอบทิศทางการพัฒนาส านักงานส่งเสริม                     
การปกครองท้องถิ่น การพัฒนา ตนเองตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และความ
เปลี่ยนแปลงท้าทายของปัจจัยภายนอก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 
 



W๒ การขาดอัตราก าลัง โดยเฉพาะบุคลากรในระดับปฏิบัติการ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ในบางด้านเพียงพอที่จะสามารถให้ค าปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเฉพาะเจาะจง 
ถูกต้อง และแม่นย าขาดการประเมินความต้องการในด้านอัตราก าลัง และขีดความสามารถของ
บุคลากรตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต     
W๓ การขาดระบบจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาองค์กรที่เพียงพอต่อการรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลง  
W๔ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพ และการจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น และพัฒนากลไกเพื่อการกระจายทรัพยากร และการบริการตามภารกิจของส านักงานส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เข้าถึงความต้องการเร่งด่วน ส าคัญของ
พื้นที่โดยเฉพาะการบูรณาการทรัพยากรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบภารกิจร่วมประชารัฐ               
ที่ใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน และประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
W๕ ระบบการบริหารจัดการการเงิน การคลังของท้องถิ่น ยังไม่ได้ก าหนดตามแนวทางการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความแตกต่างตามบริบทของศักยภาพทางการเงิน การคลังของ 
ท้องถิ่น ยังขาดแนวทางการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นมาตรฐานกลางอย่างชัดเจน        
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
W๖ มาตรฐานการให้ค าปรึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพัฒนาเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ ยังไม่สามารถรองรับ
กับความ ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
W๗ การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงานของท้องถิ่นอ าเภอยังไม่สามารถ ด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
W๘ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีระบบเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการพัฒนา
ระบบการบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ  
W๙ การพัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์กรยังไม่
สามารถ ด าเนินการได้อย่างครอบคลุม และทันสมัย ยังไม่ได้พัฒนาข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
ขาดระบบข้อมูลกลางที่ทุกหน่วยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผน การถ่ายถอดนโยบาย 
ตลอดจนการ ติดตามประเมินผล  
W๑๐ ระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                     
ยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในทุกต าแหน่งเพื่อรองรับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติงานทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาว โดยเฉพาะ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการคิดค้น สร้างสรรค์
นวัตกรรม และให้มีศักยภาพในการ ใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ 
และวัฒนธรรมสากลเพื่อให้สามารถปรับตัว ได้ทันการเปลี่ยนแปลง    
 
  



 โอกาสหรือปั จจั ยส่ ง เสริ มจ ากภายนอกของกรมส่ ง เสริ มก ารปกครองท้ องถิ่ น 
(Opportunity)  
O๑ การเมืองท้องถิ่นเชื่อมโยงการเมืองระดับชาติเป็นโอกาสให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สามารถผลักดันนโยบายจากพื้นที่สู่ระดับประเทศ และนโยบายกระจายอ านาจให้ความส าคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกคาดหวังเป็นหน่วยงาน              
ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง  
O๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาในสังกัด กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ท าให้สามารถใช้เป็น
กลไกในการเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ิน  
O๓ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย แนวทาง กิจกรรมในการการระดมพลังขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน
ของท้องถ่ินร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์    
O๔ แนวทางการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และ โครงการของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน ามาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น  
O๕ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและไทยแลนด์ ๔.๐    
มีแนวทางในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างนวัตกรรม และองค์กรดิจิทัล ซึ่งสามารถ
น ามาเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้าง
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพื้นที่รองรับ  
O๖ องค์กรภาคีทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ประชาชนในมีความตื่นตัวมากขึ้น ในการร่วมกับท้องถิ่น 
เพื่อการสร้างความอุดมสมบูรณ์ รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างแหล่ง 
พลังงานในท้องถิ่นเพื่อการพ่ึงตนเอง และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และสมดุล  
O๗ แนวนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานราก ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งร่วมเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองด้วยการระดม
พลังทุกภาคส่วนร่วม  
O๘ โอกาสจากการพัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมด าเนินการของเอกชนหรือ
หน่วยงาน รัฐที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชนตามกฎหมาย และแนวทางการส่งเสริม           
การพัฒนาร่วมรัฐเอกชน Public private partnership: PPP ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่จะเป็น ประโยชน์ต่อประชาชน และเจตนารมณ์ของภารกิจอย่างสูงสุด  
O๙ โอกาสจากการรวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว    
O๑๐ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาองค์กร และการเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาลระดับประเทศ และ
นานาชาติที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
องค์กรให้มีสมรรถนะสูง   
 
 



 อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Threat)  
T๑ กระบวนการประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ และกระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการทางสภา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความเข้มแข็ง มีการแทรกแซงจากการเมืองในระดับประเทศ 
และมีปัญหาเชิงธรรมาภิบาล การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่เข้มแข็ง  
T๒ ปัญหาความแตกแยก ความไม่สามัคคีที่เกิดจากกระบวนการทางการเมืองระดับประเทศ และใน
ระดับท้องถิ่น ทั้งจากความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ของประชาชน และของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
T๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล ให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ                 
ได้มาตรฐานตรงตาม ความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ปี และโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  
T๔ ภาพลักษณ์ยกการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น ด้วยการป้องกันการทุจริตในการปกครองท้องถิ่น                   
ยังไม่มีมาตรฐานสากล ยังมีปัญหาด้านความซื่อตรง โปร่งใส มีการน างบประมาณแผ่นดินไปใช้
ประชาสัมพันธ์ ตนเองในเชิงหาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะ
ด ารงต าแหน่งทาง การเมืองของผู้น าท้องถ่ินที่สามารถใช้อ านาจรัฐได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการทุจริต
คอรัปชั่นของประเทศ    
T๕ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นยังไม่มีความสอดคล้องกับ
ความ จ าเป็นในการพัฒนาของพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และ
กระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การท าสัญญาอื่นๆ ที่ภาคเอกชนท าสัญญากับท้องถิ่น ยังมีการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐของท้องถิ่น โดยให้มี การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการและแนวทางการ
ตัดสินระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารที่ใช้ ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้ระบบงาน
ทั้งระบบยังไม่โปร่งใสตรวจสอบได้   
T๖ การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่น 
ยังไม่ทั่วถึง บุคลากรของท้องถิ่นบางกลุ่ม ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่และบทบาทความ
เป็น นักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและยังไม่เปิดรับการตรวจสอบอย่าง
โปร่งใส ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหาแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่   
T๗ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยังไม่มี ความโปร่งใส และไม่มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการ
บริหาร ท้องถิ่นบางประเด็นยังไม่ชัดเจนและซ้ าซ้อน ภารกิจการถ่ายโอน ภารกิจจากภาครัฐสู่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ บางภารกิจยังไม่ได้ด าเนินการถ่ายโอนบุคลากรหรือ
งบประมาณตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ แต่ถ่ายโอนภารกิจมาแล้ว ท าให้เป็นภาระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
 



T๘ โรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างโรงเรียนอื่นๆ                 
ขีดความสามารถ ของบุคลากร และหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการผลิต และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการ จัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เน้นการ พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการผลิต และ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสมบูรณ์ยังไม่เพียงพอ บุคลากรของท้องถิ่นโดยเฉพาะระดับบริหารยังไม่ได้มี
ศักยภาพในการเป็นนักการศึกษาที่มีสมรรถนะ ที่เพียงพอท าให้การน าการพัฒนาการศึกษาสู่อนาคต
ขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
T๙ แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการพัฒนาบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาการเด็ก มีปัญหาของการพัฒนาการเด็กในพื้นที่    
T๑๐ พื้นที่ในบางพื้นที่มีความเหลื่อมล้ ามีประชาชนที่ยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ความ
จ าเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) อยู่ในพื้นที่ ขาดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
T๑๑ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางหน่วยงานยังไม่ชัดเจน              
ในการพัฒนาธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่ท้องถิ่นยุคใหม่ และระบบการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็น            
นักบริหารนักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลยังไม่ต่อเนื่องและครอบคลุม 

2.3 การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอก 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้น า TOWs Matrix มาใช้ในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาองค์กรท าให้ ได้ทิศทางเชิงรุก (SO) ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) และทิศทาง
เชิงรับ (WT) ดังรายละเอียด ในตารางต่อไปนี้ 

ทิศทางเชิงรุก (SO) ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 
๑) ร่วมเป็นก าลังหลักส าคญัของกระทรวงมหาดไทย
ในระดับพื้นที่ในการระดมพลังขององค์กรภาคีทุก
ภาคส่วนของท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการ
แสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์  
๒) รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนหนุนเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล และ
องค์กรแห่งนวัตกรรม  
๓)  ระดมพลั ง จ ากองค์ ก รภาคีทุ กภาคส่ วน                  
ภาคประชาชน ในการร่วมกับท้องถิ่นเพื่อการสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ รักษา และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างแหล่งพลังงาน
ในท้องถิ่ น เพื่อการพึ่ งตนเองและและการใช้
ประโยชน์ที่ยั่งยืน และสมดุล 

๑) สร้างกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างสวัสดิการสังคม 
เสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ระดับพื้นที่  
๒) รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริม
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ ยั่ งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ ง
สหัสวรรษ Sustainable Development Goals 
(SDGs)  
๓) พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา และบุคลากรของท้องถิ่นให้ เป็น                
นักบริหารนักการเมืองและผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล  
และพร้อมเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส              



ทิศทางเชิงรุก (SO) (ต่อ) ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 
๔) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐและ มาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของ ประเทศด้วยมาตรฐาน
การให้ค าปรึกษาระดับสากล และการประเมิน
ผ่านการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วน  
๕) ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นก าลังหลักในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการพึ่งตนเองและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน  
๖) พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่าน
การ ร่วมด าเนินการของเอกชนหรือหน่วยงาน
รั ฐที่ เ กิ ด  ป ระ โยชน์ สู ง สุ ดต่ อก ารบริ ก า ร
ประชาชน  
๗) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากลรองรับ ความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และทิศทางการ พัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐  
๘) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรม
และวิถีพอเพียง  
๙) เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กร
ของผู้น าเพื่อการขบัเคลื่อนส านักงานส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น สู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มี
คุณธรรม  
๑๐) พัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การ
จัดการ ข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์กรให้มี
มาตรฐาน และทันสมัย  
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุก
ภารกิจของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ขององค์กรธรรมา-
ภิบาลระดับประเทศ และนานาชาติ  
๑๒) ยกระดับส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร ทิศทางเชิง
แก้ไข 

 



ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) ทิศทางเชิงรับ (WT) 
๑) สร้างและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย 
แก่ เยาวชนในสถานศึกษาของท้องถิ่นและ
เยาวชนในท้องถิ่ น  เพื่ อสร้ า งหลักประกัน
ประชาธิปไตยของท้องถิ่นในอนาคต  
๒) พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและ
กระบวนการ ทางสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง  เ พื่ อ เ ป็ น ห ลั ก ท า ง
ประชาธิปไตยให้กับท้องถิ่นและประชาชน  
๓) เสริมสร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชน บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
๔) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการ
ระเบิดจากภายในท้องถิ่น การพัฒนาด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕) เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภารกิจการบริการใน
ระดับพื้นที่ รองรับยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ประเทศ และไทยแลนด์ ๔.๐  
๖)  เพิ่ มประสิทธิ ภาพการบ ริหารจั ดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากลไก
เพื่อการกระจาย ทรัพยากร และการบริการตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าถึง
ค ว า มต้ อ ง ก า ร เ ร่ ง ด่ ว น  ส า คั ญ ขอ งพื้ น ที่                 
ผ่านการบูรณาการทรัพยากรร่วมกับจังหวัด และ 
องค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบภารกิจร่วม
ประชารัฐ ท้องถิ่นเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
๗) ร่วมเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทาง   
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการระดมพลัง ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

- ไม่มี - 



 

 

ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) (ต่อ) ทิศทางเชิงรับ (WT) 
๘) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ 
สาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล      
ให้ประชาชน และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตรง ตามความต้องการของ
ประชาชนและทิศทางการพัฒนา ประเทศ ๒๐ปี 
และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  
๙) ป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยมต้านการทุจริตจากฐาน ของการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นทั่วประเทศ  
๑๐) ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
ด้วยการ ป้องกันการทุจริตในการปกครอง
ท้ อ ง ถิ่ น ที่ มี ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ห นุ น เ ส ริ ม
ภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  
ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ซื่อตรง โปร่งใส                   
ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ  
๑๑) สร้างสรรค์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพื่อ
ความ คล่องตัว และการพึ่งตนเองในด้านรายได้
ของท้องถิ่นและการสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ ยั ง ไม่ สามารถ พึ่ งตน เอง ได้                      
ที่เหมาะสม  
๑๒) ปรับโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว                 
มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
๑๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจ 
การถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการ
จัดบริการ ประชาชน และไม่เป็นภาระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว  
 

- ไม่ม-ี 



 ซึ่งทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพข้างต้นนี้ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะน าไปใช้
ในการก าหนด กลยุทธ์ และแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) (ต่อ) ทิศทางเชิงรับ (WT) 
๑๔) สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากร            
บุคคลก้าวสู่ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากร
บุคคลยุค ๔.๐  
๑๕) สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร และผู้น า 
รองรับการพัฒนาส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสู่ สากล และขับเคลื่ อนการพัฒนา
ประเทศที่แข่งขันได้  
๑๖) ปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ มีความสมดุลกับ การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้ อ ง ถิ่ น  และกา ร เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กา ร
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด  
๑๗) สร้างระบบการเรียนรู้ การจัดการตนเอง
ตามค่ านิยมร่วม และความจ า เป็นในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกอย่างเท่าทัน  
๑๘) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีธรรมาภิบาล 
และพร้อมเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสสู่
ท้องถิ่นยุคใหม่  
๑๙) พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้ง
องค์กรแบบครบวงจรเพื่อหนุนน าการพัฒนาตาม
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและรองรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
๒๐) เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ พัฒนา
ระบบการบริการลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่าง
มืออาชีพ  

- ไม่ม-ี 



 

ส่วนที่ 3 
 

 

    

 

 

 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ มุ่งสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะ พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

3.2 ค่านิยม (Value) 

“สมรรถนะ พอเพียง ยึดม่ันธรรมาภิบาล ” 

 สมรรถนะ หมายถึง บุคลากรทุกระดับของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความรู้
ความสามารถในการขับเคลื่อน สร้างผลการ ปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่า 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 พอเพียง หมายถึง บุคลากรทุกระดับของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความพอประมาณ  
มีเหตุมีผล การเดินสายกลาง รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการรับผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบคอบ มาใช้ในการวางแผนและ
ด าเนินการทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในองค์กร                  
คือ คุณธรรม 

 ยึดม่ันธรรมาภิบาล หมายถึง บุคลากรทุกระดับของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยึดมั่น               
ในหลักการการท างานบนฐานธรรมาภิบาล คือยึดหลักการของนิติธรรม มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม  
มีความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาส านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2561 - 2565 



 

3.3 พันธกิจ (Mission) 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท า ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบ           
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ให้ค าปรึกษาแนะน า การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ 
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
 8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นวาระในการ
ขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริต และประพฤติมิชอบเพ่ือขับเคลื่อนค่านิยม ต้านการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนากระบวนการทางสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งตามหลักทาง
ประชาธิปไตยให้กับท้องถิ่น และประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความสมานฉันท์ ให้แก่บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 
 กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนสู่การพัฒนาด้วยหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรส่วนท้องถิ่นให้ได้ มาตรฐาน                
ตรงตามความต้องการ ของประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ที่ 1 : มีการป้องกันการทุจริตในการปกครองท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน สากล ร่วมขับเคลื่อน
ประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐและมาตรฐาน ธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นดว้ยมาตรฐาน สามารถให้ค าปรึกษา และการประเมินผลการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบคุณธรรมในการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากร และผู้น ารองรับการพัฒนาส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่ 
สากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่แข่งขันได้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการน าองค์กรของผู้น าเพ่ือการขับเคลื่อนส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหาร ยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรแบบ ครบวงจร เพ่ือหนุนน าการ 
พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 



 
  โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และการแปลงยุทธศาสตร์    
สู่การปฏิบัติ  โดยการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ก าหนดแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องด าเนินการในรอบ
ปีงบประมาณ ในปี  พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5 โดยในแต่ละกลยุทธ์จะใช้แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ตามหลัก 
Balanced Scorecard ประกอบด้วย  
  - ประสิทธิผลตามภารกิจ หรือกลยุทธ์เพ่ือการขับเคลื่อนประสิทธิผลตามภารกิจหลักของ   
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Financial Perspective)  
  - คุณภาพการบริการหรือกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการบริการแก่ผู้รับบริการ (Customer 
Perspective)  
  - ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หรือกลยุทธ์ด้านการพัฒนากระบวนการด าเนินงานภายใน
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (Internal Process Perspective)  
  - การพัฒนาองค์กร หรือกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Perspective)   
     
 



3.5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 กับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - 2569  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น                   

พ .ศ . 2560 - 2569 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

พ .ศ . 2560 - 2564 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ .ศ . 2560 - 2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable Development  

Goals (SDGs) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเสริมสร้างประชาธปิไตยให้เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 1  
ป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
เพื่อขับเคลื่อนค่านิยม ต้าน
การทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

1) ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต  และประพฤติมิ ชอบ 
สร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม 
ต้านการทุจริตจากฐานของการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้ครอบคลมุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ 
 

3) การเสริมสร้างความสงบ 
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  
4) 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดย 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง  
(1) การเสริมสร้างความมัน่คง
ของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

๕) การเสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคัง่และ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ
ความมั่นคงทีส่่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาทุกมิติ  

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคม ที่
สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสรา้งสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล รบัผิดรับชอบ 
ครอบคลมุทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนากระบวนการทางสภา
ของอ งค์ ก ร ปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งตามหลัก
ทา งป ระช า ธิ ป ไ ตย ให้ กั บ
ท้องถิ่น และประชาชน 

2) พัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตยและกระบวนการ
ทางสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อเป็น
หลักทางประชาธิปไตย ให้กับ
ท้องถิ่น และประชาชน 
 

3) การเสริมสร้างความสงบ 
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
3.1.4 เสรมิสร้างวิถีชีวิตตาม
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง  
(1) การเสริมสร้างความมัน่คง
ของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมขุ 

๕) การเสริมสร้างความมัน่คง 
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ ความมั่งคัง่และ
ยั่งยืนให้ความส าคัญกับความ
มั่นคงที่ส่งผล กระทบต่อใน
ทุกมิติ  

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคม
มีความเป็นปกติสุข                
ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีความยุติธรรมโดยถ้วน
หน้า และสร้างให้เกิดสถาบนัอัน
เป็นที่พึ่งของส่วนรวม  



 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น                   

พ .ศ . 2560 - 2569 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

พ .ศ . 2560 - 2564 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ .ศ . 2560 - 2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable 

Development  Goals 
(SDGs) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเสริมสร้างประชาธปิไตยให้เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3  
สร้างความสมานฉันท์ ให้แก่
บุคลากรขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรง เป็น 
ประมุข 

3) เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
และ เสริมสร้างความเข้าใจแก่ 
ประชาชน บุคลากรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 

3) การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  
3.1.4 เสริมสร้างวิถีชีวิตตาม
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง 
(1) การเสริมสร้างความมัน่คงของ
สถาบนัหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๕) การเสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคัง่และ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับความ
มั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาในทุก มิติ ทั้งมติิ 
เศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพประเทศ 
 

เป้ าหมายที่  16 ส่ ง เสริม ให้
สังคม มีความเป็นปกติสุข ไม่
แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีการเข้าถึง ความยุติธรรมโดย
ถ้วนหน้ า  และ สร้ า ง ให้ เกิด
สถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม 
มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับ
ในทุกระดับ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนสู่การพัฒนาด้วยหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร 
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ร่ ว ม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนด้วยการระเบิดจากภายใน 
ท้องถิ่น สู่การพัฒนาด้วยหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  
3.1.3 ส่งเสรมิการพัฒนาพืน้ที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
ทางสงัคม  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของ 
สถาบนัทางสังคม ทนุทาง
วัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้
สังคม มีความเปน็ปกติสุข               
ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีการเข้าถึง ความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และ 
สร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึง่
ของส่วนรวม มีประสทิธิผล และ
เป็น ที่ยอมรับในทุกระดบั 
 



 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น                   

พ .ศ . 2560 - 2569 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

พ .ศ . 2560 - 2564 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ .ศ . 2560 - 2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable Development  

Goals (SDGs) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การส่งเสริมและพฒันาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ให้ บ ริ ก า รสาธ า รณะของ
องค์ ก รส่ วนท้ อ งถิ่ น ให้ ไ ด้ 
มาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการ ของประชาชน 

 6) เพิ่มประสิทธิภาพและ
ย ก ร ะ ดั บ ก า ร  ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะขององค์กร ปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ ไ ด้ 
มาตรฐานสากล ให้ประชาชน
และ ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
และทิศทางการ พัฒนาประเทศ 
๒ ๐ ปี  แ ล ะ โ ม เ ด ล พั ฒ น า
เศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 

1) การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
1.2.3 จัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาส 4) การ
วางรากฐานการพฒันาองค์กร
อย่างสมดุล 4.1.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
และการให้บริการประชาชนใน
รูปแบบดิจทิัล (Digital 
Service) และบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)  
4.1.3 เพิ่มช่องทางการเข้าถึง
บริการภาครัฐและปรบัปรุงการ
อ านวยความเปน็ธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มี ขนาดที่เหมาะสม 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการ 
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

- เป้าหมายที่ 10 ลดความ              
เหลื่อมล้ า ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น                   

พ .ศ . 2560 - 2569 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

พ .ศ . 2560 - 2564 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ .ศ . 2560 - 2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable Development  

Goals (SDGs) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1  
มีการป้องกันการทุจริตในการ
ปกครองท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน 
สากล ร่วมขับเคลื่อนประเทศ
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

กลยุ ท ธ์ ที่  2  ยก ระดั บ ก า ร
จัดการธรรมาภิบาล ท้องถิ่นด้วย
การป้องกันการทุจริต ในการ
ปกครองท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน 
สากล หนุนเสริม ภาพลักษณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
ร่วมขับเคลื่อน ประเทศไทย 
ซื่อตรงโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์
ในระดับนานาชาติ 

3) การเสริมสร้างความสงบ 
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  
3.2.1 สร้างภูมิคุ้มกันและ 
สนับสนนุการป้องกันภัยคุมคาม 
ความมั่นคงในรปูแบบต่างๆ ทั้ง 
จากภายในและภายนอก
ประเทศ 4) การวางรากฐาน
การพัฒนา องค์กรอย่างสมดุล  
4.1.4 ป้องกันการทุจรติโดย 
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคี  
การพัฒนามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
(๓) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพฒันา
บุคลากรภาครัฐ  
(๔) การต่อต้านการทจุรติและ 
ประพฤติมิชอบ  
๕) การปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย              
เป็นธรรมและเป็นสากล 

๖) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ มิชอบและธรรมาภ-ิ
บาลในสังคมไทย เพื่อให้การ
บริหารจัดการภาครัฐ มีความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ      
มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรม 
ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศ
ปราศจากคอร์รัปชั่น มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่ง
ภารกิจ รับผิดชอบที่เหมาะสม 
ระหว่าง ส่วนกลางภูมิภาค 
และท้องถิ่น 
 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคม        
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยนืให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรม และสรา้งสถาบัน  
ที่มีประสิทธิผล รบัผิด รับชอบ 
และครอบคลมุ ในทุกระดบั 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนา ระบบกา รบ ริ ห า ร 
จัดการภาครัฐและมาตรฐาน 
ธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยมาตรฐาน 
สามารถให้ค าปรึกษา และ 
การประเมินผลการการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนา
ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
และมาตรฐานธรรมาภิบาล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศด้วยมาตรฐาน การให ้
ค าปรกึษาระดับสากล และ การ
ประเมินผลการมีส่วนร่วม จาก
องค์กรภาคีทุกภาคส่วน 

4) การวางรากฐานการพฒันา 
องค์กรอย่างสมดลุ  
4.1.5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ องค์กร โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และเนน้การมีสว่น
ร่วมของ ทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการ 
แบบบูรณาการ 
 

๖) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ  การป้องกันการทจุริต
ประพฤติ มิชอบและธรรมาภิ-
บาลในสังคมไทย เพื่อให้การ
บริหารจัดการภาครัฐ มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ   
มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคม     
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยนื ให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรม และสรา้งสถาบัน  
ที่มีประสิทธิผล รบัผิดรับชอบ 
และครอบคลมุในทุกระดบั 



 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น                   

พ .ศ . 2560 - 2569 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

พ .ศ . 2560 - 2564 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ .ศ . 2560 - 2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable Development  

Goals (SDGs) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรบคุคลเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1  
สร้างระบบคุณธรรมในการ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 

1) สร้างระบบคุณธรรมในการ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาล            
ใน ทุกกระบวนการของการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคลก้าวสู่
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลยุค ๔.๐ 
 

4) การวางรากฐานการพฒันา
องค์กรอย่างสมดุล  
4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดย 
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคี
การพัฒนามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  
4.1.5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร โดยยึดหลักธรร-
มาภิบาล และเนน้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
4.1.8 ขับเคลื่อนการสร้าง                 
อัตลักษณ์การด าเนินงาน   
(V-HAPPY) ให้เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ 
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ  การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่งใส                   
มีประสิทธิภาพ  มีความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 
อย่างเป็นธรรม ประชาชน              
มีส่วนร่วม ประเทศปราศจาก
คอร์รัปชั่น  

- 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาบุคลากร และผู้ น า
รองรับการพัฒนาส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่ 
สากล และขับเคลื่ อนการ
พัฒนาประเทศที่แข่งขันได้  
 
 

2) สร้างระบบการพัฒนา
บุคลากร และผู้น ารองรับการ
พัฒนากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสู่ สากล และขับเคลื่อน
การพัฒนา ประเทศที่แข่งขันได้ 

4) การวางรากฐานการพฒันา 
องค์กรอย่างสมดุล  
4.1.5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร โดยยึดหลักธรร-
มาภิบาล และเนน้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ 
บุคลากรให้เป็นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง สรา้งอัตลักษณ ์
บคุลากร (PITHAK) และจัดสรร
อัตราก าลังให้เหมาะสม กับ
ภารกจิและพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการ 
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ  การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่งใส                 
มีประสิทธิภาพ  มีความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 
อย่างเป็นธรรม  

- 



 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น                   

พ .ศ . 2560 - 2569 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

พ .ศ . 2560 - 2564 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ .ศ . 2560 - 2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable Development  

Goals (SDGs) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 1  
เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการน าองค์กรของผู้น า             
เพื่อการขับเคลื่อนส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่
อ ง ค์ ก ร ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ที่ มี
คุณธรรม 
 

 1) เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ใน ก า ร น า อ ง ค์ ก ร ข อ ง ผู้ น า             
เพื่อการขับเคลื่อนส านักงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สู่ อ ง ค์ ก ร ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ที่ มี
คุณธรรม 

4) การวางรากฐานการพฒันา
องค์กรอย่างสมดุล 
 4.1.9 พัฒนาขีดความสามารถ 
บุคลากรให้เปน็ผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง สรา้งอัตลักษณ์ 
บคุลากร (PITHAK) และจัดสรร
อัตราก าลังให้เหมาะสม กับ
ภารกจิและพื้นท ี

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรบัสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพฒันา
บุคลากรภาครัฐ 

๖) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ  การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่งใส                 
มีประสิทธิภาพ  มีความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมี
ส่วนร่วม ประเทศปราศจาก
คอร์รัปชั่น  

- 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนา ระบบกา รบ ริ ห า ร 
ยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรแบบ 
ครบวงจร เพื่อหนุนน าการ 
พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
 

2) พัฒนาระบบการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรแบบ 
ครบวงจร  เพื่ อหนุนน าการ 
พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงใน
อ น า ค ต แ ล ะ ร อ ง รั บ ก า ร 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

4) การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล 
4.1.5 พัฒนาระบบบริ หา ร
จัดการ องค์กร โดยยึดหลักธรร-
มาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(๒) การวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ 

๖) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ  การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่งใส                 
มีประสิทธิภาพ  มีความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมี
ส่วนร่วม ประเทศปราศจาก
คอร์รัปชั่น  
 

- 


