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ความรู้ผลการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 75” 

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักวิเคราะห์นโยบาย  โดย  พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ  จุลเกียรติ   
 การปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและสมดุล ต้องเริ่มจากการตระหนักให้รู้เสียก่อนว่าการที่
โลกก าลังเต็มไปด้วยปัญหา ไม่ใช่เกิดจากการขาดความรู้ แต่เกิดจากการขาดปัญญา 
 มนุษย์ถูกโปรแกรมให้ไม่ฉลาดสุดๆ ก็เพ่ือปูองกันการสูญพันธ์เราจึงต้องขาดปัญญาเล็กๆน้อยๆ ปัญหา
หลักของประเทศท่ีด้อยหรือก าลังพัฒนาคือการขาด “วินัย”  
 หลัก “ไตรสิกขา” ของการศึกษา คือ ศีล (วินัย) สมาธิ และปัญญา และประเทศไทย ๔.๐ จะไม่มีวัน
เกิดข้ึนได้ ถ้าคนไทยยังขาดวินัย 
 การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ผ่านมาเรามีการสอนแบบค่อนข้างฝืนธรรมชาติ 
 -คือสอนให้เสียสละ 
 -ธรรมชาติของสัตว์โลก จะท าทุกอย่างเพ่ือตนเองเสมอ 
 -แต่สอนให้เราท าทุกอย่างเพ่ือตัวเองแต่อย่างเห็นแก่ตัว 

“ต้องมีปัญญา เป็นอาวุธ  มีกุศลธรรม เป็นเกราะ และมี เงินที่ได้มาด้วยความสุจริตเป็นเครื่องทุ่นแรง” 
 กระบวนการก่อปัญหา 
 ๑.การฟัง-อ่าน ด้วยสมาธิ  = สุตมยปัญหา 
 ๒.การคิด ไตร่ตรอง ด้วยสติ = จินตมยปัญหา 
 ๓.ท าจิตให้สงบจนเกิดพลังสมาธิที่สูงขึ้น 
   

รัฐบาลดิจิทัล  โดย  อาจารย์ ศิริวรรณ  หัสสรังสี 
 ความเชื่อมโยงของแผนและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 -ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ที 
๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

-แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

รัฐบาลดิจิทัล คือ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
มีการท างานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างแท้จริง 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
-การพัฒนารากฐาน 
-การเปลี่ยนรูปแบบบริการใหม่ให้แก่การท างานและการให้บริการในภาครัฐ 
-น าไปสู่การลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 
-เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
-ก่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
-ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการบริการโดยมีผู้รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง 
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐเพื่อน าไปต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสร้างประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
แนวโน้มเทคโนโลยีส าคัญส าหรับรัฐบาลดิจิทัล 

Virtual... 
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-Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) 
-Advanced Geographic Information System 
-Big Data 
-Open Data 
-Smart Machine หรือ Artificial Intelligence (AI) 
-Cloud Computing 
-ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
-Internet of Things (IoT) 
-เทคโนโลยี Block Chain หรอื Distributed Ledger Technology (DLT) 
การเตรียมความพร้อมส าหรับนโยบายการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 

โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล ความปลอดภัย 
รองรับการบูรณาการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เช่น GIN 
, Govemment Cloud Serivice 

-มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลตาม
กรอบแนวทาง TH GIF 
-เทคโนโลยีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

-กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์
ต่างๆ 
-ระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล เช่น การก าหนดล าดับชั้นของ
ข้อมูลสารสนเทศและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

 
     ความรู้พื้นฐานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  โดย อาจารย์วิชัย  พรกระแส 

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวง 
มหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่  
๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓  ตุลาคม ๒๕๖๑  เล่ม ๑๓๕  
ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบดังกล่าว มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๒. แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ  
และหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จากอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี เป็นอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

๓. การเพ่ิม... 
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  ๓ . การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และประชาคมท้องถิ่น 
 ๔. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๖. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
แก้ไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว 
พร้อมทั้งสามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนการด าเนินงาน ตลอดจนการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้
ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน 
 ๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็น 
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓. ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๙ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อ ๑๔ และคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๘  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ที่ยังมีวาระไม่ครบสอง
ปีให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบสองปี และเมื่อครบสองปีตามวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวใหม่ (อาจคัดเลือกจากคณะกรรมการคนเดิมได้)  
และให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔. โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ โครงการพัฒนา 
และครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์  
ที่ก าหนดไว้ 
 ๕. ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ 
   เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่ในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 

6. ยกเลิก... 
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  ๖. ยกเลิกข้อความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ด้านเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รหัสค าตอบ ตค. ๐๒๕  
แนวทางปฏิบัติ ๒) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “๒) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์” 

 
 เทคโนโลยีและสารสนเทศ  โดย  อาจารย์เดชรัตน์  ไตรโภค 
เราสามารถ ส่งหน้าจอ มือถือ ขึ้นจอคอมพิวเตอรไ์ด้ โดยใช้โปรแกรม ชื่อ Air Player  จะต้อง ลง ใน

คอมพิวเตอร์ก่อน แล้วเปิดโปรแกรมข้ึนมา  จากนั้น ต่อ Wi-Fi หรือ Internet ด้วย Wi-Fi ตัวเดียวกัน ใน App 
Line สามารถ ส่งโปรแกรม จากคอมพิวเตอร์ได้ สูงสุด ๑ GB / ๑ แฟูม   

๑ KB (Kilo Byte) = ๑,๐๐๐ ตัวอักษร  
๑ MB (Mega Byte) = ๑,๐๐๐,๐๐๐ (๑ ล้านตัวอักษร)  เช่น เพลง เราฟังในคอมฯ ๑ เพลง ความจุ 
๔ MB  ๑ GB (Giga Byte) = ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑ พันล้าน)  เช่น หนัง ละเอียด แบบ HD ๑ เรื่อง 
ความจุ ๔ GB  ๑ TB (Tera Byte) = ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑ ล้านล้าน)   เช่น Hard Disk จุได้ 
๑TB หรือ ๒TB   
๑ PB (Petra Byte) = ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐   (๑ พัน ล้าน ล้าน)   เช่น เก็บข้อมูล บัตร 

ประชาชน หรือ ข้อมูล ธนาคาร ATM  
วิธีส่ง ไฟล์ โปรแกรม เข้า App Line  ลง โปรแกรม Line ในคอมฯ ก่อน   จากนั้น เปิด Line กลุ่ม 

กด รูป คลิปหนีบกระดาษ ด้านล่าง ส่งแฟูม  ความจุ ๑ GB  โปรแกรม ที่ส่งให้ มีดังนี้   โปรแกรม Air Player 
ใช้ ส่งหน้าจอ มือถือ ขึ้น คอมฯ (iPhone)   โปรแกรม ZoomIT ใช้ Zoom หน้าจอ คอมฯ ให้ใหญ่ขึ้น     

วิธีใช้เวลาจะ Zoom กด Ctrl + เลข ๑  จะถอยออก ให้ คลิ๊กขวา เม้าส์   โปรแกรม FixAttrib ใช้ 
สแกนไวรัส ใน Flash Drive ที่เป็นไวรัส ซ่อนแฟูม กับ โฟลเดอร์ จะเรียกคืนกลับมาได้ทันที    

โปรแกรม VeryPDFtoWord    โปรแกรม แปลงไฟล์ PDF ให้มาเป็น Word ๑๐๐%     
   ต้องการ ดู Keep ว่าเรา เก็บอะไรไว้บ้าง  ด้านล่าง กด รูปที่ ๑ (รูปคน) ด้านบน แตะที่ ชื่อไลน์เรา 
เลือก Keep ถ้าเรา ต้องการจะน าไฟล์ที่ เรา Keep ไว้ ส่งให้ กลุ่มอ่ืน  ตัวอย่าง ส่งในไลน์กลุ่มเรา  เข้าในไลน์
กลุ่มเรา ด้านล่าง กด +  
  การน าโปรแกรมที่เรา Keep ไว้ มาลงในคอมฯเราจะต้องติดตั้งโปรแกรม Line ในคอมก่อน จากนั้นที่
แถบ ของ Line กดปุุม Keep ได้เลย   จะน าโปรแกรมไหนลง คอมฯ คลิ๊กขวา ดาวน์โหลด  

วิธีการน ารูปภาพจากมือถือเราไปเก็บใน App Line เพ่ือส ารองรูปเรา  หรือ ในกรณีเครื่องเราความจุ
จะเต็มแล้วก็ให้น ารูปไปเก็บที่ Line  ใน App Line สามารถสร้างอัลบั้มได้สูงสุด ๑๐๐ อัลบั้ม โดยใน ๑ อัลบั้ม 
จะเก็บรูปภาพได้ ๑,๐๐๐ รูป เท่ากับว่า ไลน์เรา จะเก็บรูปได้ สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ รูป โดยที่ไม่เปลืองในมือถือ
เลยเพราะเรา Sync ขึ้น Server Line  ให้ท าการสร้างไลน์กลุ่มโดยไม่ต้องเชิญใครเลย จากนั้นก็ท าการ สร้าง
อัลบั้ม แล้วก็อป รูปขึ้น อัลบั้ม ในไลน์  ได้ ๑,๐๐๐ รูป แต่ท าทีละ ๓๐๐ รูป   
  ถ้าเป็นคลิปวีดีโอหรือเว็ปไซด์หรือ Link ที่ส าคัญแล้วอยากเก็บไว้ให้สร้างเป็นโน้ตใน ๑ โน้ต จะเก็บ
คลิปวีดีโอได้สูงสุด ๒๐ คลิป สามารถสร้างโน้ต ได้ ๑๐๐ โน้ต 
 

การปรับ... 
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 การปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร  โดย  ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ 
 การพัฒนาองค์การ  ความหมายของการเปลี่ยนแปลง  สภาวการณ์ของการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็น
ปัจจุบัน อาจเพิ่มหรือลดและเปลี่ยนแปลงใหม่เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานในองค์การด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้าง ลักษณะงาน ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมขององค์การเพ่ือให้เหมาะสม
กับปัจจุบันและอนาคต 
 ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงโดยวิวัฒนาการ 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัติ 
 ๓. การเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนไว้ล่างหน้า 
 ปัจจัยที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ปัจจัยภายนอก 
 -การเปลี่ยนแปลงของแรงงาน 
 -การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตลาด 
 -การค้นพบและก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 -กระบวนการโลกาภิวัฒน์และข้อตกลงระดับโลก 
  ปัจจัยภายใน 
 -พนักงาน 
 -โครงสร้างองค์การ 
 -นโยบายการบริหารงาน 
 -ผลการด าเนินงาน 
 

 ฐานความคิดของกระบวนการเปลี่ยนแปลง  โดย  ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะต้องค านึงถึงสิ่งใดและปฏิบัติอย่างไร เพ่ือจะให้องค์การมีลักษณะความ
พร้อมที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงควรเป็นการ
เปลี่ยนแปลง โดยการกระท าของสมาชิกขององค์การที่ต้องการให้องค์การอยู่รอด 
 การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
  ๑. แบบตอบสนอง (Reacitve) องค์การมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อเหตุการณ์ท่ีได้เกิดขึ้นแล้ว 
เพ่ือให้การ ตอบสนองเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือเพ่ือความอยู่รอดขององค์การ 
  ๒. แบบเตรียมพร้อม (Proactive Change) องค์การจะคาดหมายเอาเหตุการณ์ในอนาคตที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต อุตสาหกรรมที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง มักจะต้องมีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 

        กระบวนการและเทคนิคการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดย  ดร.ศิวัช  บุญเกิด 
 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 18 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่งคือ ประชาชน
เป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดที่เรียกว่า อ านาจอธิปไตย แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนไทยจะมิได้มีส่วนร่วมใน
การเมืองการปกครองเท่าที่ควร แต่เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยก็ท าให้
ประชาชนรู้ถึงการที่ตนควรมีสิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น น ามาสู่การปฏิรูประบบการ
เมืองไทยที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก 

การมีส่วนร่วม... 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
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          การมีส่วนร่วม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “เป็นการ
มีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท าบางอย่างหรือบางเรื่อง” ค าว่า การมีส่วนร่วม โดยมากมักจะใช้ใน
ความหมายตรงข้ามกับค าว่า “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น ค าว่าการมีส่วนร่วมตามความหมายข้างต้น จึง
หมายถึง การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการ 
เพ่ือแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
นั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วน 
ร่วมได้ และยังได้ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” 
หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมาในลักษณะของการท างาน
ร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเปูาหมายร่วมทาง
เศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การ
ปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะช่วยสร้างความ
กระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย  และบ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นค าตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้  
 2. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องใช้เวลาและมี
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝุายเดียว แต่การตัดสินใจฝุายเดียวที่ไม่ค านึงถึงความต้องการแท้จริงของ 
ประชาชนนั้น อาจน ามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟูองร้องกัน อันท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว 
เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด  
 3. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะ
ยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและ
ช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล  
 4. การน าไปปฏิบัติง่ายข้ึน การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้ประชาชนมีความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยัง
อาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย  
 5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝุายต่าง ๆ เข้ามาแสดงความ
ต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝุาย ที่จะเป็น
ปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้  
 6. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะ
เมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีการโต้แย้งกัน  
 7. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มา
ท างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวล และมุมมองของ
สาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของ
สาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 
 8. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ท าให้
ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผู้น า 
และท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ระดับข้ัน... 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความ
ละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วน
ร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่  

1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ 

แถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามา
เกี่ยวข้องใด ๆ  
 2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผน
โครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการ
อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดท าแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้
ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็นต้น  
 3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน 
เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  
 4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการ เหมาะที่จะใช้
ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือ
หาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น  
 5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนินโครงการ เป็นขั้น
การน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา ข้อ
ขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดี
เพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของ
ประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมือง
แล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้
ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด  
 แนวโน้มของระบอบประชาธิปไตยซึ่งก าลังด าเนินไปในทุกวันนี้ การเพ่ิมข้ึนของการให้มีกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย ท าให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่จะต้องกระท าก่อนการตัดสินใจของ
รัฐบาล รวมทั้ง ยังถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มีก่อนการพิจารณาให้ทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอ่ืนในภูมิภาค นอกจากภาครัฐแล้ว บริษัทเอกชนจ านวนมากได้ด าเนิน
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเกี่ยวกับการหาที่ตั้งโครงการ การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือการเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือให้โครงการที่จะจัดท าข้ึนได้รับการ
ยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง 

บริบท... 
 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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บริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
  ๑. การเมืองการปกครอง 
   -รัฐโบราณ  -รัฐราชการ  -รัฐกึ่งตลาด -รัฐตลาด 
  ๒. เศรษฐกิจ 
   -แบบทุนนิยม มีการผลิตมากด้วยเครื่องจักรกล 
  ๓. การสาธารณสุข 
   -แบบวิทยาศาสตร์ -การแพทย์สมัยใหม่ 
  ๔. วัฒนธรรม 
   -การครอบง าทางวัฒนธรรม 
  ๕. การศึกษา 
   -แบบตะวันตกเป็นแบบบริบททางสังคม ปรัชญาแนวคิด พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม 
  ๖. สังคม 
   -ก าหนดกติกา (กฎหมาย ระเบียบจ านวนมาก) 
 
 

         การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
พัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ  โดย  ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ 
  Planning History 
  -sectorial Plan 
  -Intersect oral  Plan 
  -Comprehensive Plan 
  -Strategic Plan 
 แผนยุทธศาสตร์ หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิธีการเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ที่คาดหวังในอนาคต อย่างเป็นระบบโดยเน้นทั้ง เชิงรุกและเชิงรับ รู้อดีต 
คิดให้เป็นปัจจุบันมุ่งมั่นเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต พัฒนาควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้
คนไทยมีความสุขภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ หลัก 
   -ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

-ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตน 
-ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเหมาะสมและเทียมเท่าสังคม 
-ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์ด้ายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาของท้องถิ่นโดยการใช้เทคนิค SWOT 
S  Strength  จุดแข็ง 
W Weakness  จุดอ่อน 
O Opportunity  โอกาส 
T  Threat  อุปสรรค 

ลักษณะ... 
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 ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 

-เป็นไปได้ 
-ล้ าหน้าและท้าทาย 
-จ าได้แค่ชายตา 
-สัญญาที่มุ่งม่ัน 
-เป็นสิ่งที่เราอยากสร้างสรรค์ที่จะชี้น าแนวทางด าเนินงาน 

 วิธีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
-พิจารณาเปูาหมายที่ก าหนดไว้จากยุทธศาสตร์ 
-ตอบค าถาม “สิ่งใดที่ชี้บ่งว่าการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย” 
-สิ่งที่บ่งว่าการด าเนินงานประสบผลส าเร็จคือ ตัวชี้วัด 

 ค่าของข้อมูลพื้นฐานและตัวชี้วัด 
-ร้อยละ 
-อัตราส่วน 
-สัดส่วน 
-อัตรา 
-จ านวน 
-ค่าเฉลี่ย 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ VS ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
-เชิงปริมาณ ให้ดูที่ หน่วยนับ 
-เชิงคุณภาพ ให้ดูที่ สรรพคุณ 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อปท.และปัจจัยแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวของแผน 
โดย  ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ 
  ปัจจัยแห่งผลส าเร็จ 
 ๑. นโยบาย ความสามารถในการเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
 ๒. ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลสารสนเทศ พร้อมใช้ในการตัดสินใจ ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกในการ
ใช้และปลอดภัย 
 ๓. มีการตั้งเปูาหมาย ผลลัพธ์ที่มีความชัดเจนในประเด็นและค่าของเปูาหมาย 
 ๔.ต้องมี Base Line 
 ๕. กระบวนการวางแผนต้องมีความชัดเจน Planning to Plan  
 

 ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน  โดย  อาจารย์ กฤษดา  สมประสงค์ 
ความหมายและความเป็นมาของแผนชุมชน 
๑. กระบวนการแผนชุมชนของไม้เรียง 
 -เกิดจากการสรุปบทเรียนการแก้ปัญหายางพารา ปี ๒๕๓๘ 
 -เกิดจากการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วน 
๒. ความหมายตามส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ 
 “กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดข้ึนจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามท่ีต้องการ โดยยืดหลักการ พึ่งพาตนเอง ภูมิปัญญาวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก” 

ความส าคัญ... 
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 ความส าคัญของแผนชุมชนต่อชุมชน 
*เป็นเครื่องมือในการต้นหาตนเอง 
*เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 
*เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
*เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
*เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน 

 กระบวนการจัดท าแผนชุมชน 
*การค้นหาแกนน า   *การสร้างเวทีจุดประกายความคิด 
*การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน  *การส ารวจรวบรวมข้อมูล 
*วิเคราะห์ข้อมูล จัดล าดับความส าคัญ *การยกร่างแผนชุมชน 
*การน าเสนอสู่สาธารณะ   *การน าไปสู่ปฏิบัติ 
*ทบทวนปรับปรุง   *ประเมินสรุปบทเรียน 

 ใครเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนชุมชน 
*สมาชิกในชุมชน ทุกกลุ่มทุกระดับ 
*ผู้น าตามธรรมชาติ 
*ผู้น าทางการ 
*ผู้น าทางศาสนา 
*ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
*ผู้ประสานงาน 
*วิทยากรกระบวนการ 

 ความเหมือนของแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
*เปูาหมายเดียวกัน 
*ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าที่คล้ายกัน 
*ข้อมูลเดียวกัน 
*มีการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดความส าคัญเหมือนกัน 
*ผ่านกระบวนการประชาคม (คนทุกชุมชน) 
*ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

 
การจัดท างบประมาณของ อปท.  โดย  อาจารย์จิตต์พิสุทธิ์  วิสุทธ 

 ระเบียบที่เชื่อมโยงกับงบประมาณ 
-ระเบียบแผน ข้อ ๒๕ ให้ใช้แผนเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
-ระเบียบงบประมาณ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 
-ระเบียนพัสดุ ข้อ ๑๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่มีผลเพ่ิมวงเงินให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบงบประมาณ 
-ระเบียบเบิกจ่าย  ข้อ ๓๙ งบประมาณปีใดให้เบิกจ่ายได้เฉพาะปีงบประมาณนั้น  ข้อ ๕๗  

กรณีก่อหนี้ผูกผันไว้ก่อนสิ้นปีหากเบิกเงินไม่ทัน ให้นายกฯ กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป ข้อ ๕๙ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ให้กันเงินต่อสภาท้องถิ่น 

 รายจ่ายงบกลาง ประกอบด้วย 
-ค่าช าระหนี้เงินต้น/ดอกเบี้ยเงินกู้ ของ อบจ. เทศบาล 
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

เงินสมทบ... 
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-เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 
-เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 
-เบี้ยยังชีพคนชรา 
-เบี้ยยังชีพคนพิการ 
-เงินช่วยเหลือพิเศษ 
-เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ 

 หมวดค่าตอบแทน 
 ประเภทค่าตอนแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ได้แก่ 

-โบนัส 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องเป็นไปตาม นี้ 

 หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒  ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐  เงินตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่
พนักงานท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะงานส่วนใหญ่ ท าในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ 
หรือท านอกที่ตั้งส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ต้องท างานเป็นผลัดเป็นกะ และได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกผลัดหรือนอกกะของตน 
  

  ศิลปะการพูด  โดย  อาจารย์ พลภัทร  เพ็งบุญ 
  การพูดหรือการสื่อสารทั่วไป มีวัตถุประสงค์ 

*รู้จักการสื่อสารด้วยค าพูดที่ถูกต้อง 
*เตรียมตัวเป็นผู้น า 
*ส่งเสริมประชาธิปไตย 
*สร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
*พัฒนาบุคลิกภาพ 

   แนวคิดพ้ืนฐานของการฝึกพูด 
๑.คนทุกคนย่อมพูดได้ และพูดเป็น 
๒.การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
๓.นักพูดที่ดีไม่จ าเป็นต้องมีพรสวรรค์ 
๔.ในโลกนี้ไม่มีใครพูดเก่ง จนกระทั้งไม่มีทางที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นอีก 
๕.การฝึกพูดต่อหน้าชุมชน เป็นผลดีต่อบุคลิกภาพ ทั้งภายในและภายนอก 

  บัญญัติ ๑๐ ประการ ทะยานสู่ความส าเร็จในการพูด 
๑.รู้เรื่องดี ก็พูดได้ 
๒.เตรียมตัวไว้ ก็พูดดี 
๓.พูดทั้งที ต้องเชื่อมั่น 
๔.แต่งกายนั้น ต้องเหมาะสม 
๕.ปรากฏโฉม กระตือรือร้น 
๖.ไม่ลุกลน ใช้ท่าทาง 
๗.สบตาบ้าง อย่างท่ัวถึง 
๘.ภาษาซึ้ง เข้าใจง่าย 

๙.น้ าเสียง... 
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๙.น้ าเสียงไซร้ เป็นธรรมชาติ 
๑๐.อย่าให้ขาดรูปธรรม 

  บันได ๑๓ ขั้นของการพูดต่อหน้าชุมชน 
๑.เตรียมให้พร้อม 
๒.ซักซ้อมให้ดี 
๓.ท่าทีให้สง่า 
๔.หน้าตาให้สุขุม 
๕.ทักที่ประชุมไม่วกวน 
๖.เริ่มต้นให้โน้มน้าว 
๗.เรื่องราวให้กระชับ 
๘.ตาจับที่ผู้ฟัง 
๙.เสียงดัง แต่พอดี 
๑๐.อย่าให้มี เอ้อ อ้า 
๑๑.ดูเวลาให้พอควร 
๑๒.สรุปจบให้จับใจ 
๑๓.ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูด 

 หลักการพัฒนาการพูด ๙ ประการ 
๑.อ่านหนังสือพบประโยคหรือวลีมีคุณค่าจดไว้เป็นเสบียงคลัง 
๒.จัดล าดับความคิดท่ีจะพูดให้คล้องจองเหมือนเรียงความ 
๓.พูดจากหัวใจ ที่จริงใจ 
๔.วิเคราะห์สถานการณ์การพูด คนฟัง สถานที่ เวลา เรื่องท่ีจะพูด 
๕.ก่อนพูดเตรียมร่างกายให้ดี 
๖.ตรวจดูเครื่องช่วยพูด เช่น ไมโครโฟน 
๗.พูดเหมือนการเขียน ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป 
๘.ระลึกว่าการพูดเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” พูดให้สอดคล้องสีหน้าและอารมณ์ 
๙.ก าหนดสารบัญการพูด ในใจ จากใจ ที่ขึ้นใจ 

 

 ระเบียบงานสารบรรณ  โดย  อาจารย์ โสภณ  สาธรสัมฤทธิ์ผล 
ความหมายของสารบรรณ สารบรรณ มาจาก สาร หรือ สาระ หมายถึง ส่วนส าคัญ ถ้อยค า จดหมาย ฯลฯ 
บรรณ หมายถึง หนังสือ  สารบรรณ  หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน 
 งานสารบรรณ  หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้นตั้งแต่การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 
 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

๑.หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๒.หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 
๓.หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
๔.เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
๕.เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
๖.ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของหนังสือ... 
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 ชนิดของหนังสือราชการ 

๑.หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  

๒.หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

๓.หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
ไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ 

๔.หนังสือสั่งการ คือ หนังสือที่ใช้ส่งการของผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการหรือหน่วยงาน เพ่ือความ
เรียบร้อยในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

๕.หนังสือประชาสัมพันธ์ คือ หนังสือที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือแจ้งข่าวสารและข้อมูลทางราชการให้
ส่วนราชการหรือบุคคลทั่วไปทราบ ได้แก่ ประกาศ  แถลงการณ์  ข่าว 

๖.หนังสือที่ เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ราชการท าขึ้น
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรอง  รายงานการ
ประชุม บันทึก หนังสืออ่ืน 
 ขั้นตอนการเขียนหนังสือราชการ 

๑.ศึกษารูปแบบและชนิดของหนังสือราชการให้ถ่องแท้ก่อน 
๒.เขียนร่างหนังสือราชการ 
๓.พิมพ์ (หรือเขียน) ให้ถูกต้องตามแบบ ก าหนดการตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ (การตั้งระยะขอบ

หน้ากระดาษ และระยะบรรทัด) ใช้แบบอักษร Th sarabun PSK ขนาด ๑๖ 
๔.พิมพ์ผล (Print) หนังสือราชการด้วยกระดาษใช้แล้ว (หน้าเดียว) 
๕.ตรวจทาน หากพบข้อผิดพลาด ให้แก้ไขจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖.พิมพ์ผล (Print) หนังสือราชการด้วยกระดาษขาว 
๗.ตรวจทานอีกครั้ง 
๘.เสนอเซ็นตามข้ันตอน 
๙.จัดส่งตามความเหมาะสม 
๑๐.จัดเก็บตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ 

 

 
สัมมนาการวิจัยชุมชน  โดย  ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง  และ  ดร.กาญนา  รอดแก้ว 
 วิวัฒนาการวิจัยชุมชนในประเทศไทย แบ่งได้ ๔ ยุด คือ 
ยุคที่ ๑ มองชุมชนแบบภาพนิ่ง : นักวิจัยจากภายนอก ฝังตัวในชุมชนที่ศึกษา 
ยุคที่ ๒ มองชุมชนแบบมีปัญหา : โง่ จน เจ็บ 
ยุคที่ ๓ มองชุมชนแบบมีคุณค่า : ราว ปี ๒๕๕๐ ตระหนักในสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับใน
ภูม ิ

ปัญญาชาวบ้าน เชื่อในความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุคที่ ๔  มองชุมชนเชิงเครือข่าย เช่น เครือข่ายรักษ์ปุาต้นน้ า 
  

รูปแบบ... 
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รูปแบบการวิจัยชุมชนแบบใหม่ 

*เป็นรูปแบบการวิจัยทีส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีโอกาสร่วมพัฒนาตนเอง 
*ให้มีศักยภาพ มีความรู้ มีวิธีเรียนรู้ตนเอง 
*เรียนรู้ปัญหาของตนเอง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองในทุกมิติ 
*การจะท าเช่นนั้นได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะเป็นหุ้นส่วน 
(Partner) 

 การวิจัยชุมชน คือ การวิจัยเพ่ือพ่ึงตนเอง เข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง เข้าในคนอ่ืน และช่วยเหลือคน
อ่ืนได้ด้วย การวิจัยที่ดีต้องยืดหยุ่น ค านึงถึงสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาสสะท้อนปัญหาที่ส าคัญของตนเอง และปัญหาของคนรอบด้าน ส่งเสริม
วิธีการช่วยเหลือกันเองในชุมชนอย่างเป็นระบบ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : Action Research (AR) เป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการ
ปฏิบัติงานของเขา โดยใช้ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เพื่อค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติ และเป็นการ
แก้ปัญหา เช่น การสร้างและพัฒนา ทักษะใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ขึ้น เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหางานที่ปฏิบัติอยู่ 
โดยค าเนินการวิจัยในที่ปฏิบัติงานนั้นเอง 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม (PAR) Participatory Action Research เป็นการวิจัยที่
ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ที่น าไปสู่การค้นหาแนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน นักคิดคนแรกท่ีน าการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้คือ Kurt Lewin เมื่อประมาณปี ค.ศ. ๑๙๔๐ ที่
เรียกว่า แบบมีส่วนร่วม คือ ให้ทุกคนในชุมชนที่คาดว่าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ และผู้ที่คาดว่าจะ
เสียประโยชน์จากกิจกรรมนี้ เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันท า ร่วมกันด าเนินงาน ในที่สุดทุกคนจะ
ได้ประโยชน์พร้อมกันไม่มีใครเสียประโยชน์ ทุกคนมีแต่ได้ 
 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

๑.ระยะก่อนท าวิจัย  
๒.ระยะของการท าวิจัย 
๓.ระยะของการจัดท าแผน 
๔.ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ 
๕.ระยะติดตามและประเมินผลการท างาน 

 

             การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดย  (ตบ.) 
    พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ๒๕๖๑ 
มาตรา ๔ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า 
  ๑.ส่วนราชการ 
  ๒.รัฐวิสาหกิจ 
  ๓.หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการ 
  ๔.องค์การมหาชน 
  ๕.ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  ๖.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๗.หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   

หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
  ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
  ส่วนที่ ๔ แบบรายงานแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
๓.กิจกรรมการควบคุม 
๔.สารสนเทศและสื่อสาร 
๕.กิจกรรมการติดตามผล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
  ๑.ด้านการด าเนินงาน เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปูาหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรการดูแลรักษา
ทรัพย์สินการปูองกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.ด้านการายงาน เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

๓.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทาง
ราชการ 
 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ 

๑.หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

๒.หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

๓.หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

๔.หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

 
 มาตรฐานบริการสาธารณะและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดย อาจารย์ อวยชัย  พัศดุรักษา 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
๒.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓.เกิดความคุ้มค่า 
๔.ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕.ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 

๖.สามารถ... 
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๖.สามารถตอบสนองความต้องการ 
๗.มีประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชกฤษฎีกา 
๑.รัฐสามารถก าหนดนโยบายและเปูาหมายได้ชัดเจน 
๒.ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐานมีความโปร่งใส สามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 
๓.ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนราชการ 

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสรุป 
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง การควบคุมอาคาร) 
๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม นันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข) 
๓.ด้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (การส่งเสริมประชาธิปไตย การมี 
   ส่วนรว่มของประชาชนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว (การวางแผนพัฒนาการ   
   ท่องเที่ยว) 
๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (การคุ้มครองดูแล 

บ ารุงรักษา  
   ปุาไม้ ที่ดิน น้ า การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดูแลโบราณสถาน) 

 
           การบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินัย  โดย  อาจารย์  ปิยะ  คังกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๙ ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรา ๒๘๒-๒๙๐ 
 มาตรา ๒๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าท่ีจ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึง
สาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 
 มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหลายย่อมมีความอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
 มาตรา ๒๘๘ การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)มีคณะกรรมการจ านวน ๑๗ คน 
๒.ก าหนดให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)มีคณะกรรมการจ านวน๑๘ คน 
๓.ก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
 -ก.จ.จ. มีจ านวน ๑๒ คน 
 -ก.ท.จ. มีจ านวน ๑๘ คน 
 -ก.อบต.จังหวัด มีจ านวน ๒๗ คน 

ก.กลาง ก าหนด... 
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ก.กลาง ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
๒. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับ ๗ ชึ้นไป) 
๓. ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและระดับกลาง (ระดับ ๖ ขึ้นไป) 

ก าหนดสายงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
๑. อบจ. ก าหนดสายงานข้าราชการ อบจ ๑๐๐ สายงาน 
๒. เทศบาล ก าหนดสายงานพนักงานเทศบาล ๑๒๓ สายงาน 
๓. อบต. ก าหนดสายงานพนักงานส่วนต าบล ๘๑ สายงาน 

ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุของ อปท. 
 ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง 

ขั้นตอนที่ ๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนที่ ๒ ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง 
ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินการจัดหา 
ขั้นตอนที่ ๔ ขออนุมัติส่งซื้อ/จ้าง 
ขั้นตอนที่ ๕ การท าสัญญา 
ขั้นตอนที่ ๖ การตรวจรับพัสดุ 

 
           การปฏิบัติงานราชการตามหลักทรงงาน  โดย  อาจารย์ เกษมชัย  แสงสว่าง 
  พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง 
 “...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคาร ไว้นั้นเอง สิ่งก่อสร้างและมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป...”  พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระราชด าริชี้แนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว่า ๔๐ ปี เป็นแนวทางพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมีสิตปัญญา และความเพียร จึง
น าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
 การน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง 
 เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน 

*พออยู่ สร้างที่พักอาคารบ้านเรือนให้มีพออยู่อาศัย 
*พอกิน  สร้างอาหารการกินให้มีอย่างเพียงพอ 
*พอใช้  สร้างของใช้ อุปกรณ์ใช้งานให้มีพอใช้ 
*พอร่มเย็น  สร้างอากาศระบบนิเวศ และความสมบูรณ์ 

 เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า 
*การท าบุญ  แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
*การท าทาน  ฝึกการเป็นผู้ให้ แบ่งปัน ช่วยเหลือ เสียสละ 
*การคา้ขาย  ยกระดับสร้างความม่ันคั่ง มั่งมีและร่ ารวย 
*การสร้างเครือข่าย  การพ่ึงพาอาศัยกัน แลกเปลี่ยนเชื่อมโยง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่นยืน 
 

การพัฒนา... 
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 การพัฒนาทีมงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
 ท าไมต้องท างานเป็นทีม 

๑.งานเยอะมาก  
๒.งานหลากหลาย 
๓.งานใช้เวลานานต้องการความต่อเนื่อง 
๔.งานซับซ้อนที่เราไม่ถนัด 

 
การพัฒนาทีมงานและมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  โดย  ดร.กรรณิกา  ค าดี 
ลักษณะการท างานร่วมกัน 

๑.ท างานแบบเอาบุคคลมารวมกลุ่ม ไม่มีการแบ่งหน้าที่ ไม่มีกฎระเบียบ ไม่มีวัตถุประสงค์ผลงานอาจ
สูงหรือต่ า 

๒.ท างานร่วมกันแบบเป็นคณะหรือเป็นทีม โดยสมาชิกทราบวัตถุประสงค์ รู้หน้าที่ มีกฎระเบียบ
ผลงานออกมาสูงเป็นที่พอใจของสมาชิก ทุกคนพอใจในผลงาน 

 
การสร้างบรรยากาศทีมที่ดี 

1.มีเปูาหมายร่วมกัน และยอมรับเปูาหมายร่วมกัน 
2.การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
3.ความไว้วางใจ เชื่อใจ 
4.มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน แต่สามารถข้ามมาได้บ้าง 
5.การประเมินผลระหว่างกลาง และติดตามงาน 
6.การยอมรับความผิพลาด และปรับเปลี่ยน 
7.การปรับเปลี่ยนเปูาหมายร่วมกัน 

อุปสรรคการท างานเป็นทีม 
1.ขาดการตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้น ขาดการพูดกัน ไม่แจ้งเปูาหมายของงาน 
2.มีการปกปิดข้อมูลผิดพลาดที่ผ่านมา สมาชิกหลีกเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 
3.ไม่ได้ใช้วิธีการประชุมหารือ เป็นเครื่องกระตุ้นเพ่ือให้สมาชิกเกิดความรู้สึกผูกผัน 
4.ขาดการวางแผนงานและเวลา 
5.ไม่มีการแบ่งความรับผิดชอบ เพื่อให้สมาชิกได้รู้บทบาทที่ชัดเจน 
6.ขาดการประเมินผลการท างานของทีม ตารางตรวจติดตามประเมินผล 

สรุปทีมที่ดี ประกอบด้วย 
1.มีจิตใจมุ่งไปทางเดียวกัน สมาชิกต้องมีความต้องการและความเชื่อไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 
2.สนับสนุนซึ่งกันและกัน สมาชิกต้องพยายามช่วยในส่วนที่สมาชิกคนอ่ืนขาดเพ่ือให้ทีมท างานได้ 
3.สมาชิกต้องมีความต้องการที่จะท างานร่วมกันเพ่ือความส าเร็จตามเปูาหมาย พร้อมที่จะท าทุกอย่าง
เพ่ือความส าเร็จ และรวมพลังเพ่ือความส าเร็จ 

4.สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นทีม สมาชิกต้องยอมเสียความสะดวกบ้าง 
5.สมาชิกต้องใจกว้างยอมรับความเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน 
6.ทีมต้องหาโอกาสพบกันบ่อยๆ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

สิทธิประโยชน์... 
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             สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชกาท้องถิ่น  อาจารย์ กฤติการ  รู้รอบดี 
   การเดินทางไปราชการ เบิกอะไรได้บ้าง 

๑.เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
๒.ค่าเช่าที่พัก 
๓.ค่าพาหนะ 
๔.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย 

การนับเวลาค านวณเบี้ยเลี้ยง  นับตั้งแต่ออกจากสถานที่อยู่/ที่ปฏิบัติราชการจนถึงกลับถึงสถานที่อยู่/
ที่ปฏิบัติราชการ 

กรณีมีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ส่วนที่ขาดหรือเกินถ้านับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือ
เป็นหนึ่งวัน  

กรณีไม่มีการพักแรม นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  สว่นที่ขาดหรือเกินถ้านับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือ
เป็นหนึ่งวัน ถ้านับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงให้ถือเป็นครึ่งวัน 
 ค่าเช่าที่พัก 

-ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงก็ได้ตามที่ สถ. ก าหนด 
-ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง สถ. อาจก าหนดให้เบิกค่าเช่าที่พักใน 

อัตราสูงได้ตามความจ าเป็น 
-ไปเป็นหมู่คณะ และระดับ ๙ เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่ในการติดต่อ 

ประสานงาน ให้เบิกค่าเช่าห้องพักเพ่ิมได้อีกห้องหนึ่งหรือจะเช่าห้องชุดแทนก็ได้ เท่าที่จ่ายจริงตามที่ สถ. 
ก าหนด 
 
          การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  โดย  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ์ 
 สร้างนวัตกรรมท้องถิ่นด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ ๔.๐ 
 บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ 

๑.ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและให้บริการอย่างเร่งด่วน 
๒.บทบาทชุมชน และท้องถิ่นมีมากขึ้น จากโจทย์ความยั่งยืนสู่มิติต่างๆ 
๓.กฎหมายที่ยังไม่เร็วเท่าทันสังคมสมัยใหม่ 
๔.รวยกระจุก จนกระจาย 
๕.ธุรกิจ SME และ โนเนมต้องระมัดระวังต้องรีบปรับตัว 
๖.ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่ปลาเร็วเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ 
๗.คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาท เกิด Gap ของคนรุ่นเก่า 
๘.Technology Disruption 
๙.หาโอกาสในการสร้างคุณค่าของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน 

 นวัตกรรม คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพาณิชย์และต้องใหม่ด้วย ต้องอยู่ใน
กระแสนิยม นวัตกรรมไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีจะท าให้นวัตกรรมเกิดได้ง่ายขึ้น 
 ประเภทของนวัตกรรม 
๑.Product Innovation ผลติภัณฑ์ที่จับต้องได้ที่มีความใหม่ตอบโจทย์ความต้องการ เช่น IPhone Smart TV  
๒.Process Innovation กระบวนการที่สามารถท าให้การปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยที่
ลดหรือใช้ทรัพยากรน้อยลง อาทิ แนวคิดแบบ LEAN หรือ KIAZEN  
๓.Service Innovation การให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏแต่สร้างความประทับใจหรือการบริการที่
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนบ่อยๆ อาทิ บัตรคิวในธนาคาร easy pass 

The ๔Lenses... 
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 The ๔Lenses of Innovation 
๑.การท้าทายต่อความเชื่อดั้งเดิม 
 *การมีแนวคิดที่สวนกระแสกับผู้อ่ืน 
 *การตั้งค าถามที่ไม่เคยมีใครถามมาก่อน 
 *ท้าทายความเชื่อที่ยึดถือมานาน 
๒.การใช้ประโยชน์จากกระแสนิยม 
 *กระแสนิยมเกิดจากการร่วมกันหาสิ่งใหม่ๆ เบื่อสิ่งเดิมๆ 
 *เกิดจากการรวมกันเพ่ือให้ตาม Trend 
 *Trend setter หรือ Follower 
 *หาโอกาสจากสถานการณ์และต่อยอดให้มีความโดดเด่นท าให้คนอ่ืนสนใจ อยากท าตาม 
๓.การต่อยอดประโยชน์ของทรัพยากร 
 *การน าเอาทักษะความสามารถของตนเองและของผู้อ่ืนรอบตัวมาผสมผสานกันหรือน ามาใช้เพื่อสร้าง
โอกาสใหม่ๆ 
 *แนวทางการแก้ปัญหาที่โลกไม่เคยพบมาก่อน 
 *Pain point สู่ Touch Point 
 *ทัศนคติที่ตระหนักถึงความสามารถอันไร้ขอบเขตส าหรับการพัฒนา/การขยายตัวและการรวบรวม
ทรัพยากรต่างๆ คือ หนึ่งในรูปแบบวิธีคิดท่ีเราพบเห็นอยู่ตลอด 
๔.ท าความเข้าใจความต้องการ 
 *ความอยากรู้อยากเห็นในรอบตัวของเรา 
 *เชื่อว่าเราสามารถท าให้โลกนี้กลายเป็นสถานที่ ที่ดีขึ้นได้ 
 *ไม่มีเคยมีใครร้องขอ ร่มชูชีพ รถยนต์ เรือด าน้ า เครื่องร่อน เครื่องคิดเลข” แต่ Leonado Davinci ก็
ได้คิดประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนที่จะมีความต้องการเสียอีก 
 *เริ่มต้นจากการเป็นคนช่างสังเกต สู่สุดยอดนวัตกรรมขององค์กร หรือ สุดยอดนวัตกรรมการบริการ 
 แผนการสร้างแรงจูงใจ สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

๑.ทั้งองค์กรรณรงค์และให้ความส าคัญกับนวัตกรรม / อบรม สัมมนา 
๒.โครงการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิดกระบวนการสร้างนวัตกรรมเป็นรูปธรรม 
๓.ผู้บริหารทุกท่านต้องลงมาให้ความส าคัญอย่างจริงใจ และใส่ใจ 
๔.น าผลงานที่ได้จากโครงการมาใช้ปฏิบัติจริง 

 
             บริ ห า ร งานพั สดุ เ พื่ อ ค วาม โปร่ ง ใ สและ มีปร ะสิ ท ธิ ภ าพกั บข้ อสั ง เ กตของ  สต ง .                                
โดย อาจารย์ ชัชวาล  สังขดิษฐ์(สตง.) 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงประธาน กรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
 “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า  

(๑) กระทรวง... 
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(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม  
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค  
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอ่ืน  
(๕) ทุนหมุนเวียน  
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๗) หน่วยงานที่รัฐมิได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สิน ลงทุนจาก

หน่วยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการ ดังกล่าว  
(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ หรือที่มี กฎหมาย

ก าหนดให้มีสิทธิร้องขอให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ “หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย จัดตั้งขึ้น “ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน 
เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพ่ือกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้
โดยไม่ต้องน าส่งคลัง “ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการหรือการ 
บริหารของหน่วยรับตรวจ “ตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึง 
ตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซ่ึงเงิน ทรพัย์สิน 
สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออ านาจ ใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่า
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผน การปฏิบัติราชการ หรือไม่ และตรวจ
ว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของ หน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการ
ตรวจสอบ และการตรวจสอบอ่ืนที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

“ตรวจสอบ” หมายความว่า ตรวจเงินแผ่นดิน 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๑๑ ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ การตรวจเงินแผ่นดิน และ
ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐาน ของตน 
มาตรา ๓๐ หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๒) อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย  

(๑) วิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน  
(๒) ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน  
(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน  
(๔) วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ  
(๕) วิธีการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ  
(๖) วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง  
(๗) วิธีการรายงาน การแจ้ง และการเผยแพร่ผลการตรวจ 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือในเรื่องที่อยู่ในอ านาจ การตรวจสอบของผู้ว่า
การ ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับการสอบถาม ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือตามท่ี 

หน่วยงาน... 
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หน่วยงานที่เป็น ผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการ
ปฏิบัติ ราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว มิให้ถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง แต่ไม่ตัดอ านาจผู้ว่าการท่ี 
จะแก้ไขค าตอบหรือโต้แย้งกับหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว และในกรณีท่ีมีข้อยุติที่แตกต่างไป มิให้มี ผลกระทบ
กับการกระท าที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว 
 
การประเมินผลและการสร้างตัวช้ีวัดในการท างาน 
 การประเมินผล เป็นกระบวนการที่จะท าให้เรารู้ว่ากิจกรรมหรืองาน หรือสิ่งที่เราได้ลงมือ ลงแรง ลง
เงิน ท าลงไปนั้น มันเกิดผลอย่างที่เราต้องการหรือไม่ โดยมี “ตัวชี้วัด” เป็นตัวบ่งบอก ตัวช่วยตรวจสอบ 
ติดตามถึงผลส าเร็จที่ว่านั้น 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
*วางแผนการท างาน 
*ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และน้ าหนักของตัวชี้วัด 
 -จะวัดอะไร 
 -จะวัดแบบไหน 
 -เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
 -Process output outcome 
*ก าหนดค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
*ปฏิบัติงานตามแผน และจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
*สรุปผลการด าเนินงาน (รายตัวชี้วัด/ภาพรวม) 
 เทคนิคการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล 
วิธีที่ ๑ การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง 

๑.๑ ถ่ายทอดลงมาโดยตรง 
๑.๒ แบ่งค่าตัวเลขเปูาหมาย 
๑.๓ แบ่งเฉพาะด้านที่มอบหมาย 

วิธีที่ ๒ การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ 
วิธีที่ ๓ การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
วิธีที่ ๔ การพิจารณาจากประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
 

 แผนผังความคิด (Strategy Map) กระบวนการคิดเชิงระบบ  โดย  นพ.ยุทธนา  ภาระนันท์ 
การคิดเชิงระบบ 

๑.วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.เชื่อมโยงเชิงเหตุเชิงผล เชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร 
๓.เร่งท าการตามล าดับเพ่ือบรรลุเปูาหมาย 

 การคิดเชิงออกแบบ คือ การคิดแก้ปัญหาที่สามารถน าไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดย คนที่เราต้องการ
จะแก้ปัญหาให้เป็นศูนย์กลาง  บันได ๓ ขั้นแห่งการคิดเชิงออกแบบ 

๑.เข้าใจปัญหาจากมุมมองของลูกค้าหรือกลุ่มเปูาหมาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การมีประสบการณ์
ร่วม 

๒.คิดหาทางออกแบบสร้างสรรค์นอกกรอบระดมสมองต่อยอด 
๓.น าทางออก... 
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๓.น าทางออกท่ีได้แปลงให้เป็น “ผลงานต้นแบบ” แล้วรีบทดสอบ เรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงจนตอบโจทย์

ลูกค้าหรือกลุ่มเปูาหมายได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ 
 เทคนิคการคิดริเริ่มนอกกรอบสไตล์ ABC  

๑.จะช่วยให้เกิดการคิดริเริ่มปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานท า
อย่างไร 

๒.จะคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่สู่นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาองค์กรท าอย่างไร 
   

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  โดย  อาจารย์ จอมขวัญ  ศรีศิลป์ 
 หลักการและเหตุผลของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐ 
 ในระบบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากขึ้น สมควรก าหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งนี้ เพ่ือจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่ง กับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 
 บุคคลและชุมชน ย่อมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ ดังนี้ 
๑.ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๒.เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
๓.ฟูองหน่วยงานของรัฐ ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 เจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
๑.ก าหนดสิทธิได้รู้ของประชาชนให้แจ้งชัด 
๒.ระบบราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๓.ปูองกันการทุจริต 
๔.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองสามารถคุ้มครองตนเองและใช้สิทธิทางเมืองได้ถูกต้อง  
หลักการของกฎหมาย 
 การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิรับรู้ ต้องไม่มีส่วนได้
เสีย 
 ประเภทของข้อมูลข่าวสารราชการ 
*ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป 
*ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
*ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
*เอกสารประวัติศาสตร์ 
ความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 การกระท าท่ีเป็นละเมิด 
 ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐ บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ให้
เขาเสียหายจนถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี 
ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 

ประเภท... 
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ประเภทความรับผิดของรัฐ 

๑.ความรับผิดตามสัญญา 
๒.ความรับผิดทางละเมิด 
๓.ความรับผิดอย่างอ่ืน 

องค์ประกอบของการกระท าละเมิด 
๑.มีความเสียหายเกิดข้ึน และกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย 
๒.เป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๓.การกระท าของเจ้าหน้าที่จะต้องอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
๔.เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิด กรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๑.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก 
๒.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ 

 
           เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) และการจัดท า
โครงการและการประเมินโครงการ  โดย  ศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร 
 บาลานซสกอร์การ์ด (Balanced scorecard) เป็นเทคนิควิธีในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร  
ผู้คิดค้น คือ Robert S. Kaplan และ David P. Nortan  
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาสิ่งที่ต้องค านึงถึง ประเด็นหลัก เป็นประเด็นที่ส าคัญ
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


