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บทคัดย่อ 
 รายงานส่วนบุคคลฉบับนี ้เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื ้นที่                    

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวัตถุประสงค์ได้แก่ (1) เพื่อวิเคราะห์      

สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) , TOWS Matrix , McKinsey 7-s Framework และ C- PEST 

Analysis ที ่มีผลต่อแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื ้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) (2) เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื ้นที่                

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)  และ (3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะใน 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                   

(พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การศึกษานี้เป็นการวิจัย                 

เชิงพรรณา โดยใช้เครื่องมือ PESTEL analysis ในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 

และ McKinsey 7's Framework ในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ เพื่อหาประเด็นยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2565   

จากการศึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก และสภาวะแวดล้อม                 

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า การบริหารงานเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทย

เผชิญกับความท้าทายจากภัยคุกคามภายนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

สังคมผู ้สูงอายุ ความเหลื ่อมล้ำทางสังคม ปัญหาความยากจนที่เพิ ่มขึ ้น ก่อให้เกิดปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนและปัญหาอาชญากรรมที ่หลากหลายเพิ ่มขึ ้น  ในขณะที ่สำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ยังมีข้อจำกัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ เช่น               

การขาดการกำหนดนโยบายเชิงรุก ขาดการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายเพื ่อแก้ ไขปัญหา               

ความเดือดร้อนในพื้นที่ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่ผู ้ปฏิบัติยังขาดความชัดเจน อย่างไรก็ตาม 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที ่ เป ็นหน่วยงานที่พ ัฒนายุทธศาสตร ์และ                     

แปลงนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเป็นแผนปฏิบัติราชการ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป

ของกระทรวงมหาดไทย การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวย              

ความเป็นธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

และเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รวมทั ้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และแผนระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในด้าน                 

จุดแข็งและโอกาส ซึ่งถือว่าเป็น “Stars (เอื้อและแข็ง)” แสดงให้เป็นว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่   

มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กร               

มีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไป

และพัฒนางานต่อยอด ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ (ENDs) “เป็นองค์กร

สมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่” มีประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (WAYs) 

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์  

ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (2) การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงและ  

(3) การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ 10 กลยุทธ์ โดยยกตัวอย่างแผนงาน/โครงการ 

(MEANs) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                

(2) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบาย              

ของรัฐบาล และ (3) โครงการยกระดับพัฒนางานศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะและสนับสนุนการดำเนินงาน

ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย  

 การศึกษานี้ สามารถสรุปข้อเสนอแนะในการขับเคลื ่อนและการนำแผนปฏิบัติราชการด้าน                   

การบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปใช้สู่การปฏิบัติ                

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั ่งยืน ดังนี้ (1) การกำหนดนโยบายและภารกิจสำคัญของ                  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ                       

(3) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการผ่านการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ และการดำเนินงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล (4) การพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ                              

(5) การเชื่อมโยงและสนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ๆ ในระดับชาติ (6) การบริหาร                       

ผลการปฏิบัติงาน และ (7) การทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับบริบท                      

ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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คำนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

มาตรา 51 กำหนดว่า การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้น เป็นการ

ทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม และเร่งรัด

ให้รัฐดําเนินการ รวมตลอดทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชน หรือชุมชน

ได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 65 กำหนดให้รัฐมี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบใน

การจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะ

หน่วยงานหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่                

จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ที่แถลงต่อรัฐสภา แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) และบริบทที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั ้งใช ้เป็นแนวทางในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

 ผู ้ศ ึกษาจึงได้จ ัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี ้ ในการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการ ด้าน                            

การบริหารงานเชิงพื ้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยใช้

กระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ ได้แก่ 

PESTEL McKinsey 7’s SWOT analysis และ TOWS Matrix ตลอดจนหลักวิชาในการกำหนดเป้าหมาย

ทางยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ (ENDs) กลยุทธ์ในการดำเนินการ/ประเด็นยุทธศาสตร์ (WAYs) และมาตรการ

หรือปัจจัยที ่เกี ่ยวข้อง/แผนงาน/โครงการ (MEANs) ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผนการดำเนินงาน งบประมาณ ประเภทของงบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ  รวมถึงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ ่งมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ในระดับพ้ืนที่” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 
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สุดท้ายนี้ ผู ้ศ ึกษาขอขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกท่านที่ให้โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ และขอขอบคุณ

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ ่นที่ 15 ทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนรุ่นไปสู ่ความสำเร็จและ                  

เป็นเครือข่ายการทำงานในอนาคต ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อขับเคลื่อน

การทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกิดการบริหารงานเชิงพื้นที่ การพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาของประชาชนและประเทศไทยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจของ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่  

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 51 การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้น เป็นการ

ทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม และเร่งรัด
ให้รัฐดําเนินการ รวมตลอดทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชน หรือชุมชน
ได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา  53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต                    
ของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

มาตรา 61 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที ่มีประสิทธิภาพในการคุ ้มครองและ 
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความ 
เป็นธรรม ในการทําสัญญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรร

มาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึงด้วย 



มาตรา 70 รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ ้มครองชาวไทยกลุ ่มชาติพันธุ ์ต่างๆ ให้มีสิทธิ
ดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูก
รบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็น
อันตราย ต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา 71 วรรค 2 รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ
และความสามารถสูงขึ้น 

มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้ร ับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทํา
บริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด 
ความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ต่าง ๆ ได้ โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา 259 ภายใต้บังคับมาตรา 260 และมาตรา 261 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทํา
แผนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 
การวัดผลการดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เริ่มดําเนินการ
ปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
ว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี 
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ                      
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับส่วนราชการ ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 จะประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของ 
คนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้   
การพัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ของประเทศ ความเท ่าเท ียมและความเสมอภาคของส ั งคม  
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งย ืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศ 
ในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื ่อนย ุทธศาสตร์ชาติให ้บรรลุ ตามเป้าหมายที ่วางไว ้ใน 
ปี พ.ศ. 2580 ซึ่งปรากฏตามความในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยได้ระบุถึง
ความสำคัญว่า แผนแม่บทฯ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วยซึ่งแผนแม่บทฯ มีจำนวน 23 ฉบับ จะประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 
2) การต่างประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้าง ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกัน
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ทางสังคม 18) การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 เป ็นแผนระดับชาติท ี ่ เป ็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องเช ื ่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยกำหนด 5 เป้าหมายหลัก คือ 1) การปรับโครงสร้าง
การผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู ่สังคมแห่งโอกาส 
และความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศ 
ในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ที่เอื้อ
ให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ ใน 4 มิติ ดังนี้  
 1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศ 
ชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว 
ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  และหมุดหมายที่ 6 ไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน  
 2.  มิต ิโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย หมุดหมายที ่ 7 
 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมาย 
ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  และหมุดหมายที่ 9  
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 
 3. มิติความยั ่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย หมุดหมาย 
ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ และหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทย 
มีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 เป็นเป้าหมายที่มุ ่งหวังให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งดำเนิน 
การเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลก และทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับ
ความสำคัญในการพัฒนาของตนเองที ่เหมาะสมในการปรับปรุงชีว ิตสำหรับคนรุ ่นต่อ  ๆ ไป  
โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 17 เป้าหมาย คือ  
 1. กลุ ่ม People ที่ว่าด้วยเรื ่องคุณภาพชีวิตของผู ้คน (เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน ,  
2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั ่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย ,  
3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย , 4 สร้างหลัก 
ประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง) 
 2. กลุ ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื ่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั ่งยืนและครอบคลุม 
(เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ,  
8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมี
งานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน, 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม, 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
และ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน) 
 3. กลุ ่ม Planet ที ่ว ่าด้วยเร ื ่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (เป้าหมายที่ 6  
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน , 
12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน, 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น , 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรม
ของที่ดินและฟ้ินสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ) 
 4. กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (เป้าหมายที่ 
16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ) 
 5. กลุ ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื ่องการเป็นหุ ้นส่วนเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน) 
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นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  ที่แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายหลักในการบริหารราชการ
แผ่นดิน 12 ด้าน ดังนี้  1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนา 
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ท ุกช วงว ัย 9) การพ ัฒนาระบบสาธารณส ุขและหล ักประก ันทางส ังคม 10) การฟ ื ้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ ่งแวดล้อมเพื ่อสร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืน 11) การปฏิรูป  
การบริหารจัดการภาครัฐ และ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ
ยุติธรรมและรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ดังนี้ 1) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการ
เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย และ 12) การสนับสนุนให ้ม ีการศึกษา การร ับฟังความเห็นของประชาชนและ 
การดําเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย (1) แผนระดับที ่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนระดับที ่ 2 ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย
และแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และ (3) แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของแผน ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติให้กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ใน 3 ระดับ 
ได้แก่ (1) ประเด็นแผนแม่บทฯ (2) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และ (3) เป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ โดยมีภารกิจหลัก ในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการดำเนินงานที่
สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยแผน
ระดับที่ 3 ประกอบด้วย 2 แผนหลัก ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการด้านและ (2) แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี และรายปี 
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จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ  ทั้งด้านเศรษฐกจิ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
และขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขึ้น เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 
2570) และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ     ผลสัมฤทธิ์ ซึ ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ได้มีการสรุปข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (SWOT Analysis)  รวมทั ้ งสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณ ประเภทของงบประมาณ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ 
  แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) จึงมี
ความสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่” อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 เพ ื ่อว ิ เคราะห ์สภาวะแวดล ้อม (SWOT Analysis) , TOWS Matrix , McKinsey 7-s 
Framework และ C- PEST Analysis ที่มีผลต่อแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1.2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)  
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1.2.3 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง 
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตด้านเอกสาร 
1) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่

เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

2) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร    

ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผล
ต่อการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื ้นที่ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา    
ใช้เวลาในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลในห้วง

เวลาระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565   

1.4 ระเบียบวิธกีารศึกษา 

1.4.1 การรวบรวมข้อมูล   
1) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 
2566 – 2570) 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ การวิจัยเอกสาร เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในระดับพื ้นที ่ การกำหนดยุทธศาสตร์ รวมทั ้งข้อมูลแผนในระดับต่าง ๆ ของประเทศ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา นายกร ัฐมนตร ี)  หล ักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากห้องสมุดศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง    

1.4.2 การจัดระเบียบข้อมูล   

เมื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิตามข้างต้นแล้ว หลังจากนั้นจะนำข้อมูลมาจัดระเบียบ                                        
และตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป   

1.4.3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล   

1) ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรด้วยวิธี SWOT 
Analysis ที่มีผลต่อแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื ้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะใช้ C-PEST และกรอบ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  7 ประการของ McKinsey 
(McKinsey 7-S Framework)  

2) ให้กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักเพื่อระบุปัจจัยหลักด้วยวิธีการให้ค่าคะแนน เพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญของปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าคะแนนสูงจะเป็นปัจจัยหลัก ไล่เรียงลำดับกันลงมา  

3) ใช ้เทคนิคการจับคู ่ (SWOT matching หรือ TOWS Matrix) เพื ่อนำมาประเมิน
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดกลุ่มกลยุทธ์ และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก  

4) กำหนดแนวทางการพัฒนาขององค์กรโดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงาน
เชิงพ้ืนที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 5) จัดทำข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.4.4 การนำเสนอข้อมูล   

นำเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนาที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  
(SWOT Analysis) ที ่มีผลต่อการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับใช้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 
2570) ที ่มีคุณภาพ สอดคล้องเชื ่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศในมิต ิต่าง ๆ ตามหลัก  
การความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  
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1.5 ข้อจำกัดของการศึกษา 
1.5.1 ระยะเวลาในการจัดทำงานวิจัยส่วนบุคคลมีจำกัดเพียงสามเดือน หลักสูตรการเรียน 

การสอนไม่ได้กำหนดให้นักศึกษาเรียนทุกวัน ไม่มีที่พัก มีการเดินทางไป-กลับ ประกอบกับนักศึกษามี
ภารกิจงานประจำที่ต้องปฏิบัติราชการควบคู่กับการเรียนไปด้วย จึงอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถ
ศึกษา ทำความเข้าใจและจัดทำงานวิจัยส่วนบุคคลได้เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 

1.5.2 เอกสารข้อมูลที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นการวางแผนอนาคตในระยะ 5 ปี ซึ่งอาจ
มีความคลาดเคลื่อน เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงในปีถัดไปได้ ดังนั้น ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีถัด ๆ ไป ควรมีการทบทวนแผนทุกปี เพื่อให้แผนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
อยู่เสมอ  

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีที่ เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื ้นที่ 
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.6.2 ได้ทราบถึงสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงาน 
เชิงพ้ืนที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1.6.3 ได้แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีคุณภาพสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.6.4 ได้รับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ต่อมา
เพื ่อให ้เป ็นไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัต ิการจ ัดทำยุทธศาสตร ์ชาต ิ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 แผนแม่บท ซึ่งมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำไป
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้เห็นชอบให้จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย  

▪ แผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ  
▪ แผนระดับที ่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
▪ แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1  

และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการดำเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลัก 
การความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย  
2 แผนหลัก ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการด้าน... และ (2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี 

 
 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 สรุปความเช่ือมโยงของแผน 3 ระดับ 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 แผนระดับท่ี 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย  

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

แผนภาพที่ 2 หลักการความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563 

12 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 แผนระดับที่ 2 : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น

ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ  ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นข้ามยุทธศาสตร์และการ
เชื่อมโยง เป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
มีทั้งสิ ้น 23 แผนแม่บท โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และ
แนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง  ๆละ 
5 ปี รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
เป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้อง ที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผน
แม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่     ในทุกมิติ จึงมีภารกิจที่เกี ่ยวข้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็นดังนี้ 

แผนภาพที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564 
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ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการหลัก ที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน     ในระยะ 20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติ
มั ่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
(4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ โดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
การต่างประเทศมีส ่วนขับเคลื ่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย 
การดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่ างสร้างสรรค์ 
เพื ่อเป็นผู ้เล่นสำคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับ นานาชาติในลักษณะที ่จะเกื ้อหนุนต่อ
ความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลกโดยรวม โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาค
และภูมิภาคเอเชีย และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม 
และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีมากขึ้นและ 
การเปลี ่ยนแปลงขั ้วอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์เป็นเงื ่อนไขสำคัญต่อการปรับตัวด้าน 
การต่างประเทศของประเทศไทย ดังนั้นแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ จึงได้กำหนดกรอบ
นโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน  
ในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ “การต่างประเทศไทย  
มีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภ ูมิ                
ในประชาคมโลก”   

ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้า

สู ่ประเทศ รวมทั ้งเป็นแหล่งจ้างงานที ่สำคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขันจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที ่สำคัญที ่จะช่วยให้การดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขันเกี ่ยวกับการยกระดับผลิตภาพ การผลิตและสร้างมูลค่า 
เพิ ่มให้ก ับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม  
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โดยการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการเติบโตที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคการผลิตที่สำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศที่ผ่านมา การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยให้ความสำคัญ
กับการส่งเสริมการพัฒนา ประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ ซึ ่งภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื ่องมาโดยตลอดทั ้งใน 
ด้านมูลค่าและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 8.5 ล้านล้านบาท  
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี พ.ศ. 2556 เป็น 9.6 ล้านล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ดี   
การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนา
นวัตกรรม การติดต่อสื่อสารและคมนาคมขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแข่งขันในตลาดโลก 
ที่สูงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมและบริการเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 ซึ ่งเป็นการเปลี ่ยนจากการขับเคลื ่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพ้ืนฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง 

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที ่ยวในฐานะกลไกหลักในการช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้กว่า 2.75 ล้าน
ล้านบาท และมีขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness 
Index) อยู่ในอันดับที่ 34 จาก 136 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่  
ผ่านมาของไทยสามารถเพิ ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์
โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลก  
ที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรักษาและพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ   

ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน สร้างงาน จัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อให้เป็นเมืองน่าอยู ่สำหรับคนทุกกลุ ่มในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิต 
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
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ด้านการสื่อสาร การขนส่งและพลังงานจะเป็นโอกาสในการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จใน
ภ ูม ิภาคให ้ เป ็นเม ืองอ ัจฉร ิยะซ ึ ่ ง ใช ้ประโยชน ์จากเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมที่ ท ันสมัย 
และชาญฉลาดในการยกระดับการบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
คมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์แ ละ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและการบริหารจัดการเมืองซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติที่
ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ ซ่ึงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
คมนาคม ระบบโลจิสติกส์และพลังงานดิจิทัล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่สำคัญของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของประชาชนทั้งในระดับ
ครัวเรือน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
ความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น จากอันดับที่ 49 ในปี พ.ศ. 2560 เป็นอันดับที่ 48 ในปี  
พ.ศ. 2561 และต้นทุนระบบโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่ลดลงจากร้อยละ 14.2  
ในปี พ.ศ. 2547 เหลือร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีอันดับด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดีขึ้น                
จากอันดับที่ 45 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอันดับที่ 32 ในปี พ.ศ. 2561  

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

ทั้งในมิติของการสร้างรายได้ เป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญ และยังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนของประเทศที่ผ่านมาแม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนของมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของไทยอยู่ที่ ร้อยละ 37.3 ในปี พ.ศ. 2555 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
42.4 ในปี พ.ศ. 2560 แต่ในการที่จะบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไว้ที่  
ร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ผู ้ประกอบการ 
ยุคใหม่สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการแข่งขัน  
ทั้งในประเทศและในระดับสากลสูงขึ้น 

ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง 
มีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งผลการประเมินขีด
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ความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันชั้ นนำของโลก พบว่า
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดีที่ 30 จาก 61 ประเทศ แต่หากพิจารณาในตัวชี้ว ัดที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะพบว่าไทยทำคะแนนได้ค่อนข้างต่ำ ในด้านผลิตภาพ (อันดับที ่ 43) 
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ 47) และเทคโนโลยี (อันดับที่ 42) ซึ่งรายงาน              
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 2016 - 2017 ของการประชุมเศรษฐกิจโลกให้ผล 
การประเมินในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน และแรงงาน
ทักษะ มีการพัฒนาช้า เมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็นปัญหา 
หลักในการทำธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย 

ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื ่องจากเป็น

ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒนาประชากรที่ดีและ
สมบูรณ์นั้น นอกจากการยกระดับ ในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนา 
ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหม าย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

ไปในอนาคต ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก
มิติไปสู่เป้าหมายการเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปี
ข้างหน้า อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ 
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของ เสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ  
ในการจัดสวัสดิการเพื ่อดูแลผู ้ส ูงอายุที ่เพิ ่มสูงขึ ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทย

ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึง 
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ผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนา
ทักษะฝีมือ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็ น
เครื ่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู ้ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา  
มีสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและ
ระบบรองรองรับการพัฒนาที ่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้กับคนไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบ
สาธารณสุขของไทย ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู ้ป่วยทั ้งด้านร่างกายและจิตใจ  
โดยสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยยังมีความท้าทายในหลายประการ โดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทย 
มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพการทำงานที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ของคนไทยที่มีอัตราสูงถึง 32.7 คนต่อประชากรแสนคน หรือเป็นอันดับ 9 ของโลกในปี พ.ศ. 2559 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการให้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์

การกีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการพัฒนาทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ 
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้าง
ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกสำคัญยิ่ง 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ 

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม  
การเสริมสร้างพลังทางสังคมจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่จะเป็นกลไกช่วยให้การ

ดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการเป็นส่วนร่วม การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่บน
ฐานองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพ ปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง เพื่อให้คนไทยมีวิถี 
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การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศ มีส่วนร่วมจาก
ชุมชนและสังคม และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง  

ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก  
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับ

ประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้  
กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ศักยภาพ
ในการแข่งขันพ่ึงพาตนเองได้ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำและความ 
ไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม เพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ผ่านการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
และวิสาหกิจชุมชน 

ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความ

เป็นธรรมและหลักประกันทางสังคมที่ เป็นธรรมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นรากฐาน
สำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ สร้า งความเป็นธรรมและลด 
ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคที่คาดว่าจะทวี 
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งจาก  
ในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในสังคม 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน  
ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก 

ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ถูกคุกคาม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในการจัดอันดับผลการ
ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยอยู่อันดับที ่121 จาก 180 ประเทศท่ัวโลก 
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ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  
ทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ซึ่งถูกใช้ 

เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อการบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
รวมถึงเพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศที่ผ่านมาภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ มีจำนวน 
151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่าง ๆ มีจำนวน 
102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอนาคตจาก
การขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยขาดการคำนึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ำ และการใช้
น ้ำเพื ่อการผลิตและอุปโภคอย่างไม่ม ีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประกอบกับ 
การบริหารจัดการน้ำทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะน้ำแล้งหรือน้ำท่วมยัง
ขาดกลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข และบรรเทาปัญหาได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมากต่อภาคการผลิต และประชาชน 
รวมถึงระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นทั ้งเป้าหมายและ

เครื่องมือกลไกในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการจนบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมี
ขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุน
ให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ 
“ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในลำดับ 1 ใน 20 หรือมีค่าคะแนนประมาณ 73 
คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. 2576 – 2580 โดยในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้คะแนน 37 อยู่ใน
ลำดับที่ 96 จาก 180 ประเทศท่ัวโลก 

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ กำหนดให้ กฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงถูกจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกลไกสำคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมุ ่งเน้นให้กฎหมายมีความเป็นพลวัตที ่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง  ๆ
เปลี ่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที ่เคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที ่สำคัญในการดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ  อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาและ
พัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้าน 
การวิจัยและนวัตกรรม 

2.1.3 แผนระดับที่ 2 : แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565  

จัดทำขึ ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ความปกติใหม่ และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญของโลก โดยการจัดทำแผนแม่บท 
เฉพาะกิจฯ ครั้งนี้ ได้นำแนวคิด แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 “ล้มแล้วลุกไว” อันประกอบด้วย การพร้อมรับ (Cope)  
การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทย มีความเข้มแข็ง 
เท่าทัน มีศักยภาพในการรับและลดความเสี่ยง สามารถสร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยืนหยัดและเจริญเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู ่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีประเด็น                   
การพัฒนา 4 ประการ ประกอบด้วย 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy)  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ  

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth)  
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3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ  

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.1.4 แผนระดับที่ 2 : ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีหนึ ่งในหมุดหมายสำคัญของ
แผนพัฒนาฯ คือ “หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน”  
ที่มุ่งเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาคร ัฐแนวใหม่ คือ  

แผนภาพที่ 4 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ (Priority Focus Areas) 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563 
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การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและ  
การแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
2.2.1 ประวัติกระทรวงมหาดไทย 

ราชการมหาดไทย เริ่มปรากฏครั้งแรกตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทัย เป็นราชธานี ในรูปแบบ จตุสดมภ์  
โดยให้กรมเมือง มีหน้าที่ในการปกครองท้องที่ รักษาสันติสุข บังคับบัญชาบรรดาพลเรือน ตราบจนถึง
รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราวในปี พ.ศ. 2006 ได้กำหนดให้มีกรมมหาดไทย ดูแล
บริหารราชการฝ่ายพลเรือนสืบทอดมาจึนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

จนมาถึง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ได้มีพระบรมราชโองการตั้ง
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 และได้ทรงมอบหมายให้ สมเด็จกรมพระยาดำรง 
ราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย งานของกระทรวงมหาดไทยในระยะเริ่มต้น จัดแบ่งเป็น 3 กรม 
คือ กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าที่ทั่วไป กรมมหาดไทย ฝ่ายเหนือ มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย และงานด้าน
อัยการ กรมพลัมภัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ 

ต่อมาในปีเดียวกันนี้เอง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงจัดระบบการบริหารราชการ
ในส่วนภูมิภาค  ขึ้นใหม่ เรียกว่า เทศาภิบาล โดยแบ่งการปกครองเป็น มณฑล เมือง และ อำเภอ ต่อมาได้มี
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 แบ่งโครงสร้าง 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงมี
โครงสร้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมี ผู ้ว่าราชการจังหวัด 
(ข้าหลวง) และนายอำเภอเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั ้งนี้  ในส่วนท้องถิ ่นซึ ่งได้
กำหนดให้มีการปกครองตนเองในรูปต่าง ๆ นั ้น ก็อยู ่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยด้วย  
โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บริหารกระทรวง และมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
หัวหน้าข้าราชการของกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงมหาดไทย คือ พระยาราชสีห์ 
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย, 2563 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2435
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


กระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน 7 กรม และมีหน่วยงานภายใต้ 
การกำกับดูแล  6 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์การ ดังนี้  

ส่วนราชการระดับกรม 
• สำนักงานรัฐมนตรี (สร.มท) 
• สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 
• กรมการปกครอง (ปค.) 
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
• กรมท่ีดิน (ทด.) 
• กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 
• กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 
• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

รัฐวิสาหกิจ/องค์การ 
• การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
• การประปานครหลวง (กปน.) 
• การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
• องค์การตลาด (อต.) 
• องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) 

2.2.2 ประวัติของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร ิ ่มมีการก่อต ั ้งข ึ ้นพร้อมกันกับการก ่อตั้ง

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435  ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476   โดยแบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยออกเป็น 10 ส่วนราชการ ส่วน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ใช้ชื่อว่า "กรมปลัด" ต่อมามีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อ

เป็น "สำนักงานปลัดกระทรวง" โดยมีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่  ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 

2.2.3 อำนาจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น  
 1. ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 13 สำนัก/กอง 

   2. หน่วยงานรับผิดชอบขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 หน่วยงาน 
   3. หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรอง
ปลัดกระทรวงที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติราชการเป็นรายพื้นที่ 
จำนวน 1 หน่วยงาน คือ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (6 ภาค) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2


   4. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานจังหวัด (76 จังหวัด) 
โดยมีรายละเอียดและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังนี้ 

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวย
ความเป็นธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
• ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

• พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 

• แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 

• จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพ่ือให้เกิดการประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์ 
• ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใช้ในการบริหารงานและให้บริการด้านการสื่อสาร
แก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด 

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

• ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติไปสู่       
การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การยื่นคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนติดตาม 
และประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค 

• ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

• ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรม
และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของกระทรวง 

• ดำเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศ 

• อํานวยการ บูรณาการ และเป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการประสานงานด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในรวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

• ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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❖ ราชการบริหารส่วนกลาง 

กองกลาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 

กองการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

 
 
 
 

• ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
• ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง 
• ประสานราชการกับหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงในส่วนภูมิภาค 
• ปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

ส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

• จัดระบบบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง เว้นแต่การฝึกอบรม 
• จัดระบบบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

• ดำเนินการด้านการต่างประเทศ 
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ ติดตาม และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานด้านความช่วยเหลือ 

และร่วมมือทางด้านกิจการชายแดน ผู้อพยพ และผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจา
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ของสำนักงานปลัดกระทรวง 

• ดำเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
กระทรวง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
•  
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กองสารนิเทศ 
 
 
 
 
 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 

 

 

 

สถาบันดำรงราชานุภาพ 
 
 
 

 
 
 
สำนักกฎหมาย 

z 

 

• ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ของกระทรวง 

• เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

• พัฒนาระบบงานและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
• สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารและให้บริการด้านการรับส่งข่าวสาร  การติดตั้ง

การตรวจซ่อม  การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ  และจังหวัด 
• กำหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบการสำรวจการจัดเก็บการประมวลผลการใช้ประโยชน์ 

และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและบริการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและ 
เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของกระทรวง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

• กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง 
• วิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
• พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

• ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
• ดำเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง 

และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง 
• ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง 
• ดำเนินการเกี่ยวกับบริการข้อมูลด้านกฎหมายของกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
สำนักนโยบายและแผน 

• รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
• ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร 

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
• ประสานงานติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะนำเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
• จัดประชุมสัมมนาฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
• จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และในการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวง แผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

• รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเมินผลของแผนงานโครงการ             
ในการตรวจราชการ และจัดทำรายงานประจำไตรมาสและประจำปี 

• ร่วมและติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการและการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน 
และร้องทุกข์ตลอดจนติดตามการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

• รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวน จัดทำรายงานผลความคืบหน้าตามที่ผู้บังคับบัญชา 
สั่งการ รวมทั้ง ประสานและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 

• สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงตามแผนการตรวจราชการกระทรวง  
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ หรือการติดตามเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ 

• สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภาคราชการ 
• วิจัยและพัฒนาระบบตรวจราชการและประสานเครือข่ายการตรวจราชการการติดตามผล ตลอดจน

ตรวจสอบเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

 
 
 
 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 

• เสนอแนะและจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายของกระทรวง จัดทำแผนมหาดไทยแม่บท ประสานแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบาย 
ในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

• สนับสนุนการบริหารราชการของกลุ่มภารกิจ 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

• ประสานระดับนโยบายการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนประสานการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 

• ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมท้ังกำกับ เร่งรัด  
และประสานการบริหารราชการของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ 

• สนับสนุนและส่งเสริมกลไกการบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
• ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

• อํานวยการ ประสานงาน และบูรณาการด้านการข่าวของกระทรวงมหาดไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อ  
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 

• ดำเนินการติดตาม รวบรวม ตรวจสอบวิเคราะห์ และประมาณสถานการณ์ด้านการข่าวที่อาจส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

• พัฒนาระบบข่าวกรองของกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
 
 
 
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 

 

 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

• ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง 

• ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน 
และการตรวจสอบอ่ืน ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกลุ่มจังหวัด 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

▪ หน่วยงานรับผิดชอบขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 
 

 

 • เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

• ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

• รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
• ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการทุจริตฯ และคุ้มครองจริยธรรมฯ และร่วมมือ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
• ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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สำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

 
 
 

กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง 
 
 
 
 
 

 
 

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ปฏิบัติงานในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของกระทรวง 
• ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 

ของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารของกระทรวง และส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด 

• ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของผู้บริหารระดับสูงสำนักงานงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
• ติดตาม ประสานงานการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
• วิเคราะห์ สรุป ประสานงาน ติดตาม และเสนอแนะในงานสำคัญเร่งด่วนแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

และงานคณะกรรมการผู้บริหาร  
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

• รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
• ประสานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ 
• ประมวลแยกแยะเรื่องร้องทุกข์จากทุกช่องทาง/หน่วยงาน 
• งานให้คำปรึกษาแนะนำกับประชาชน 
• ประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/แก้ไขปัญหาของประชาชน 
• งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์ดำรงธรรม 
• ประสานการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
• ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
• งานส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี 
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (E - Report) 
• งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม 
• งานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
• ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

▪ หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยข์ับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 • เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง 
• เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ                     
กับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และระหว่างกระทรวง 

• งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง 
• เป็นเจ้าภาพในการกำกับ ติดตามการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด                                    

ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
• จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
• ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ                        

และปฏิรูปประเทศ 
• ประสาน เร่งรัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด 
• เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 • เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงมหาดไทย 
• อำนวยการ ประสานราชการ กำกับ ติดตามการดำเนินการด้านจิตอาสาเพ่ือดำเนินการตามภารกิจ 

ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) และศูนย์อำนวยการ 
และขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงมหาดไทย มอบหมาย 

• อำนวยการ ประสานราชการ ติดตามการดำเนินการด้านจิตอาสาของศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา 
กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง และขับเคลื่อนภารกิจจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

• จัดทำแผนงานและยุทธการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ภายใต้
อำนาจหน้าที่และภารกิจของกระทรวง 

• ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินการด้านจิตอาสาของกระทรวงและจังหวัด 
• เผยแพร่และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านจิตอาสาแก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวง 
• ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินภารกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านจิตอาสาของกระทรวง 
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

33 



 
 
 

▪ หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวงที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติราชการเป็นรายพื้นที่ 

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานจังหวดั 

 
 
 
 

 

• แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่  
• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวางแผนและเครือข่าย

สารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพ่ือการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด 
• จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
• จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
• ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด  
• อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด  
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

• ประสานและบูรณาการการทำงานของภาคร่วมกับหน่วยงานกลางและคณะกรรมการหรือคณะทำงาน    
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งส่วนราชการกระทรวง กรม และส่วนราชการหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ในระดับพ้ืนที่ การรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการและประสานการจัดทำแผน 
ในทุกระดับทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญ 
ของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ One plan 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและบริหารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือจัดทำระบบข้อมูลศักยภาพการพัฒนาภาค 
• ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาภาค 
• จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาภาค 
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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สำนักงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักนโยบายและแผน 

กองการเจ้าหน้าที่ 

กองคลัง 

กองสารนิเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

สำนักงานคณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหาร         
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการข่าว 
กระทรวงมหาดไทย 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง 

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ             
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย  

หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย       
หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการเป็นรายพื้นที่ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย  

สำนักกฎหมาย 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สถาบันดำรงราชานุภาพ 

สำนักพัฒนาและส่งเสริม 

การบริหารราชการจังหวัด 

สำนักตรวจราชการ              
และเรื่องราวร้องทุกข์ 

กองการต่างประเทศ 

กองกลาง 

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง/

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 

สำนักงานจังหวัด (๗๖ แห่ง) 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

แผนภาพที่ 6 โครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2564 
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2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

2.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

McKinsey 7-s Framework เป็นเครื่องมือทางการบริหารอีกหนึ่งชนิดที่สามารถนำมา
ช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวถูกคิดค้นขึ้นมา โดย Thomas 
J. Peters และ Robert H.Waterman ที ่ปรึกษาบริษัท McKinsey Company ในปี ค.ศ. 1978  
ซึ่งต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำมาตีพิมพ์ไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า In Search of Excellence ซึ่งเป็น
หนังสือที่ขายดีเป็นอย่างมากในปี ค.ศ. 1982 โดยหลักการของแนวคิดนี้ คือ ต้องการนำเสนอกรอบ
การประเมินองค์การในด้านประสิทธิภาพขององค์การที่มาจากความสัมพันธ์ของปัจจัยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ทั้ง 7 ปัจจัยที่อยู่ภายในองค์การ ดังนี้ 

S1 – กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) คือ แผนการใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์การที่มี
อยู่ เพื ่อบรรลุจ ุดหมายที ่วางไว ้ กลยุทธ์เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ และการกระทำต่อปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งที่เป็นอุปสรรค และโอกาสต่อความสำเร็จ 

S2 - โครงสร้างองค์การ (Structure) คือ รูปแบบของการจัดองค์การแสดงความสัมพันธ์ 
และสายการบังคับบัญชา กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบองค์การอาจจะเป็นแบบ
การรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจ หรือกระจายอำนาจการตัดสินใจ 

S3 - ระบบปฏิบัติงาน (System) คือ ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กร 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ช่วยให้องค์การสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น ระบบการวางแผน ระบบด้านงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ซึ่งระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการทำงานต่าง ๆ ขององค์การ 

S4 - บุคลากร (Staff) คือ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ที่รวมตั้งแต่การพิจารณา
คัดเลือกพนักงาน การบรรจุพนักงานให้เหมาะสมกับงาน การพัฒนาความสามารถของพนักงาน  
การควบคุม ติดตามประเมินผลการทำงานและการให้เงินเดือน รางวัล หรือแม้แต่การลงโทษให้ออก 
จากงาน เป็นต้น. 

S5 - ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) คือ ความเชี่ยวชาญ ความโดดเด่นความสามารถ 
ในการทำงานของพนักงาน องค์การจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีทักษะเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 

S6 - รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ของผู้บริหาร คือ ผู้นำองค์การมีบทบาทสำคัญ 
ต่อความ สำเร็จขององค์การ ผู้นำองค์การต้องเป็นแบบอย่างของพนักงาน รู้จักสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่ช่วยให้องค์การเดินไปสู่ความสำเร็จ 
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S7 - คุณค่าหรือค่านิยมร่วม (Shared Value) คือ สิ่งที่คนทั้งองค์การยึดถือร่วมกัน มุ่งมั่น 
ในสิ่งเดียวกัน ทำโดยไม่มีการบังคับ แต่เป็นวัฒนธรรมองค์การ วิธีปฏิบัติ ปรัชญาการทำงานที่ทุกคน
ยอมรับและทำตาม ค่านิยมร่วมเปรียบเสมือนหัวใจขององค์การที่เชื่อมประสานองค์การเข้าด้วยกัน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยใช้ 7S สรุปเป็น
ตาราง ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรโดยใช้ 7S 

7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. กลยุทธ์ของ 

องค์การ 
(Strategy) 

S1 ม ีการกำหนดว ิส ัยทัศน ์ ภารกิจ แผน 
ย ุทธศาสตร ์ และมีการจ ัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการทั ้งระยะสั ้น (แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี) และระยะกลาง (แผนแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี) 
S2 เป ็นหน่วยงานที ่ข ับเคล ื ่อนการแปลง
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ อาทิ 
นโยบายไทยนิยม ยั ่งยืน โครงการตำบลละ  
5 ล้านบาท และโครงการตามพระราชกำหนด 
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 
S3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนและประสานแผนพัฒนาพื ้นที ่ในระดับ
อำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแนวทาง
และขั ้นตอนการจัดทำแผนและประสานแผน 
เพ ื ่ อให ้ เก ิ ดการบ ู รณาการและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
 

W1 ย ังไม่ม ีแนวทางในการจัดแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) ที่ชัดเจน 
W2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยไปยัง 
ผู ้ปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม ทำให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจแผนงาน ส่งผลให้ผลงาน
ไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์
ของหน่วยเท่าที่ควร 
W3 มีการเปลี ่ยนแปลงผู ้บร ิหารระดับสูง
บ ่อยคร ั ้ ง  ทำให ้นโยบายของหน ่วยงาน                  
ไม่ต่อเนื่อง 
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7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
2. โครงสร้าง 
องค์การ 
(Structure) 

S4 มีการแบ่งการบริหารราชการส่วนกลาง
เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย สั่งการ กำกับ
ติดตามงานในภาพรวมของประเทศ  
S5 มีการแบ่งส ่วนราชการส่วนภูมิภาคใน
ลักษณะ Area ออกเป็น 6 ภาค 18 กลุ่ม
จังหวัด ซึ่งมีกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
6 ภาค เป็นหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย 
ให้กำกับดูแลภาค และ 76 จังหวัด ซึ ่งมี
สำนักงานจังหวัดเป็นส่วนราชการในภูมิภาค 

W4 โครงสร้างของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เป็นหน่วยงาน
ส ่วนกลางซ ึ ่ งปฏ ิบ ัต ิ งานอย ู ่ ในภ ูม ิภาค               
ถูกกำกับดูแลและประเมินผลโดยส่วนกลาง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมีส่วนในการกำกับและ
ประเมินผลโดยตรงได้อีกทางหนึ่ง  
 

 สังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย            
โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นผู ้กำกับดูแล 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
และเกิดความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 

3. ระบบ 
ปฏิบัติงาน 
(System) 

S6 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู ้บร ิหาร
กระทรวงเพื่อวางแผน สรุปผลการดำเนินงาน 
กำกับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ก.พ.ร. และ
ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั ้งใน
รูปแบบ Onsite และ Online  
S7 มีศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานทั ้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่รับเรื ่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้
คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็น
ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

W5 มีการรวมอำนาจและนโยบายที่สั ่งการ
จากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคไม่ชัดเจน มีหลากหลาย 
ซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
W6 ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หลายๆ เรื่อง 
ต ้องมีการบูรณาการบังค ับใช ้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องจากหลายส่วนราชการ ทำให้แก้ไข
ปัญหาได้ล่าช้า 
W7 ขาดการกำหนดนโยบายเชิงรุก จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนและปัญหาความ
ต้องการของประชาชนเพื่อวางแผนการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
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7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
4. บุคลากร 
(Staff) 

S8 มีอัตรากำลังและการประเมินผลปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในทุกระดับ 

W8  การจ ั ดสรรบ ุ คลากรบางตำแหน่ ง 
ไม ่ เหมาะสมก ับความร ู ้  ความสามารถ  
ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถ 
(Skill) 

S9 มีสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ 
เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม 
และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งดำรงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน 

W9 ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ส่งผล
ให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
และความสามารถในทางที ่เหมาะสมของ
ตนเอง 
W10 ต่างคนต่างทำ ไม่แชร์ข้อมูลและบูรณาการ
การทำงานร่วมกัน 

6. รูปแบบ
การ 
บริหารจัดการ 
(Style) 

S10 แต่งตั ้งคณะกรรมการ ก.บ.จ./ก.บ.ก. กรอ.
จังหวัดและกรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นเวที
รับฟังความเห็นทั้งข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ
รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
กับภาครัฐ และให้เป็นกลไกเชื่อมโยงจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดสู่ส่วนกลาง 
 

W11 ผู้บริหารมีการสั่งงานข้ามสายบังคับบัญชา            
สู ่ผ ู ้ปฏิบัติโดยตรง ส่งผลให้ผู ้บังคับบัญชา 
ของผู้ปฏิบัติไม่ทราบข้อมูล 
 

7. คุณค่าหรือ 
ค่านิยมร่วม 
(Shared 
Value) 

S11 มีการกำหนดค่านิยมร่วมของกระทรวงฯ W12 บุคลากรขาดความตระหนักถึงค่านิยม
ร่วมของกระทรวง เนื่องจากขาดการผลักดัน
และการถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
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2.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ C-Pest (C- PEST Analysis)  
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยปัจจัย 5 ด้าน ดังนี้   
1) ด้านผู้รับบริการ (Customer : C) วิเคราะห์ผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

2) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P) วิเคราะห์ ยุทธศาสตรชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน  

3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) วิเคราะหสภาพและแนวโนมเศรษฐกิจที่ประสบปัญหา
เศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Society : S) ปัญหาการความเหลื่อมล้ำและการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศ  

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) วิเคราะห์ในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ที่ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อหน่วยงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที ่

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยใช้ C-PEST 
สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST 

ด้านการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. ด้านผู้รับบริการ 
(Customer : C) 

O1 ผู ้ร ับบริการ มีความเชื ่อมั ่นในการ
ให้บริการในมิติต่าง ๆ เพื ่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละพ้ืนที ่

T1 ผู้ร ับบร ิการเก ิดความเช ื ่อม ั ่นจ ึงมี
ผู ้รับบริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณ
งานไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ 
อาจส่งผลต่อการบริการที่ล่าช้าลง 

2. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย 
(Political and 
legal : P) 

O2 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในแผนฉบับต ่าง ๆ รวมถ ึงมี
กฏหมายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ในมิติต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 

T2 ความขัดแย้งและการแทรกแซงทาง
การเมืองต่อฝ่ายบริหาร ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามนโยบายของผู้ปฏิบัติงาน 
T3 การบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ระดับพ้ืนที่ ต้องเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือ
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ด้านการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
 และเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหลายหน่วยงาน 

ซึ่งส่งผลให้ภารกิจเกิดความล่าช้ามากขึ้น 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic : E) 

O3 รัฐบาลมีนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง  

T4 เศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้
ประชาชนตกงานเกิดปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น 

4. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
(Society : S) 

O4 โครงสร ้างส ังคมที ่ซ ับซ ้อน ความ
แตกต่างระหว่าง Generation ประชากร
เข้าสู ่ส ังคมสูงวัยเต็มขั ้น เป็นการสร้าง
โอกาสและบทบาทภารก ิ จของกระทรวง 
มหาดไทยที่มีมากขึ้น  

T5 ความเหลื ่อมล้ำทางสังคมและความ
ยากจนที่เพิ่มขึ้น จากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ทำให้เกิดข้อเรียกร้องใน 
การแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่ซับซ้อนและ
หลากหลายมากข้ึน  
T6 สถานการณ ์ โ คว ิ ด  –  19  ทำ ให้
ประชาชนตกงาน  จ ึ ง เด ิ นทา งกลั บ
ภูมิลำเนา ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในพ้ืนที่ต่าง ๆ มากขึ้น  

5. ดานเทคโนโลยี 
(Technological: T) 

O5 การเปล ี ่ ยนแปลงท ี ่ รวดเร ็ ว ของ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและร้องเรียนการทำงาน
ของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น 

T7 ประชาชนมีความรู ้ด ้านเทคโนโลยี          
แต ่ ไม ่ตระหน ักและเคารพกฏหมาย 
โดยเฉพาะข้อมูลความลับชองส่วนราชการ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
รูปแบบใหม่ ๆ  เช่น fake news หรือ แก๊งค์ 
Call Center หร ือการว ิพากษ ์ว ิจารณ์
บุคคลทางสื ่อออนไลน์ จนเกิดเป็นคดี
ความมากขึ้น   
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2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผน ยุทธศาสตร์ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการทั้ง

ระยะสั้น (แผนปฏิบัติราชการประจำปี) และระยะกลาง (แผนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี) 
2. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการแปลงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การ

ปฏิบัติในระดับพื้นที่ อาทิ นโยบายไทยนิยม ยั่งยืน โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และโครงการตาม 
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอ 
และตำบล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการจัดทำแผนและประสานแผน เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 

4. มีการแบ่งการบริหารราชการส่วนกลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย สั่งการ กำกับ
ติดตามงานในภาพรวมของประเทศ  

5. มีการแบ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาคในลักษณะ Area ออกเป็น 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่ง
มีกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 6 ภาค เป็นหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภาค และ 76 จังหวัด ซึ่งมีสำนักงานจังหวัดเป็นส่วนราชการในภูมิภาค
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้เกิดการบูร
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ณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สอดคล้อง
กับแต่ละพ้ืนที่และเกิดความครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

6. มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกระทรวงเพื่อวางแผน สรุปผลการดำเนินงาน กำกับติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ก.พ.ร. และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งใน
รูปแบบ Onsite และ Online  

7. มีศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพ่ือทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

8. มีอัตรากำลังและการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการในทุกระดับ 
9. มีสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ เพื่อให้ได้

พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สาธารณชน 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกรอ.กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เป็นเวทีรับฟังความเห็น                     
ทั้งข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะรวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันกับภาครัฐ และให้เป็น
กลไกเชื่อมโยงจังหวัดสู่ส่วนกลาง 

11. มีการกำหนดค่านิยมร่วมของกระทรวงมหาดไทย 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ยังไม่มีแนวทางในการจัดแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ์เชิง

เหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ที่ชัดเจน 
2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยไปยังผู้ปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม ทำให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจแผนงาน ส่งผลให้ผลงานไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยเท่าที่ควร 

3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงบ่อยครั้ง ทำให้นโยบายของหน่วยงานไม่ต่อเนื่อง 
4. โครงสร้างของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เป็นหน่วยงาน

ส่วนกลาง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค ถูกกำกับดูแลและประเมินผลโดยส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ควรมีส่วนในการกำกับและประเมินผลโดยตรงได้อีกทางหนึ่ง  

5. มีการรวมอำนาจและนโยบายที่สั่งการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคไม่ชัดเจน มีหลากหลาย 
ซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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6. ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที ่หลายๆ เรื ่อง ต้องมีการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องจากหลายส่วนราชการ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ล่าช้า 

7. ขาดการกำหนดนโยบายเชิงรุก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนและปัญหาความ
ต้องการของประชาชนเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 

8. การจัดสรรบุคลากรบางตำแหน่งไม่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ทำให้ไม่สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ส่งผลให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้  
และความสามารถในทางที่เหมาะสมของตนเอง 

10. ต่างคนต่างทำ ไม่แชร์ข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
11. ผู้บริหารมีการสั่งงานข้ามสายบังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติโดยตรง ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาของ

ผู้ปฏิบัติไม่ทราบข้อมูล 
12. บุคลากรขาดความตระหนักถึงค่านิยมร่วมของกระทรวง เนื่องจากขาดการผลักดันและ

การถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunities) 
1. ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นในการให้บริการในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้

สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแผน

ฉบับต่าง ๆ  รวมถึงมีกฏหมายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ในมิติต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 

3. รัฐบาลมีนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
4. โครงสร้างสังคมที่ซับซ้อน ความแตกต่างระหว่าง Generation ประชากรเข้าสู่สังคมสูง

วัยเต็มขั้น เป็นการสร้างโอกาสและบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่มีมากข้ึน 
5. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

และร้องเรียนการทำงานของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสมากข้ึน 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นจึงมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณงานไม่

สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ อาจส่งผลต่อการบริการที่ล่าช้าลง 
2. ความขัดแย้งและการแทรกแซงทางการเมืองต่อฝ่ายบริหาร ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ

ตามนโยบายของผู้ปฏิบัติงาน 
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3. การบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ต้องเกิดจากการบูรณาการความ
ร่วมมือและเก่ียวข้องกับกฎหมายของหลายหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้ภารกิจเกิดความล่าช้ามากขึ้น 

4. เศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้
ประชาชน ตกงาน เกิดปัญหาอาชญากรรมมากข้ึน 

5. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความยากจนที่เพิ่มขึ้น จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ทำให้เกิด   ข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลายมากข้ึน 

6. สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ประชาชนตกงาน จึงเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้เกิด
ความเสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพ้ืนที่ต่าง ๆ มากข้ึน 

7. ประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี แต่ไม่ตระหนักและเคารพกฏหมาย โดยเฉพาะข้อมูล
ความลับของส่วนราชการ ข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ เช่น fake 
news หรือ แก๊งค์  Call Center หรือการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลทางสื ่อออนไลน์ จนเกิดเป็นคดี  
ความมากขึ้น   
2.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

2.5.1 การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร 

ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและสภาวะแวดล้อม
ภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบการจัดทำนโยบาย จัดทำแผน จัดทำงบประมาณ 
และการประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 7 คน โดยให้พิจารณาตามหลักการและความสำคัญว่าปัจจัยด้านใด
เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมากให้กำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือ
ปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเป็น 1 น้ำหนักในแต่ละด้าน อาจเท่ากัน
หรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสำคัญ โดยสรุปผลเป็นตารางได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ค่าน้ำหนักของสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

คนที ่
สภาวะแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

1 2 3 4 5 6 7 

 

�̅� 

S1: กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.12 

S2: โครงสร้างองค์กร 
(Stucture) 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

S3: ระบบในการดำเนินงานของ
องค์กร (Systems) 

0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.10 0.20 0.16 

S4: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.10 0.16 
S5: ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

0.15 0.10 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.16 

S6: แบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารของผู้บริหาร
ระดับสูง (Style) 

0.20 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 

S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared 
Value) 

0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตารางท่ี 4 ค่าน้ำหนักของสภาวะแวดล้อมภายนอก 

                คนที่ 
สภาวะแวดล้อมภายนอก 

1 2 3 4 5 6 7 
 

�̅� 

C : พฤติกรรมของลูกค้า  0.25 0.30 0.20 0.30 0.30 0.30 0.25 0.27 
P : การเมืองและกฎหมาย  0.15 0.10 0.25 0.20 0.20 0.20 0.15 0.18 
E : เศรษฐกิจ  0.25 0.30 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.21 
S : สังคมและวัฒนธรรม  0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.20 0.20 0.15 
T : เทคโนโลยี  0.20 0.20 0.20 0.25 0.15 0.15 0.20 0.19 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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2.5.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยและสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ

นโยบาย จัดทำแผนจัดทำงบประมาณและการประเมินผล จำนวนทั้งสิ ้น 7 คน พิจารณาประเด็น  

และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าว           ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ในช่องสีเทา  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมากที่สุด 

4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาก 

 3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยน้อย 

 1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยน้อยที่สุด 

 ผู้วิจัยได้นำผลคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย ได้ผลดังตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 การให้คะแนนสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยใช้วิธี 7S 

ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : จุดแข็ง 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : 
จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

1. กลยุทธ์ของ 
องค์การ 
(Strategy) 

4.05 S1 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ แผน ยุทธศาสตร์ และมี
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ทั ้งระยะสั ้น (แผนปฏิบ ัติ
ราชการประจำปี) และระยะ
กลาง (แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี) 

4.02 W1 ยังไม่มีแนวทางใน
ก า ร จ ั ด แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ติ
ราชการที่สอดคล้องกับ
ความสัมพันธ ์เช ิงเหตุ
แ ล ะ ผ ล  ( Causal 
Relationship :  XYZ)  ที่
ชัดเจน 

 4.10 S2 เ ป ็ นหน ่ ว ย ง า น ที่
ขับเคลื่อนการแปลงนโยบาย
ข อ ง ร ั ฐ บ า ล แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทยไป 
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
อาท ินโยบายไทยนิยม ยั่งยืน 

4.05 W2 ก า ร ถ ่ า ย ท อ ด
ยุทธศาสตร์ของหน่วยไป
ยังผ ู ้ปฏิบ ัติ  ย ังไม่เป็น
รูปธรรม ทำให้บุคลากร
ผู ้ปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจ
แผนงาน ส่งผลให้ผลงาน
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ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : จุดแข็ง 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : 
จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

โครงการตำบลละ 5 ล้าน
บาท และโครงการตามพระราช
ก ำ ห น ด ใ ห้ อ ำ น า จ
กระทรวงการคลังกู ้ เง ินเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟู
เ ศ รษฐก ิ จ แล ะส ั ง คม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

ไ ม ่ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเท่าท่ีควร 

 4.00 S3 ระ เบ ี ยบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แ ผ น แ ล ะ ป ร ะ ส า น
แผนพัฒนาพื้นที ่ในระดับ
อ ำ เ ภ อ แ ล ะ ต ำ บ ล  
พ.ศ. 2562 ได ้กำหนด
แนวทางและขั ้นตอนการ
จ ัดทำแผนและประสาน
แผน เพื่อให้เกิดการบูรณา
ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ส า น
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 

3.86 W3 มีการเปลี ่ยนแปลง
ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ร ะ ด ั บ สู ง
บ่อยครั ้ง ทำให้นโยบาย
ของหน่วยงานไม่ต่อเนื่อง 
 
 

2. โครงสร้าง 
องค์การ 
(Structure) 

3.95 S4 มีการแบ่งการบริหาร
ราชการส่วนกลางเพื่อทำ
หน ้าท ี ่กำหนดนโยบาย         
สั่งการ กำกับติดตามงาน 
ในภาพรวมของประเทศ  
 

3.92 W4 โครงสร้างของกลุ ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เป็น
หน ่ วยงานส ่ วนกลางซึ่ ง
ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค 
ถ ู ก ก ำก ั บ ด ู แ ล แ ล ะ
ประเมินผลโดยส่วนกลาง 
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ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : จุดแข็ง 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : 
จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

ผู้ว่าราชการจังหวัดควร
มีส่วนในการกำกับและ
ประเมินผลโดยตรงได้
อีกทางหนึ่ง  
 

 4.00 S5 มีการแบ่งส่วนราชการ
ส ่วนภ ูม ิภาคในล ักษณะ 
Area ออกเป็น 6 ภาค 18 กลุ่ม
จังหวัด ซึ่งมีกลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค 6 ภาค เป็น
หน่วยงานกำกับดูแลภายใต้ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ
ดูแลภาค และ 76 จังหวัด ซึ่งมี
สำนักงานจังหวัดเป็นส่วน
ราชการในภูมิภาคสังกัด
สำน ักงานปล ัดกระทรวง
มหาดไทย โดยม ีผ ู ้ ว่ า
ราชการจ ั งหว ัด เป ็นผู้
กำก ับด ูแล เพ ื ่อให ้ เกิด
การบูรณาการในการพัฒนา
และแก ้ ไขป ัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สอดคล้อง
กับแต่ละพื ้นที ่และเกิด
ความครอบคลุม ทุกพื ้นที่
ทั่วประเทศ 
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ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : จุดแข็ง 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : 
จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

3. ระบบ
ปฏิบัติงาน 
(System) 

4.30 S6 มีการประชุมร่วมกัน
ร ะ ห ว ่ า ง ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร
กระทรวงเพ ื ่อวางแผน 
สร ุปผลการดำเน ินงาน 
กำกับติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุงการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก 
ก.พ.ร. และผู้ตรวจราชการ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย             
ท ั ้ ง ในร ู ปแบบ Onsite 
และ Online 

4.00 W5 ม ีการรวมอำนาจ
และนโยบายที ่ส ั ่งการ
จ า ก ส ่ ว น ก ล า ง ไ ป สู่
ภ ู ม ิ ภ า ค ไ ม ่ ช ั ด เ จ น  
มีหลากหลาย ซ้ำซ้อน 
ขาดการบูรณาการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
 

 4.60 S7 มีศูนย์ดำรงธรรมเป็น
หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร            
ให ้คำปร ึกษา ร ับเร ื ่อง
ป ัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน 
และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ
ร่วมตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
 

4.23 W6 ในการแก้ไขปัญหา         
ในพื ้นที ่หลายๆ เร ื ่อง 
ต ้องม ีการบ ูรณาการ
บ ั ง ค ั บ ใ ช ้ ก ฎ ห ม า ย 
ที ่เก ี ่ยวข ้องจากหลาย
ส่วนราชการ ทำให้แก้ไข
ปัญหาได้ล่าช้า 
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ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : จุดแข็ง 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : 
จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

   4.10 W7  ขาดการกำหนด
นโยบายเชิงรุก จากการ
ว ิ เคราะห ์ข ้ อม ูลการ
ร ้องเร ียนและป ัญหา
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น เ พ ื ่ อ ว า ง
แผนการแก ้ ไขป ัญหา
ความเด ือดร ้ อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. บุคลากร 
(Staff) 

4.43 S8 มีอัตรากำลังและการ
ประเม ินผลปฏ ิบ ัต ิงาน
ของข ้ า ร าชการ ในทุ ก
ระดับ 
 
 

4.30 W8 การจัดสรรบุคลากร 
บางตำแหน่งไม ่ เหมาะสม 
กับความรู้ ความสามารถ 
ทำให้ไม่สามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถ 
(Skill) 

4.40 S9 มีสถาบันฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยในท ุ ก ร ะดั บ 
เพ ื ่ อ ให้ ได ้พ ัฒนาความรู้  
ความสามารถ ท ั ก ษ ะ
ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ 
คุณธรรม จริยธรรม และมี
บ ุคล ิกภาพที ่ เหมาะสม 
ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง
ของสังคมโลก สามารถนำ
ความรู้ ไปปร ับใช ้ในการ

4.10 W9 ไม ่ ม ี แผนพ ั ฒนา
บ ุ คลากรร า ย บ ุ ค ค ล 
ส่งผลให้บุคลากรไม่ได้
ร ับการพ ัฒนาท ั กษะ 
ความรู้ และความสามารถ
ในทางท ี ่ เหมาะสมของ
ตนเอง 
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ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : จุดแข็ง 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : 
จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

ปฏิบ ัต ิงานตามอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ใน
การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้ ง
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สาธารณชน 
 

   4.00 W10 ต่างคนต่างทำ ไม่
แชร ์ข ้อม ูลและบ ูรณา
การการทำงานร่วมกัน 
 
 
 
 

6 .  แบบแผน
หรือพฤติกรรม
ในการบริหาร
ของผ ู ้บร ิหาร
ระดับสูง (Style) 

4.62 S10 แต่งตั ้งคณะกรรมการ 
ก.บ.จ./ก.บ.ก. กรอ.จังหวัด
และกรอ.กล ุ ่ มจ ั งหวัด 
เพ ื ่ อให ้ เป ็นเวท ีร ับฟัง
ความเห็นทั ้งข้อขัดข้อง
และข้อเสนอแนะรวมทั้ง
ร ่ ว ม ก ั น ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น
เศรษฐกิจไปพร้อมกันกับ
ภาครัฐ และให้เป็นกลไก
เช ื ่ อมโยงจ ั งหว ัด/กลุ่ ม
จังหวัดสู่ส่วนกลาง 

4.00 W11 ผ ู ้ บร ิหารม ีการ
สั ่งงานข้ามสายบังคับ
บัญชาสู่ผู้ปฏิบัติโดยตรง 
ส่งผลให้ผู ้บังคับบัญชา
ของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิไม ่ทราบ
ข้อมูล 
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ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : จุดแข็ง 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร : 
จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

7. คุณค่าหรือ 
ค่านิยมร่วม 
(Shared Value) 

3.80 S11 มีการกำหนดค่านิยม
ร่วมของกระทรวงมหาดไทย 

3.70 W12 บุคลากรขาดความ
ตระหนักถึงค่านิยมร่วม
ของกระทรวง เนื่องจาก
ขาดการผลักดันและการ
ถ่ายทอดลงสู ่ผ ู ้ปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง 

 

ตารางท่ี 6 การให้คะแนนสภาวะแวดล้อมภายนอก โดยใช้วิธี C-PEST 

ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาวะแวดล้อมภายนอก : ภาวะคุกคาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

Threats 

1. ด้าน
ผู้รับบริการ 
(Customer : C) 

4.85 O1 ผู้รับบริการ มีความ
เชื ่อมั ่นในการให้บริการ
ในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
แ ล ะแ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละพ้ืนที ่

4.50 T1 ผ ู ้ร ับบร ิการเก ิดความ
เชื่อมั่นจึงมีผู ้ร ับบริการ
เพ ิ ่ มข ึ ้ น จำนวนมาก  
ทำให ้ปร ิมาณงานไม่
สอดคล ้องก ับจำนวน
บุคลากรท ี ่ม ีอย ู ่  อาจ
ส่งผลต่อการบร ิการที่
ล่าช้าลง 

2. ด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย 
(Political and 
legal : P) 

4.57 O2 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศในแผน
ฉบ ับต ่ าง  ๆ รวมถ ึ งมี
กฏหมายที่ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาระดับพื ้นที่ในมิติ

4.14 T2 ความข ัดแย ้งและ
ก า ร แ ท ร ก แ ซ ง ท า ง
การเมืองต่อฝ่ายบริหาร 
ส ่ งผลกระทบต ่อการ
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
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ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาวะแวดล้อมภายนอก : ภาวะคุกคาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

Threats 

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ของกระทรวงมหาดไทย 

   4.06 T3 การบูรณาการเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาระดับ
พื ้นที ่ ต้องเกิดจากการบูร
ณาการความร ่วมม ือและ
เกี ่ยวข้องกับกฎหมายของ
หลายหน่วยงานซึ่งส่งผลให้
ภารกิจเกิดความล่าช้ามาก
ขึ้น 

3. ด้าน
เศรษฐกิจ 
 (Economic : E) 

4.70 O3 รัฐบาลมีนโยบายเพ่ือ
กระต ุ ้นเศรษฐก ิจของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง  

4.57 T4  เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ข อ ง
ประ เทศถดถอยจ าก
สถานการณ ์การแพร่
ระบาดของโรคโคว ิด-19 
ส ่งผลให้ประชาชนตก
งาน เกิดปัญหาอาชญากรรม
มากขึ้น 

4. ด้านสังคม
และวัฒนธรรม 
(Society : S) 

4.50 O4 โครงสร ้ างส ั งคมที่
ซ ับซ ้อน ความแตกต ่ าง
ระหว่าง Generation ประชากร
เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้น เป็น
การสร้างโอกาสและบทบาท
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ที่มีมากขึ้น 

4.30 T5 ความเหล ื ่ อมล ้ ำทาง
สังคมและความยากจนที่
เพ ิ ่มข ึ ้น จ ากการแพร่
ระบาดของโรคโคว ิด-19  
ทำให้เกิดข้อเรียกร้องใน
การแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่
ซ ับซ ้อนและหลากหลาย 
มากขึ้น  

   3.86 T6 สถานการณ์โควิด – 
19 ทำให้ประชาชนตก
งาน จ ึ ง เด ินทางกลับ
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ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาวะแวดล้อมภายนอก : ภาวะคุกคาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

Threats 

ภ ูม ิลำเนา ทำให ้ เกิด
ความเสี ่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ มากข้ึน  

5. ดานเทคโนโลยี 
(Technological: T) 

4.65 O5 การเปลี ่ยนแปลงที่
รวดเร ็วของเทคโนโลยี 
ส่งผลให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและ
ร้องเรียนการทำงานของ
ภ าคร ั ฐ ใ ห ้ เ ก ิ ด คว าม
โปร่งใสมากข้ึน 

4.00 T7 ประชาชนมีความร ู ้ด ้าน
เทคโนโลยี  แต ่ ไม ่ เคารพ
กฏหมาย โดยเฉพาะข้อมูล
ความลับชองส ่วนราชการ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมรูปแบบ
ใหม่ ๆ  เช ่น fake news 
หรือ แก๊งค์ Call Center 
หรือการวิพากษ์วิจารณ์
บุคคลทางสื ่อออนไลน์ 
จนเก ิด เป ็นคด ี ความ 
มากขึ้น   

 

2.6 การสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

การกำหนดค ่าน ้ำหน ักคะแนนการว ิ เคราะห ์สภาวะแวดล ้อมทางย ุทธศาสตร์   
ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยแจกแบบให้คะแนนให้กับ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักนโยบายและแผน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบาย จัดทำแผน จัดทำงบประมาณ และ
การประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 7 คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาก 
3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยน้อย 
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1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับองค์กร มีการกำหนดน้ำหนักในแต่ละด้าน 

ของ 7S ตามความสำคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที ่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาก จะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยน้อย เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของการ
พัฒนา โดยสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

ตารางที่ 7 การสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง-
จุดอ่อน) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.12 4.05 3.97 0.49 0.48 0.01 
S2: โครงสร้างองค์กร (Structure) 0.10 3.98 3.92 0.40 0.39 0.01 
S3: ระบบในการดำเนินงานขององค์กร 
(System) 

0.16 4.45 4.11 0.71 0.66 0.05 

S4: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.16 4.43 4.30 0.71 0.69 0.02 
S5: ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
(Skill) 

0.16 4.40 4.05 0.70 0.65 0.05 

S6: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
ของผู้บริหารระดับสูง (Style) 

0.21 4.62 4.00 0.97 0.84 0.13 

S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) 0.09 3.80 3.70 0.34 0.33 0.01 
       

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +4.32 -4.04  
สรุปปัจจัยภายใน +0.28  

 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก มีการกำหนดน้ำหนักในแต่ละด้านของ C-PEST  
ตามความสำคัญ  โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมาก จะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยน้อย เพื่อนำไปกำหนด  กลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา  
โดยสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8 การสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 

สภาวะแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x
น้ำหนัก สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C : พฤติกรรมของลูกค้า (Customer 
Behavior) 

0.27 4.85 4.50 1.31 1.22 0.09 

P : การเมืองและกฎหมาย (Political and 
Legal) 

0.18 4.57 4.10 0.82 0.74 0.08 

E : เศรษฐกิจ (Economic)  0.21 4.70 4.57 0.99 0.96 0.03 
S : สังคมและวัฒนธรรม (Social – 
cultural) 

0.15 4.50 4.08 0.66 0.61 0.05 

T : เทคโนโลยี (Technological) 0.19 4.65 4.00 0.88 0.76 0.12 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +4.66 -4.29  
สรุปปัจจัยภายนอก +0.37  

 

2.7 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

จากคะแนนข้างต้นจะนำไปสู่การจัดทำกราฟแสดงสถานภาพของสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งการแสดงสถานภาพขององค์กรจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. Stars (เอื ้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื ่อองค์กร  
มีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยง
ต่อไปและพัฒนางานต่อยอด  

2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่  
มีปัจจัยภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อน หากแก้ปัญหา
จุดอ่อนขององค์กรได้ จะนำไปสู่สภาพที่เอื ้อและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 
(Turnaround) 

3. Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่ภายนอก
องค์กร มีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กร
นำไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู ่ใน
สภาพแวดล้อมที่ทั ้งภายนอกไม่เอื ้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว
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ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากดำเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น
เรื่อย ๆ อาจถึงขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้กำหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
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แผนภาพที่ 7 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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จากภาพแสดงให้เห็นว่าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
ในด้านจุดแข็งและโอกาส ซึ่งถือว่าเป็น “Stars (เอื้อและแข็ง)” แสดงให้เป็นว่าองค์กรโดยภาพรวม
ส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง  
เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars 
ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 
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บทที่ 3 

แผนขององค์กร 

3.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

การศึกษาเร ื ่อง “แผนปฏิบัต ิราชการด้านการบร ิหารงานเชิงพื ้นที่ ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสภาวะแวดล้อม 

ทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งสภาวะแวดล้อม

ภายนอกและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงาน

เชิงพื ้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ที ่สอดคล้องเชื ่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ตลอดจน

เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงาน 

เชิงพื้นที่  ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

และยั่งยืน 

3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์) 

วิสัยทัศน์ 

  เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 

พันธกิจ 

1. พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

2. ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
2. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
2. การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
3. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.3 แนวทางในการดำเนินการ (WAYs) (กลยทุธ์) 
เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 5 อันดับแรก แล้วนำ TOWS Matrix มาใช้เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกล
ยุทธ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง 5 อันดับแรก 

  S10 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ./ก.บ.ก.) 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อให้เป็นเวทีรับฟังความเห็นทั้ง
ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะรวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันกับภาครัฐ และให้เป็นกลไกเชื่อมโยง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่ส่วนกลาง 
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  S7 มีศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่รับเรื ่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  S8 มีอัตรากำลังและการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการในทุกระดับ 
  S9 มีสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ 
เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และ  
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมทันต่อ  การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู ้ไปปรับใช้ใน 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน 
  S6 ม ีการประช ุมร ่วมก ันระหว ่างผ ู ้บร ิหารกระทรวงเพ ื ่อวางแผน สร ุปผล 
การดำเนินงานกำกับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ก.พ.ร. 
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online 

จุดอ่อน 5 อันดับแรก 
W8 การจัดสรรบุคลากรบางตำแหน่งไม่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ทำให้  

ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  W6 ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หลายๆ เรื่อง ต้องมีการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง             จากหลายส่วนราชการ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ล่าช้า 
  W7 ขาดการกำหนดนโยบายเชิงรุก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนและปัญหา
ความต้องการของประชาชนเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
  W9 ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ส่งผลให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้และความสามารถในทางที่เหมาะสมของตนเอง 
  W2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยไปยังผู้ปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม ทำให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจแผนงาน ส่งผลให้ผลงานไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของหน่วย
เท่าท่ีควร 

โอกาส 5 อันดับแรก 
  O1 ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นในการให้บริการในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
  O3 รัฐบาลมีนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง  

62 



O5 การเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบและร้องเรียนการทำงานของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสมากข้ึน 
  O2 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในแผนฉบับต่าง ๆ รวมถึงมีกฏหมายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับ
พ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 
  O4 โครงสร้างสังคมที่ซับซ้อน ความแตกต่างระหว่าง Generation ประชากรเข้าสู่สังคมสูง
วัยเต็มขั้น เป็นการสร้างโอกาสและบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่มีมากข้ึน 

ภาวะคุกคาม 5 อันดับแรก 
T4 เศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

ส่งผลให้ประชาชนตกงาน เกิดปัญหาอาชญากรรมมากข้ึน 
  T1 ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นจึงมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณงานไม่
สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ อาจส่งผลต่อการบริการที่ล่าช้าลง 
  T5 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความยากจนที่เพ่ิมขึ้น จากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทำให้เกิดข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลายมากข้ึน  
  T2 ความขัดแย้งและการแทรกแซงทางการเมืองต่อฝ่ายบริหาร ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้ปฏิบัติงาน 
  T3 การบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ต้องเกิดจากการบูรณาการ
ความร่วมมือและเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหลายหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้ภารกิจเกิดความล่าช้ามากขึ้น 
 

ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ 

จุดแข็ง (Strengths) 
S10 แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.จ./
ก.บ.ก. กรอ.จังหวัดและกรอ.
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นเวทีรับ
ฟังความเห็นทั้งข้อขัดข้องและ
ข ้อเสนอแนะรวมทั ้งร ่วมกัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันกับ
ภาครัฐ และให้เป็นกลไกเชื่อมโยง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่ส่วนกลาง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W8 การจ ัดสรรบ ุคลากรบาง
ตำแหน่งไม่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ทำให้ไม่สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W6 ในการแก ้ ไขป ัญหาใน
พื ้นท ี ่หลายๆ เร ื ่อง ต ้องมี
ก า รบ ู รณากา รบ ั ง ค ั บ ใ ช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากหลาย
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S7  ม ี ศ ู นย ์ ดำร งธรรม เป็ น
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาคเพื่อทำหน้าที ่รับเรื ่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับ
เรื ่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน 
และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ
ร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร บร ิหารก ิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

S8 ม ี อ ั ต ร ากำล ั ง และการ
ประเม ินผลปฏ ิบ ัต ิ งานของ
ข้าราชการในทุกระดับ 
 
S9 มีสถาบันฝึกอบรมและพัฒนา
บ ุ คลากรในส ั งก ั ดสำน ั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในทุก
ระดับ เพื ่อให้ได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ
ตลอดจนวิส ัยทัศน์ คุณธรรม 
จร ิยธรรม และมีบ ุคล ิกภาพที่
เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของส ั งคมโลก สามารถนำ
คว ามร ู ้ ไ ปป ร ั บ ใ ช ้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในการบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้ง

ส่วนราชการ ทำให้แก้ไขปัญหา
ได้ล่าช้า 

W7 ขาดการกำหนดนโยบายเชิง
รุก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ร ้องเร ียนและป ัญหาความ
ต้องการของประชาชนเพื่อวาง
แผนการแก ้ไขป ัญหาความ
เด ือดร ้อนของประชาชนใน
พ้ืนที ่

W9 ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ส่งผลให้บุคลากร
ไม ่ ได ้ร ับการพ ัฒนาท ักษะ 
ความร ู ้  และความสามารถ
ในทางท่ีเหมาะสมของตนเอง 
 
W2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ของหน่วยไปยังผู้ปฏิบัติยังไม่
เป็นรูปธรรม ทำให้บุคลากร 
หรือผู ้ปฏิบ ัต ิงาน ไม่เข ้าใจ
แผนงาน ส่งผลให้ผลงานไม่
ตอบสนองต่อว ัตถ ุประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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ดำรงตนเป็นแบบอย่างที ่ด ีแก่
สาธารณชน 

S6  ม ี ก า รป ร ะช ุ ม ร ่ ว ม กั น
ระหว่างผู้บริหารกระทรวงเพ่ือ
วางแผน สรุปผลการดำเนินงาน 
กำกับติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงการทำงานในพื ้นที่
อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ก.พ.ร. 
แ ล ะ ผ ู ้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงมหาดไทย ท ั ้ ง ใน
รูปแบบ Onsite และ Online 

โอกาส (Opportunities) 
O1 ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่น
ในการให้บริการในมิติต่าง ๆ 
เพื ่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละพ้ืนที ่

O3 ร ั ฐบาลม ีน โยบาย เ พ่ื อ
กระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

 
O5 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของ เทค โน โลย ี  ส ่ ง ผล ให้
ประชาชน          มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและร้องเร ียน
การทำงานของภาครัฐ ให้เกิด
ความโปร่งใสมากข้ึน 

O2 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และ เป ้ าหมายการพ ัฒนา

กลยุทธ์เชิงรุก (SO 
Strategies) 
S10+O1 ขับเคลื ่อนนโยบาย
สำค ัญของรัฐบาล โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ ก.บ.จ./ก.บ.ก. 
กรอ.จ ังหว ัดและกรอ.กลุ่ ม
จ ังหว ัด เพ ื ่อเป ็นเวท ีร ับฟัง
ความเห ็ น ข ้ อข ั ดข ้ องและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการใน
มิติต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจให้สอดคล้องแต่ละ
พื ้นที ่ และเป็นกลไกเชื ่อมโยง
จังหวัดสู่ส่วนกลาง 

S7+O5 ยกระดับศูนย์ดำรงธรรม
อัจฉริยะ ประชาชนร้องเรียนร้อง
ทุกข์ เสนอแนะ และตรวจสอบการ
ทำงานของภาคร ัฐให ้ม ีความ
โปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพได้
ผ ่ านศ ูนย ์ ดำรงธรรม ท ั ้ งใน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO 
Strategies) 
W8+O1 การจัดสรรบุคลากร
ใ ห้ เ หม า ะส มก ั บ ค ว า ม รู้  
ความสามารถ       ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่  
 
W6+O2 การแก ้ ไขป ัญหา
ความต้องการของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ต้องมีการบูรณา
การบ ั งค ับ ใช ้กฎหมายให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แ ล ะก ฏ ห ม า ย ใ ห ม ่ อ ย ่ า ง
ต่อเนื่อง 

W2+ W9+O2 ยกระดับองค์กร                                   
ให้ม ีข ีดสมรรถนะสูง มีการ
ก ำ ห น ด น โ ย บ า ย เ ช ิ ง รุ ก 
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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ประเทศในแผนฉบับต ่าง ๆ 
รวมถ ึง ม ีกฎหมายท ี ่ ให ้ ความ 
สำคัญกับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาระดับพื้นที่ในมิติต่าง ๆ 
ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ภ า ร ก ิ จ ห ล ั ก ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย 

O4 โครงสร้างสังคมที่ซับซ้อน 
ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง ร ะ ห ว ่ า ง 
Generation ประชากรเข ้ าสู่
ส ังคมสูงว ัยเต็มขั ้น เป็นการ
สร้างโอกาสและบทบาทภารกิจ
ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
ที่มีมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ่ วนกลางและภ ู ม ิ ภาคได้  
ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ 
 

S8+O1 การจัดทำอัตรากำลัง
ให้สอดคล้องกับผลปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในการให้บริการ
ประชาชนในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องแต่ละ
พ้ืนที่ในทุกระดับ 

S9+O2 การฝึกอบรมและพัฒนา
บ ุคลากรในส ั งก ัดสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงท ุกระด ับ ให ้มี
ท ั กษะความร ู ้ สอดคล ้องกับ
ย ุทธศาสตร ์ชาติและกฏหมายที่
สำคัญต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง  

S6+ O2+  O3+  O4 พ ั ฒ น า
ระบบ กลไกการบริหารเชิงพื้นที่ 
การประช ุมร ่วมก ันระหว ่าง
ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ก ร ะ ท ร ว ง กั บ
ข ้ าราชการในท ุกระด ับทั่ ว
ประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ของร ั ฐบาล และกระทรวง 
มหาดไทย  รวมถ ึ งกำหนด
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ความแตกต่าง
ทางส ั งคม  รวมถ ึ งกระตุ้ น
เ ศ รษฐก ิ จ ใ นแต ่ ล ะพ ื ้ น ที่  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาวะคุกคาม (Threats) 
T4 เศรษฐก ิจของประเทศ
ถดถอยจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ส่งผลให้ประชาชนตกงาน เกิด
ปัญหาอาชญากรรมมากข้ึน 
T1 ผ ู ้ ร ั บบร ิการ เก ิ ดความ
เชื่อมั่น จึงมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
จำนวนมาก ทำให้ปริมาณงานไม่
สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่
มีอยู่ อาจส่งผลต่อการบริการที่
ล่าช้าลง 
T5 ความเหลื ่อมล้ำทางสังคม
และความยากจนที่เพ่ิมขึ้น จาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ทำให้เกิดข้อเรียกร้องใน
การแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่
ซับซ้อนและหลากหลายมาก
ขึ้น  
T2  ความข ั ดแย ้ ง แล ะการ
แทรกแซงทางการเมืองต่อฝ่าย
บริหาร ส่งผลกระทบต่อการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงาน 
T3 การบูรณาการเพื ่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาระดับพื ้นที่  
ต ้องเก ิดจากการบ ูรณาการ
ความร่วมมือและเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายของหลายหน่วยงาน 
ซึ ่งส่งผลให้ภารกิจเกิดความ
ล่าช้ามากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST 
Strategies) 
S10+ S6+T1+T3 สนับสนุน
และส่งเสริมการบริหารงานเชิง
พื ้นที ่ ให้เกิดการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
 

ก ล ย ุ ท ธ ์ เ ช ิ ง ร ั บ  ( WT 
Strategies) 
W6+ W2+ W7+T3 กำหนด
แผน กลย ุทธ ์ในการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะความรู้ใน
การบร ิหารงาน  เช ิงพ ื ้นที่  
สอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์ชาติ  
น โ ย บ า ย ร ั ฐ บ า ล แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงความ
ต ้องการพ ัฒนาและแก ้ ไข
ปัญหาของประชาชนในพื้นที่
อย่างจริงจัง 
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  กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)  

 กลยุทธ์เชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 

คือ 1) ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ./ก.บ.ก.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด) 

เพ่ือเป็นเวทีรับฟังความเห็น ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในมิติต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อน

เศรษฐกิจให้สอดคล้องแต่ละพ้ืนที่ และเป็นกลไกเชื่อมโยงจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่ส่วนกลาง 2) ยกระดับ

ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ เสนอแนะ และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ

ให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพได้ผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้ทุกที่  

ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ 3) การจัดทำอัตรากำลังให้สอดคล้องกับผลปฏิบัติงานของข้าราชการใน  

การให้บริการประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องแต่ละพื ้นที ่ในทุกระ ดับ  

4) การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในทุกระดับให้มีทักษะ

ความรู้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกฏหมายที่สำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ 5) พัฒนาระบบ 

กลไกการบริหารเชิงพื้นที่ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกระทรวงกับข้าราชการในทุกระดับ 

ทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบตัิ  

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ความแตกต่างทางสังคม รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่  

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

 กลยุทธ์เชิงแก้ไข เป็นการนำโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อนของเรา หรือทำให้จุดอ่อนลดลง เป็นกลยุทธ์ที่
เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสที่เข้ามา ซึ ่งกลยุทธ์ที ่กำหนดไว้ คือ 1) การจัดสรรบุคลากรให้
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ           ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ 2) การแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื ้นที่ต ้องมีการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และกฏหมายใหม่อย่างต่อเนื ่อง และ 3) ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง  
มีการกำหนดนโยบายเชิงรุก ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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   กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)  
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน เป็นการนำจุดแข็งของกระทรวงฯ มาป้องกันภาวะคุกคามจากภายนอก  
ซึ่งกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ คือ สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ ให้เกิดการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 
คือ กำหนดแผน กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ในการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมถึงความต้องการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีอย่างจริงจัง 
 

3.4 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
จากการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 - 3.3 สามารถกำหนดมาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) 

และแผนงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดด้ังนี้ 

 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
โครงการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐของ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

จัดทำ
นโยบาย

ยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ

ของ
สำนักงาน
กระทรวง 
มหาดไทย 

ขับเคลื่อน
นโยบาย

ยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ

ของ
สำนักงาน
กระทรวง 
มหาดไทย 

ทบทวน
นโยบาย

ยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ

ของ
สำนักงาน
กระทรวง 
มหาดไทย
ให้ทันสมัย 

ขับเคลื่อน
นโยบาย

ยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ

ของ
สำนักงาน
กระทรวง 
มหาดไทย 

ติดตาม 
ประเมิน

ผล 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ให้มีผลสัมฤทธิส์ูง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารงานเชิงพื้นที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
โครงการสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนในระดับ
พื้นที่/นโยบาย 
ของรัฐบาล 

เพ ื ่ อ สน ับสนุน
การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
เ ร ่ ง ด ่ ว น ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ร ะ ด ั บ พ ื ้ น ที่ /
นโยบาย 
ของรัฐบาล 

การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนของ
ประชาชนใน
ระดับพื้นที่/
นโยบาย 
ของรัฐบาล 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดจัดทำ

โครงการ
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
รัฐบาลและ

ความต้องการ
ของประชาชน
ในการพัฒนา

และแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน        
ในพื้นที่ 

จังหวัด/
กลุ่ม

จังหวัด
ดำเนิน

โครงการ
เพื่อ

พัฒนา
และแก้ไข
ปัญหา
ความ

เดือดร้อน
ในพื้นที่ 

จังหวัด/
กลุ่ม

จังหวัด
ทบทวน
โครงการ

เพื่อ
พัฒนา
และ
แก้ไข
ปัญหา
ความ

เดือดร้อ
นในพื้นที่ 

จังหวัด/
กลุ่ม

จังหวัด
ดำเนิน

โครงการ
เพื่อพัฒนา
และแก้ไข
ปัญหา
ความ

เดือดร้อน
ในพื้นที่ 

ติดตาม 
ประเมิน

ผล 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเป็นศูนยด์ำรงธรรมอัจฉรยิะ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
โครงการยกระดับ
พัฒนางานศูนย์ดำรง
ธรรมเป็นอัจฉริยะและ
สนับสนุน 
การดำเนินงาน 
ของศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อยกระดับ
พัฒนางานศูนย์
ดำรงธรรมเป็น
อัจฉริยะและ
สนับสนุน 
การดำเนินงาน 
ของศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย 

ยกระดับพัฒนา
งานศูนย์ดำรง
ธรรมเป็น
อัจฉริยะและ
สนับสนุน 
การดำเนินงาน 
ของศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย 

จัดทำ
โครงการ
เช่ือมโยง
ระบบ

ฐานข้อมูล
เร่ือง

ร้องเรียน
ร้องทุกข์
กับส่วน
ราชการ
ต่าง ๆ 

พัฒนา 
Chat bot 
เพื่อเป็น
ผู้ช่วยใน
การตอบ
ข้อซักถาม

และ
ให้บริการ
ช่วยเหลือ 

พัฒนา
ระบบการ
ถ่ายทอดสด 

(Luve 
Streamimg ) 

เช่ือมโยง
ระบบ

โทรศัพท์
สายด่วน 

1567 สาย
ด่วน 1111 
และ 1166 
ไปยังศูนย์
ดำรงธรรม

จังหวัด 

เช่ือมโย
งระบบ
โทรศัพ
ท์สาย
ด่วน 
1567 
สาย
ด่วน 
1111 
และ 
1166 
ไปยัง
ศูนย์
ดำรง
ธรรม
อำเภอ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
(ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไท

ย) 

70 



 

3.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) แผนปฏบิัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 8 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นทีข่องสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Maps) แผนปฏิบตัิราชการด้านการบริหารงานเชิงพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสัยทัศน ์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี” 

ENDs 
เป้าประสงค ์ 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

2. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

1. การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิง
พื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 

3. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนนโยบายสำคญัของรัฐบาล 

 
- โครงการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
  

 

 

กลยุทธ ์พัฒนาระบบ กลไกการบริหารงานเชิงพื้นที่ 
 

- โครงการสนับสนุนการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นท่ี/
นโยบายของรัฐบาล 

 

กลยุทธ์ ยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ 
 

- โครงการยกระดับพัฒนางานศูนยด์ำรงธรรม
เป็นอัจฉริยะและสนับสนุนการดำเนินงาน 

ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 WAYs 

MEANs 

 

 

 

71 



บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

การนำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานเชิงพื ้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable 

Development Goals:  SDGs)  นโยบายของร ัฐบาลและแผนอ ื ่น ๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง ตามหลัก 

การความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิด ผลสำเร็จ 

ตามเป้าหมายนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จะร่วมกำหนดโครงการและกิจกรรม  เพื่อขับเคลื ่อนการดำเนินงานภายใต้

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และถ่ายทอดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติ

ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไปสู่แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ แผนงานของ

หน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ภูมิภาค/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนฯ  

ควรจะต้องมีการสร้างการสื่อสารให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับรู้และ 

มีความเข้าใจที่ชัดเจน ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านกลไกที่สำคัญ  

คือ การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างช่องทางให้ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื ้นที ่ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

1. การกำหนดนโยบายและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 

   1.1 กลุ่มขับเคลื ่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) ซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่ 1) เป็นหน่วยงานขับเคลื ่อน

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย และกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ

กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

2) การวิเคราะห์และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ ลงสู่สำนักงาน



 
 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 3) การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเชื่อมโยง

กับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570)  

   1.2 ศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์แพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ 1) ดำเนินตามข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อำนวยการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่งการ 

และประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนวยการ และประสานงาน  

กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 2) เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ภายในขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

กำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 

และจังหวัด ในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

และ 3) บ ูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที ่ได ้ร ับรายงานในความร ับผ ิดชอบของ

กระทรวงมหาดไทย  

   1.3 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหาร 

กลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่ 1) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้  

การบริหารงานแบบบูรณาการ ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2) ส่งเสริม ประสานความร่วมมือ การพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน  

เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอ้ืออำนวยต่อการลงทุนและชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

และให้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 3) สนับสนุน 

การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด คำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกำกับให้คำแนะนำ และ 4) การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 

    1.4 คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน (กรอ.) เป็นการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ ่งมีอำนาจและหน้าที่  

1) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการ ประกอบ 

การลงทุน การครองชีพของประชาชนให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แนวทาง 

มาตรการ ในการพัฒนาจังหวัดในสาขาเศรษฐกิจ  2) ประสานการจัดทำแผนงานโครงการความร่วมมือ
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ภาครัฐ และภาคเอกชน ในสาขาเศรษฐกิจ ที่สำคัญภายใต้กรอบแผนลงทุนจังหวัดและแผนพัฒนา

จังหวัด 3) ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการกระจายการผลิต การค้า การลงทุน และการ

จ้างงาน ภายใน จังหวัดร่วมกับภาครัฐบาลอย่างใกล้ชิด 4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจ

ภาคเอกชน ในระดับจังหวัด ให้ม ีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ ่นมากยิ ่งขึ ้น และ 5) เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการลงทุน และการประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนบทบาท 

ภาคเอกชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 

2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ในรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ 
2.1 การถ่ายทอดโดยตรงไปยังบุคคลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา 
เป็นต้น 
2.2 การถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 

Conference System) เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ ระบบกระจายเสียงของหน่วยงาน หนังสือเวียน 
หนังสือแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

2.3 การถ่ายทอดผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื ่อเป็น
เครื่องมือนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

3. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการผ่านการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ และการ
ดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 

3.1 การจัดทำแผน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3.2 การจัดทำงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  

และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
3.3 การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การนำแผนปฏิบัติราชการไปใช้เป็นข้อมูล                  

ในการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. การพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ 
ในการติดตามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

5. การเชื่อมโยงและสนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ๆ ในระดับชาติ  
โดยเฉพาะระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั ้งในส่วนของข้อมูลผลการดำเนินงาน  
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคที ่เกิดขึ ้น และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
ดำเนินงาน 

6. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งประกอบด้วย                   
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุก ๖ เดือน เพื่อให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและพร้อมปรับเปลี ่ยนการปฏิบัติงานหากมีปัญหาเกิดขึ ้น รวมทั ้งใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้รางวัลตอบแทน ตลอดจนใช้ในการ
วางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

7. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป                     
โดยดำเนินการทุกปีหรือเมื่อมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น 
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                                  ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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   จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
  ปี พ.ศ. 2562 – 2564    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  
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      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
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